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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
ตามที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดท ารายงานการพัฒนา

สถาปัตยกรรมองค์กรก่อนหน้านี้จ านวน ๒ เล่ม ได้แก่ รายงานกรอบแนวคิดการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. และ รายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านงานพัสดุของ สรอ. โดยการจัดท ารายงานดังกล่าว 
ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ในรูปแบบการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการด าเนินงานภายในส านักงานนั้น บัดนี้ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  
ได้จัดท ารายงานฉบับที่ ๓ ว่าด้วยการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารงาน
ส านักงาน โดยท าการศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business) 
ด้ านแอปพลิ เคชัน (Application) ด้ านข้อมูล  (Data) ด้ านโครงสร้ าง พ้ืนฐาน (Infrastructure) และ                           
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) โดยสามารถสรุปผลการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารส านักงาน ดังนี้ 

๑) ด้านบริหารงานบุคคล ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การก าหนดยุทธศาสตร์/กรอบ
นโยบายสมรรถนะบุคลากร การบริหารจัดการงานบุคคล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง/โยกย้ายและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การอบรมและการพัฒนาบุคลากร รวมทัง้การด าเนินการทางวินัย 
และการร้องทุกข์  

๒) ด้านบริหารส านักงาน ครอบคลุมงานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่
บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ภายในส านักงาน การบริการงานรถตู้ส านักงาน งานแม่บ้าน งานเจ้าหน้าที่รับส่ง
เอกสาร งานธุรการ ค่าน้ าค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง     ค่าที่จอดรถ และค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

จากการศึกษา พบประเด็นปัญหาหลัก ๆ คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนจ านวนมาก     
บางกิจกรรมที่มีการด าเนินการแต่ไม่ได้จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, แบบฟอร์ม 
(Form) ที่ใช้งานมีความซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้บางแบบฟอร์มไม่ได้ใช้งาน และแอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีแอปพลิเคชัน
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ส าคัญ  

รายงานฉบับนี้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ 
เน้นในเรื่องของกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) โดยท าการทบทวน และปรับปรุงเอกสาร
กระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย  

ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล ท าการลดกระบวนการปฏิบัติงานจากเดิม 
๒๘ กระบวนการเหลือ ๒๔ กระบวนการ และเ พ่ิมเติมกระบวนการให้ เป็นลายลักษณ์ อักษร อีก                            
๕ กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการด้านสวัสดิการซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งของ
งานบริหารงานบุคคล ทีม่ีการปฏิบัติงานจริงแต่ไม่มีการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ส่งผลต่อความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กรอย่างแท้จริง รวมจ านวนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหม่ท้ังสิ้น ๒๙ กระบวนการ  

ส่วนกระบวนการบริหารส านักงานนั้น จากเดิมมี ๘ กระบวนการ ในการจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กรครั้งนี้ได้เพ่ิมเติมกระบวนการที่จ าเป็นอีก ๑๑ กระบวนการ รวมจ านวนกระบวนการบริหารส านักงานที่
ปรับปรุงใหม่ทั้งสิ้น ๑๙ กระบวนการ 

ด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล เน้นการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญได้อย่างครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงาน (EGA 
Website) เพ่ือให้ผู้สมัครงานสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ได้ หลังจากนั้นระบบจะท าการส่งข้อมูล                       
การสมัครงานไปยังระบบของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) และ
การปรับปรุงระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถท าเรื่องขอเบิก
ค่าสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบ และข้อมูลจากการขอเบิกจะถูกส่งต่อไป
ยังระบบของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการอนุมัติการขอเบิก การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยลด
เวลาการขอเบิกสวัสดิการลดลงประมาณ ๑๐ นาทีต่อการเบิก ๑ ครั้ง และลดความผิดพลาดของข้อมูล เป็นต้น 
โดยส านักงานได้วางแผนด าเนินการทั้งการยกเลิก ปรับปรุง และพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นใหม่ ท าให้จ านวน             
แอปพลิเคชันส าหรับงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารส านักงานลดลงจาก ๑๙ แอปพลิเคชัน เหลือ ๑๘ 
แอปพลิเคชัน  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านความมั่นคงปลอดภัย เน้นในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจ 
(Business Continuity) โดยแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน Private Cloud จะท าการ
ส ารองไปเก็บไว้ยังไซต์ (Site) ส ารองในอนาคต ส าหรับไฟล์ข้อมูล เช่น สเปรตชีต (Spreadsheet) ภาพ และ
วีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Shared Drive จะท าการส ารองไปเก็บไว้ยังไซต์ส ารองในอนาคตเช่นเดียวกัน 

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร คือ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การลดปริมาณส าเนากระดาษจากการใช้บัตรประชาชน 
การลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการปฏิบัติงานภายในของส านักงาน (โดยการน าเสนอระบบบริการ
อัตโนมัติ หรือระบบ Self Service ส าหรับส่งเอกสารร้องขอด้านต่าง ๆ) การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สร้างความเชื่อมโยง ลดข้อผิดพลาด รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนด้วยการบูรณาการข้อมูลรวมเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ความสะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้งานต่อไปในการก าหนดนโยบายและการวางแผนงานอื่น ๆ ในอนาคต 

สุดท้ายการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในระยะยาว จะมุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของภาครัฐ โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ผลักดันให้เกิดการบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ทันเวลา และสามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้  
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บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา 
ตามที่ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

สถาปัตยกรรมองค์กร ในรูปแบบการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการด าเนินงานภายใน
องค์กร เน้นการสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ าซ้อน สนับสนุนและยกระดับการด าเนินงานภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา รองรับการให้บริการแก่ประชาชน
หรือหน่วยงานภายนอกได้ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาง สรอ. ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture Framework) โดยมีแนวคิดดังนี้ คือ “๓ มุมมอง (View points) 
๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)” ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ดังรูปที่ ๑ แสดง
แนวคิด “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 สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ 
๑) ด้านธุรกิจ (Business)  
๒) ด้านแอปพลิเคชัน (Application)  
๓) ด้านข้อมูล (Data)  
๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  
๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) 
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รูปที่ ๑  แสดงแนวคิด “๓ มุมมอง (View Points) ๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)” 

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture) ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สามารถด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.  ได้ ๒ 
กระบวนการพัฒนา อันได้แก่ ๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial) และ ๒) กระบวนการการออกแบบ (Design) 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ รายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ นั่นเอง  

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สรอ. ได้วางแผนเพ่ือด าเนินการต่อตามกระบวนการพัฒนาที่ ๓) 
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ จะน าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรม
องค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาส ารวจวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือจัด
เรียงล าดับและเลือกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน (Prioritization) แผนการปรับเปลี่ยน (Transition 
Plan) และการก ากับดูแลการพัฒนาโครงการ (Implement Governance) โดยแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบและให้ด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ อ้างอิงแผนการด าเนินงานดังตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ. 

EGA
e-Government Agency

มุมมองผู้บริหาร
มุมมองเชิงพัฒนา
มุมมองเชิงผู้ ช้งาน
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Security

กระบวนการ
ขั้นต้น (Initial)

กระบวนการการ
วัดผลประสิทธิภาพ 
(Measurement)

กระบวนการการ
ออกแบบ 
(Design)

กระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน
(Trasition)
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หมายเหตุ : แผนการด าเนนิงานนี้ คือ แผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองคก์รเท่านั้น ึ่่งยังไม่รวมถ่งแผนการการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 

การประชุมคณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น นอกจากที่ได้น าเสนอแผนการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ต่อคณะกรรมการแล้ว สรอ. ยังได้
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service 
Support) ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบและรับร่างรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งให้ สรอ. ด าเนินการต่อส าหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรตามแผนที่วางไว้
และน ามารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ดังรูปที่ ๒ แสดงสถานะการด าเนินงานตามกระบวนการ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. และในการด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการ
ที่ ๓) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ได้แบ่งลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. (EGA 
Business Processes) ออกเป็น ๕ มิติ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และดังรูปที่ ๔๖ แสดงสถาปัตยกรรม
องค์กร สรอ.ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA) ในภาคผนวก ข 

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

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับที่  ๓ ตามแผนการ
ด าเนินงานของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ซึ่งจะศึกษาและออกแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร ในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานส านักงาน ดังรูปที่ ๔๗ แสดงสถาปัตยกรรมองค์กร กลุ่ม Service 
Support ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of Service Support) ในภาคผนวก ข   

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

๑. มิติยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy) 

๒. มิติการออกแบบพฒันาบริการ (Service Implementation) 

๓. มิติการด าเนินการใหบ้ริการ (Service Operation) 

๔. มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)

ระยะที ่๑ การพฒันาสถาปตัยกรรมด้านงานพสัดุ Finished

ระยะที ่๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานบุคคลและงานบรหิารส านักงาน
ระยะที ่๓ การพฒันาสถาปตัยกรรมด้านจัดซ้ือ/จัดจ้างและงานการเงิน
ระยะที ่๔ การพฒันาสถาปตัยกรรมด้านบริหารองค์ความรู้และงานอ านวยการ

๕. มิติการวัดและประเมินผลการใหบ้ริการ (Service Measurement)

: อยู่ระหว่างด าเนินการ : แผนงานที่วางไว้: ด าเนินการเสร็จส้ินFinished
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รูปที่ ๒ แสดงสถานะการด าเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. 

* ผลลัพธ์ของกระบวนการท่ี ๑ และ ๒ คือ รายงานพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ท่ีรายงานต่อค ะ
กรรมการบริหาร เมื่อการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ของเดือน
เม.ย. และการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ของเดือนพ.ค. ๒๕๕๘

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

๑. มิติยุทธ าสตร์
บริการ 

(Service Strategy) 

๒. มิติการออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service 

Implementation) 

๓. มิติการด าเนินการ
 ห้บริการ

(Service Operation) 

๔. มิติการสนับสนุน
บริการ

(Service Support) 

๕. มิติการวัดและ
ประเมินผลการ ห้บริการ

(Service Measurement)

๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial)

๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)

๔) กระบวนการการ
วัดผลประสิทธิภาพ 
(Measurement)

กระบวนการการปรับเปลี่ยน แบ่งออกเปน็ ๕ มิติ ดังนี้
มิติท่ี ๑ มิติยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy)
มิติท่ี ๒ มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation) 
มิติท่ี ๓ มิติการด าเนินการให้บริการ (Service Operation) 
มิติท่ี ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) 
มิติท่ี ๕ มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement)

        กระบวนการการวัดผลประสิทธิภาพ (Measurement) เป็นขั้นต้นสุดท้ายของกระบวนการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. โดยกระบวนการน้ีจะกล่าวถึง การวัดประสิทธิภาพองค์กร 
(Performance Measurement) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลส าเร็จขององค์กรตามที่ระบุไว้ในกระบวนการ
ขั้นต้น และการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเน่ือง (Enterprise Architecture Improvement)

: ด าเนินการเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างด าเนินการ : ยังไม่ได้ด าเนินการ

๓) กระบวนการการปรับเปล่ียน (Trasition)
แผนด าเนินการเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙   ๒๕๖๕

หมายเหตุ : เดือนพ  ภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เริ่ม
จัดท ารายงาน EA ในมิติท่ี ๔ มิติการสนับสนุน
บริการ (Service Support) ระยะท่ี ๑ การพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ เสร็จเรียบร้อย
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๑.๒ วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service 

Support) ของระยะที่ ๒ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารส านักงาน มีดังนี้ 

๑) เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารส านักงาน ทั้งสถานะปัจจุบัน
และในอนาคตของมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรม
องค์กรทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) 
ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) 

๒) ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหาร
ส านักงาน เพ่ือการบูรณาการระหว่างกระบวนการการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูล และตอบสนองต่อความต้องการ 
 

๑.๓ ขอบเขต 
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สรอ. ได้น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับแผนการด าเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน 
(Transition) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งจากแผนการด าเนินงานจะเริ่มด าเนินการการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ระยะที่ ๑ การพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ เป็นอันดับแรก ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบและรับร่างรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งให้ สรอ. ด าเนินการต่อส าหรับการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรตามแผนที่วางไว้และน ามารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ดังนั้น รายงานฉบับนี้
จะเป็นรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับที่สอง ตามแผนการด าเนินงานของกระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) อ้างอิงแผนการด าเนินงานดังตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ. ซึ่งจะศึกษาและออกแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
ในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
บริหารงานบุคคลและบริหารงานส านักงาน ดังรูปที่ ๓ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ โดยจะ
น าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาส ารวจวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงาน ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุมสถาปัตยกรรม
องค์กรทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต 
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รูปที่ ๓ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ 

๑.๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในข้ันตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของมิติที่ ๔ 
มิตกิารสนับสนุนบริการ (Service Support) ในระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล
และบริหารส านักงาน ในรายงานฉบับนี้จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูล
ตั้งต้น และศึกษาส ารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงาน ที่ครอบคลุม
สถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต น ามา
วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Future Enterprise Architecture) เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบัน ตอบสนองต่อการท างานในอนาคต และสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑) ส ารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงาน 
จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และศึกษา

สถาปัตยกรรมด้านบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงาน ต่อ ซึ่งจะครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน 
คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิ เคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการ
ในอนาคต  

๒) วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงาน 
รวบรวมข้อมูลจากผลการส ารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม รวมทั้งประเด็นปัญหา

ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและออกแบบแนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของด้านบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงานและยกระดับศักยภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก่อให้เกิดการตอบสนองต่อกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น  

๓) บทสรุปการด าเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหาร
ส านักงาน 
จัดท า (ร่าง) บทสรุปการด าเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล

และบริหารส านักงาน  

มิติการสนับสนุนบริการ 

(Service Support)

ระยะท่ี ๑ ด้านงานพัสดุ
ระยะที่ ๒ ด้านงานบุคคล

และงานบริหาร
ส านักงาน

ระยะท่ี ๓ ด้านจัดซ้ือ/จัด
จ้างและงานการเงิน  

ระยะท่ี ๔ ด้านบริหาร
องค์ความรู้และงาน

อ านวยการ
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๑.๕ องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

รายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ท าการศึกษาด้านบริหารงานบุคคลและบริหาร
ส านักงานดังนั้น องค์ประกอบของรายงานจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ บท โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

บทที่ ๑ บทน า เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แนว
ทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระยะต่อไปส าหรับกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) 
วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และแผนการด าเนินงานต่อ 

บทที่ ๒ กระบวนการบริหารงานบุคคล จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็น
ข้อมูลตั้งต้น และศึกษาส ารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กร
ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะ
และความต้องการในอนาคต โดยในการศึกษาจะส ารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงานของบริหารงานบุคคล แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยการศึกษาส ารวจ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้าน
ข้อมูลกับด้านแอปพลิเคชันและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะน ากฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย   

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารส านักงาน จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็น
ข้อมูลตั้งต้น และศึกษาส ารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารส านักงาน ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง 
๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในอนาคต โดยในการศึกษาจะส ารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การด าเนินงานของบริหารส านักงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารส านักงาน โดยการศึกษาส ารวจ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอป
พลิเคชันและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะน ากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่นคง
ปลอดภัย   

บทที่ ๔ บทสรุปการด าเนินงาน เป็นการก าหนดกรอบและแนวทางการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนและสร้างความเชื่อมโยงกับกระบวนการการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยลดประเด็นปัญหาและ
ช่วยยกระดับศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรให้ตอบสนองกับกระบวนการการปฏิบัติงานของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงาน 
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บทที่ ๒ กระบวนการบริหารงานบคุคล 

บทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยงาน
บุคคลของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การก าหนด
ยุทธศาสตร์/กรอบนโยบายสมรรถนะบุคลากร การบริหารจัดการงานบุคคล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง/โยกย้ายและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การอบรมและการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งการด าเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนงานภายในส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙  

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานบุคคลจะน าข้อมูลในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น อ้างอิงตารางที่ ๒ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ 
สรอ. และศึกษาส ารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ 
ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิ เคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในอนาคต โดยในการศึกษาจะส ารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การด าเนินงานของกระบวนการบริหารงานบุคคล แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล และจะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้าน
ข้อมูลกับด้านแอปพลิเคชันและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะน ากฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยองค์ประกอบของบทนี้จะแบ่งออกเป็น ๕ บทย่อย ได้แก่ ๒.๑) ด้านธุรกิจ 
(Business) ๒.๒) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ๒.๓) ด้านข้อมูล (Data) ๒.๔) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) และ ๒.๕) ด้ านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รูปที่  ๔ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise Architecture of 
Human Resource Management in Current State) และ รูปที่ ๕ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงาน
บุคคลระดับสูงในอนาคต (High Level Enterprise Architecture of Human Resource Management in 
Future State) 
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ที่มา ประเด็นปัญหา 
 

รายงาน
สถาปัตยกรรม
องค์กรของ 

สรอ. ปี พ. .
๒๕๕๘ : ด้าน

ธุรกิจ 
(Business) 

 กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก 
 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการส่งผลให้ไม่สามารถติดตามสถานะการปฏิบัติงานได้ 
 บางกระบวนการยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือมีความซ้ าซ้อนในอ านาจหน้าที่ของการ

ปฏิบัติงาน 
 การติดต่อประสานงานระหว่างกระบวนการ หรือระหว่างส่วนงานใช้เวลาค่อนข้างมาก  

เนื่องจากประสานงานยังใช้ช่องทางผ่านการประชุม หรือผ่านทางเอกสาร (กระดาษ) เป็น
ส่วนใหญ่ รวมทั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

 การสูญหายของข้อมูล (เอกสาร) ระหว่างกระบวนการ 
 ข้อมูลในแต่ละกระบวนการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 

ตารางที่ ๒ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ. 

Stakeholder Application Data

 ัตถุประสงค เป าหมาย (KPI) ค ามสอดคล้องกับยุท  าสตร 

Strategy/Goal

Business process
1. ก าหนดยุท  าสตร 

2. บริหารงานบุคคล 

· ส  น CMH
· ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
· ค ะกรรมการบริหาร สรอ.
·   ายบริหาร สรอ.

· ก าหนดยุท  าสตร น ยบายและกรอบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร

· ก าหนดน ยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
· ก าหนดสมรรถนะ ององค กร

· แ นยุท  าสตร 
·  ครงสร้างองค กร
·  ้อบังคับ    าด้ ยงานบุคคล (ค บุคม)
· น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
· ค าบรรยายลัก  ะงาน
· กรอบการประเมิน ลการป ิบัติงานประ  าปี
· สมรรถนะ ององค กร

มาตร าน
Security

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย  องหน  ยงานท่ีก ากับ/ประเท  ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องค กร
·  ้อบังคับค ะกรรมการบริหารส านักงาน    าด้ ยการบริหารงานบุคคล
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารส านักงาน    าด้ ยการ ัดส ัสดิการ 
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารส านักงาน    าด้ ยการบริหาร ลการ

ป ิบัติงาน

· มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท  ISO/IEC 
27001

· มาตร าน Cloud Star

· พระรา ก   ีกา  ัดตั งส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส  (องค การมหา น)
· พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ  นดิน ( บับท่ี ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
· พร .  าด้ ยหลักเก   และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเม องท่ีดี พ. . ๒๕๔๖ 
· ระเบียบ คตง.   าด้ ยการก าหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
· พรบ.  าด้ ยการกระท าค าม ิดทางคอมพิ เตอร  พ. . ๒๕๖๐
· พรบ.  าด้ ย ุรกรรมทางอิเล กทรอนิกส  พ. . ๒๕๔๔ 

· เพ ่อก าหนดยุท  าสตร และน นบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
· เพ ่อการบริหารงานบุคคล ห้ครอบคลุมการด าเนินการตั งแต ก อนเร่ิม

ป ิบัติงาน ระห  างการป ิบัติงาน  นสิ นสุดการป ิบัติงาน 
· มุ งเน้นการพัฒนาบุคลากร ห้สอดคล้องกับยุท  าสตร องค กร 

· ส าร  ค าม  าเป น นการอบรมตาม Competency Gaps 
· ก าหนดหลักส ตรและ ัดท าแ นอบรม ทั ง inhouse และ 

public ประมา  20 course 
· ด าเนินการ  กอบรม 
·  ครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค กร องกระบ นการบริ

หารงานบุคคล

· ยุท  าสตร ที ่3 รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารั บาลดิ ิทัล 
(Transformation)

· ค ะกรรมการบริหาร สรอ.
· ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
·  อ. สรอ./รอง  อ./  ายบริหาร สรอ.
· ส  น CMH
· เ ้าหน้าท่ี/ล ก ้าง สรอ.
· ค ะกรรมการสัม า   
· ค ะท างานร างระเบียบ บุคคล
· ค ะ พิ าร า ลการป ิบัติงาน 
· ค ะ พิ าร าเล ่อนต าแหน ง
· ค ะ พิ าร าค าร้องทุก  
· ค ะ สอบส นทาง ินัย

· ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
· สรรหาบุคลากร
· ท าสั  าและทดลองงาน
·  อนย้ายเ ้าหน้าท่ี
· ประเมิน ล
· ปรับเงินเด อนและ  ายเงินราง ัลพิเ  
· เล ่อนต าแหน ง
· ร้องทุก  
· ด าเนินการทาง ินัย
· พ้นส าพการ ้าง

·  ้อม ลอัตราก าลัง
·  บสมัคร
· สั  า ้างเ ้าหน้าที่ล ก ้าง
·  ้อม ลการ อนย้ายเ ้าหน้าที่
·  ้อม ลการประเมิน ลการป ิบัติงาน
·  ้อม ลการปรับเงิน
·  ้อม ลการเล ่อนต าแหน ง
·  ้อม ลการร้องทุก  
·  ้อม ลการด าเนินการทาง ินัย
·  ้อม ลการพ้นส าพการ ้าง

3. พัฒนาบุคลากร 
· ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
·  อ. สรอ/รอง  อ. (ด้านบริหาร)
·   ายบริหาร สรอ.
·  อ.  าย CM  
·   ้บังคับบั  าท่ีเก่ีย  ้อง
· ส  น CMH
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·  ัดท าแ นพัฒนาส  นบุคคล
·  ัดท าแ นอบรมประ  าปี
· อบรมพัฒนาบุคลากร

· แ นพัฒนาส  นบุคคล
· แ นอบรมประ  าปี
·  ้อม ลการอบรม

· AP08: Intranet
· AP09: HR Mgt.
· AP10: Welfare Mgt.
· AP23: Finger Scan

· AP09: HR Mgt.
· AP18: Knowledge Mgt.

รูปที่ ๔ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise 
Architecture of Human Resource Management in Current State) 
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Stakeholder Application Data

Strategy/Goal

Business process
1. กาหนดยุท  าสตร  การ างแ นและ

พัฒนาบุคคล

2. บริหารงานบุคคล 

3. ส ัสดิการและ ลประ ย น เก  อก ล 

· ส  น  CMH
· ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
· ค ะกรรมการบริหาร สรอ.
·   ายบริหาร สรอ.

· ก าหนดยุท  าสตร 
·  ัดท าระเบียบ ้อบังคับ องส ัสดิการ
· ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
·  ัดท าตั  ี  ัดรายบุคคล
·  ัดท าแ นพัฒนาส  นบุคคล
·  ัดท าแ นอบรมประ  าปี
· การบริหาร ัดการบุคลากร  ้มี ักย าพ

· แ นยุท  าสตร 
·  ครงสร้างองค กร
·  ้อบังคับ    าด้ ยงานบุคคล (ค บุคม)
· น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
·  ้อม ลอัตราก าลัง
· ค าบรรยายลัก  ะงาน
· กรอบการประเมิน ลการป ิบัติงานประ  าปี
· สมรรถนะ ององค กร
· แ นพัฒนาส  นบุคคล
· แ นอบรมประ  าปี

· ค ะกรรมการบริหาร สรอ.
· ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
·  อ. สรอ./รอง  อ./  ายบริหาร สรอ.
· ส  น CMH
· เ ้าหน้าที ่สรอ.
· ค ะกรรมการสัม า   
· ค ะท างานร างระเบียบ บุคคล
· ค ะ พิ าร า ลการป ิบัติงาน 
· ค ะ พิ าร าเล ่อนต าแหน ง
· ค ะ พิ าร าค าร้องทุก  
· ค ะ สอบส นทาง ินัย

· สรรหาบุคลากร
· ประเมิน ลการป ิบัติงาน 
· ปรับเงินเด อนและ  ายเงินราง ัลพิเ  

·  บสมัคร
· สั  า ้างเ ้าหน้าที่ล ก ้าง
·  ้อม ลการ อนย้ายเ ้าหน้าที่
·  ้อม ลการประเมิน ลการป ิบัติงาน
·  ้อม ลการปรับเงิน
·  ้อม ลการเล ่อนต าแหน ง
·  ้อม ลการร้องทุก  
·  ้อม ลการด าเนินการทาง ินัย
·  ้อม ลการพ้นส าพการ ้าง

· ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
·  อ. สรอ/รอง  อ. (ด้านบริหาร)
·   ายบริหาร สรอ./ อ.  าย CM  
·   ้บังคับบั  าท่ีเก่ีย  ้อง
· ส  นบริหารทรัพยากรบุคคล
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·   กอบรม  ะป ิบัติงาน
· อบรม าย นองค กร 
· อบรม ายนอก

· AP09: HR Mgt.
· AP18: Knowledge Mgt.
· AP19: E-Learning

·  ้อม ลการอบรม

มาตร าน
Security

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย  องหน  ยงานท่ีก ากับ/ประเท  ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องค กร
·  ้อบังคับค ะกรรมการบริหารส านักงาน    าด้ ยการบริหารงานบุคคล
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารส านักงาน    าด้ ยการ ัดส ัสดิการ 
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารส านักงาน    าด้ ยการบริหาร ลการ

ป ิบัติงาน

· มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท  ISO/IEC 27001
· มาตร าน Cloud Star
· มาตร านด้านการบริการ ISO 20000
· มาตร านด้านค ามเส่ียง ISO 22301
· มาตร านคุ  าพ ISO 9001

· พระรา ก   ีกา  ัดตั งส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส  (องค การมหา น)
· พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ  นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
· พร .  าด้ ยหลักเก   และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเม องที่ดี พ. . ๒๕๔๖ 
· ระเบียบ คตง.   าด้ ยการก าหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
· พรบ.  าด้ ยการกระท าค าม ิดทางคอมพิ เตอร  พ. . ๒๕๖๐
· พรบ.  าด้ ย ุรกรรมทางอิเล กทรอนิกส  พ. . ๒๕๔๔ 

 ัตถุประสงค เป าหมาย (KPI) ค ามสอดคล้องกับยุท  าสตร 
· เพ ่อก าหนดยุท  าสตร และน นบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
· เพ ่อการบริหารงานบุคคล ห้ครอบคลุมการด าเนินการตั งแต ก อนเร่ิม

ป ิบัติงาน ระห  างการป ิบัติงาน  นสิ นสุดการป ิบัติงาน 
· มุ งม่ัน ห้เกิดคุ  าพ ี ิตที่ดีกับ  ้ป ิบัติงาน 
· มุ งเน้นการพัฒนาบุคลากร ห้สอดคล้องกับยุท  าสตร องค กร 

· ยุท  าสตร ที ่3 รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารั บาลดิ ิทัล 
(Transformation)

4. พัฒนาบุคลากร 

· การรัก าพยาบาล
· การ   ยเหล อการ  ก าบุตร

· ส  น CMH
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

· ส าร  ค าม  าเป น นการอบรมตาม Competency Gaps 
· ก าหนดหลักส ตรและ ัดท าแ นอบรม ทั ง inhouse และ 

public ประมา  20 course 
· ด าเนินการ  กอบรม 
·  ครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค กร องกระบ นการบริ

หารงานบุคคล

· ค ารัก าพยาบาล
· ประกัน ี ิต
· เงิน   ยเหล อการ  ก าบุตร
· ค า ทร ัพท 
· ค าพาหนะ (ค าที่ อดรถ ค า Taxi ค าทางด  น 

ค า  ้  ายการเดินทาง)

· AP04: EGA Website/Back-end
· AP08: Intranet
· AP09: HR Mgt.
· AP12: Asset Mgt.
· AP23: Finger Scan

· AP09: HR Mgt.
· AP08: Intranet

 

รูปที่ ๕ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลระดับสูงในอนาคต (High Level Enterprise 
Architecture of Human Resource Management in Future State) 
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๒.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล 

การบริหารจัดการงานบุคคลของ สรอ. นั้น จะมีส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) สังกัดฝ่าย
บริหารกลาง (CM) เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการด าเนินงานเกี่ยวกับงาน
บุคคล การประสานงาน สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านธุรกิจ (Business) จะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ 
เริ่มตั้งแต่ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ กระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบุคคล 
แบบฟอร์มต่างๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความ
ต้องการในอนาคต โดยการน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้ง
ต้น เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture) ของกระบวนการบริหารงาน
บุคคลทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคตต่อไป  

อ านาจหน้าที่และความผิดชอบของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) ของ สรอ. สามารถแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ ออกเป็น ๒ หัวข้อ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ อ้างอิงรายละเอียดตามข้อบังคับ
คณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วน
งานภายในส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 งานบริหารบุคคลเชิงนโยบาย 
๑) ก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

ส านักงาน 
๒) ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Strategy) ทั้งด้านการสรรหา ว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
พัฒนาบุคลากร การวางแผนเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ และแรงงานสัมพันธ์ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓) ให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแผนการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๔) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงระบบต่างๆ ของส านักงานได้ 

๕) สนับสนุนการด า เ นิ น งานของคณะอนุ กรรมการบริ หาร ง านบุ คคล  และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอ านวยการ 

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 งานบริหารบุคคลเชิงพัฒนา 
๑) ศึกษาและจัดท าแนวทางการพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ

องค์กร 
๒) ก าหนดแผนงานและมาตรฐานในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 
๓) จัดท าระบบประเมินผลตัวชี้วัดบุคคล (Individual KPIs) แผนพัฒนาสมรรถนะ การ

พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisals) การพัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าของบุคลากร (Individual Development Plan) และการพัฒนาระบบ
การบริหารเจ้าหน้าที่ท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talent Management System) 

๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อหารือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการ
พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหาร 

๕) จัดกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพันและท าให้บุคลากรเห็น
คุณค่าขององค์กร 

๖) ปฏิบัติอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

และจากข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แบ่งหมวดบุคคลออกเป็น ๒ หมวด คือ ๑) หมวดเจ้าหน้าที่ และ ๒) หมวดลูกจ้าง ดังรูปที่ 
๖ แสดงหมวดงานบุคคลของ สรอ. โดยมีค านิยามดังรายละเอียดด้านล่างดังนี้ 

ค านิยาม 

“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า บุคคลผู้ที่ส านักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลผู้ที่ส านักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโดยส านักงานให้
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวหรือปฏิบัติงานที่มีก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 

 
รูปที่ ๖ แสดงหมวดงานบุคคลของ สรอ. 
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๒.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล  
การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของงานบุคคล สามารถแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น ๔ ด้านหลักๆ ได้แก่ 
๒.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ 
๒.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน  
๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  
๒.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา 

๒.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ 
การบริหารงานบุคคลจะด าเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สรอ. ดัง

ตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล โดยจ านวนข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ และพระราชกฤษฎีกาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานบุคคลมีจ านวนรวมทั้งหมด ๑๒ ฉบับ ซึ่งแยกเป็น
ข้อบังคับจ านวน ๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจ านวนทั้งหมด ระเบียบปฏิบัติจ านวน ๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
๕๘ ของจ านวนทั้งหมด ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจ านวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของ
จ านวนทั้งหมด และพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของจ านวนทั้งหมด และเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการงานบุคคลที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารงานบุคคลยังด าเนินการตาม
หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หมายเหตุ : จะน าเสนอรายละเอียดในหัวข้อ (๒.๕) ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของบริหารงานบุคคลต่อไป)  

นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของ สรอ. 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อ านวยการยังสามารถด าเนินการออกค าสั่งมอบหมายหรือประกาศต่างๆ ได้ โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพ่ือให้การด าเนินงานของ สรอ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริหารงานบุคคลของ สรอ. ยังด าเนินงานภายใต้การก ากับ 
ดูแล จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ดังรูปที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ. โดย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจะมีอ านาจหน้าที่ รับทราบ พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขงานบุคคลภายใน สรอ. ก่อนจะน าเสนอข้อมูลต่อในล าดับ
ชั้นถัดไป 

และจากตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล และรูป
ที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ. พบว่าการด าเนินการของบริหารงานบุคคลของ สรอ. จะ
ด าเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เป็นจ านวนมาก และมีบางข้อบังคับหรือระเบียบที่ยังยึด
หลักปฏิบัติเดียวกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอยู่ ซึ่งข้อบังคับหรือระเบียบนั้นมีการ
บังคับใช้เป็นเวลาค่อนข้างนาน เช่น ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งมีล าดับขั้นในการ 
การพิจารณา อนุมัติต่างๆ มีล าดับขั้นตอนที่ได้รับพิจารณาหลายขั้นตอน  
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หัวข้อ ข้อบังคับและระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 

 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนงานภายในส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ระเบียบคณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ระเบียบส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันเวลา
ปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล 
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รูปที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ. 
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๒.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของบริหารงานบุคคล มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

เป็นจ านวนมาก โดยสามารถจ าแนกระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติในปัจจุบันของบริหารงาน
บุคคลออกเป็น ๕ ประเภท ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ และรูปที่ ๘ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล โดยเอกสารระดับประเภท PO : นโยบายการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดใน
หัวข้อ ๒.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบที่ผ่านมา ดังนั้นในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงประเภทเอกสาร
อีก ๔ ประเภทที่เหลือ อันได้แก่ เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เอกสารประเภท 
WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) และเอกสารประเภท 
SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) 

๑) เอกสารประเภท PO : นโยบายการปฏิบัติงาน (Policy) คือ ข้อบังคับและระเบียบ ซึ่งเป็น
เอกสารที่แสดงถึงนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบการด าเนินงานของบริหารงานบุคคล โดย
ประกาศผ่านส่วนกฎหมาย  

๒) เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) คือ เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคล โดยครอบคลุมถึงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน ISO ของ สรอ. ที่ขอการรับรอง 

๓) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คือ เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ในการท างานส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานได้ชัดเจน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์  

๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) คือ เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบของข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับ
บันทึกและสื่อสารระหว่างข้ันตอนการปฏิบัติงานต่างๆ หรือระหว่างส่วนงานภายใน สรอ.  

๕) เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) คือ เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นต้องมี เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า สรอ. สามารถด าเนินงานและควบคุมกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 

รูปที่ ๘ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

Goal

Procedure

Work Instruction

Record, Report

Law & Regulation, Standards, 
Guidelines

PO : นโยบายการปฏิบัติงาน (Policy) 

PC : ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

FM : แบบฟอร์ม (Form) 

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) 
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เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของ สรอ. สามารถแบ่งหมวดการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ ๑) หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจ านวน ๑๔ กระบวนการ 
และ ๒) หมวดกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) มีจ านวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการ
บริหารงานบุคคล อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสารหมายเลข PC-S01 : บริหารและพัฒนา
บุคลากร ดังรูปที่ ๙ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ.  

 อ ีที/ก.พ.ร./ส านักงบประมา 

Mission/Internal Requirement External Requirement (Project-Based)

Core Business Processes

Supporting Processes

Partner/ Supplier

Monitor, Evaluate 
and Assess

e-Goverment 
Product/Service

Marketing/Planning

ก าหนดน ยบายรั บาล
อิเล กทรอนิกส์

PC-C01
ก าหนดยุทธ์ศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์
วิจัยตลาด บริหารการตลาด

Research and Development 

วิจัยและพัฒนาผลิต ั  ์/บริการ

PC-C05

Build, Acquire and Implement

วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิต ั  /์บริการ

PC-C07

Sell,Deliver, Service and Support

บริหารการ าย

PC-C11

PC-C02 PC-C03 PC-C04

จัดท าต้นแบบและมาตร าน

PC-C06

บริหาร ครงการ
ออกแบบ ควบคุม
ผลิต ั  ์/บริการ

บริการหลังการ าย

PC-C12 PC-C13 PC-C14

บริหาร ครงการ
ผลิต ั  ์/บริการ   วงพัฒนา

พัฒนาผลิต ั  ์/บริการ
  วงพัฒนา

ผลิต ั  /์บริการ  วงพัฒนา

PC-C08 PC-C09 PC-C10

Internal Support

บริหารและพัฒนาบุคลากร

PC-S01

บริหารการเงินและบั  ี
บริหารความมั่นคงปลอด ัย อง

ระบบสารสนเทศ
บริหารงานแผนน ยบายและ

งบประมา 

PC-S05 PC-S09 PC-S13

การพัฒนาองค์กร

PC-S17

บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

PC-S02
บริหารเทค น ลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
บริการการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง

PC-S06 PC-S10 PC-S14

การจัดการระบบมาตร าน

PC-S22

บริหารงานพัสดุ

PC-S03

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริหารองค์ความรู้ บริหารงานสารบรร 

PC-S07 PC-S11 PC-S15

บริหารส านักงาน

PC-S04

งานประ าสัมพันธ์ บริหาร  ายอ านวยการ จัดการทรัพย์สินทางปั  า

PC-S08 PC-S12 PC-S16

ส ารวจความพ งพอใจ
การใ ้บริการ

ประเมินความสอดคล้อง
ก หมายและ มาตร านที่

เกี่ยว ้อง

ประเมินผลการให้บริการ

การติดตามและตรวจสอบ
 ายใน

PC-S18

PC-S19

PC-S21

PC-S20

Services

Standards

Information 
Systems

Network 
Infrastucture

Knowledge

 

รูปที่ ๙ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ. 

กระบวนการปฏิบัติงานนี้จะรวมขั้นตอนการบริหารงานบุคคลทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ด้วยกัน 
โดยตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับหมวดบุคคล จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 
๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ถัดไป กระบวนการปฏิบัติงาน PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากร ใน
ปัจจุบันจะแบ่งหมวดการด าเนินงานออกเป็น ๓ หมวด เริ่มตั้งแต่ ๑) PC-S01.05 : ก าหนดยุทธศาสตร์/ก าหนด
กรอบนโยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคลากร ๒) PC-S01.10 : บริหารงานบุคคล และ ๓) PC-
S01.15 : พัฒนาบุคลากร ซึ่งทั้ง ๓ หมวดนี้ ก็จะมีกระบวนการแยกย่อยในแต่ละหมวดอีก โดยจ านวน
กระบวนการย่อยทั้งหมดมีจ านวน ๒๗ กระบวนการย่อย จากจ านวนกระบวนการย่อยทั้งหมด ๑๘๐ 
กระบวนการย่อย คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๕๖ ซ่ึงสูงที่สุดในเอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) ของ สรอ. รวมทั้งมีจ านวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นจ านวน ๒๙๔ กิจกรรม ซึ่งสูงที่สุดในเอกสาร
ประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของ สรอ. เช่นกัน ดังตารางที่ ๔ แสดงจ านวนกระบวนการ
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ปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากร (อ้างอิงข้อมูลในบทที่ ๔ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมในอนาคตของ สรอ. ของรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)  

  

ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากร 

จากรูปที่ ๑๐ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคล ยังแสดงให้เห็น
ถึงภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับชั้นเอกสาร โดยเอกสารประเภท WI 
: วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีจ านวน ๒ ฉบับ เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) มีจ านวน 
๓๕ แบบฟอร์ม และเอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) มีจ านวน ๒ ฉบับ  

และในการส ารวจข้อมูลของสถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงานพบว่ายังมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคลบางขั้นตอนที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่าง 
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ การเบิกค่ารักษาพยาบาล และการเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เป็นต้น  

ประเ ทเอกสาร/
แอปพลิเค ัน

รายละเอียด   าน นกระบ นการ นปั  ุบัน

กระบวนการการป ิบติังานย อย ๒๘

กจิกรรมท่ีต้องป ิบติั ๓๐๓

การตัดสินใจ ๔๒

W
I : 

วิธี
กา

ร
ป ิ

บัติ
งา

น 
(W

or
k 
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ion

)

WI : วิธีการป ิบติังาน (Work Instruction) ๑

FM
 : 

แบ
บฟ

อร์
ม 

(F
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m
)

FM : แบบฟอร์ม (Form) ๓๕

SP
 : 

เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ

 
(S

up
po

rti
ng

 
Do

cu
m

en
t)

SP : เอกสารประกอบ (Supporting 
Document)

๒

แอปพลิเค นัท่ีใ ใ้นการป ิบติังาน ๕

แอปพลิเค นัท่ีเ ื่อม ยงกบังานบคุคล ๒

แอ
บพ

ลิเ
ค 

ัน 
(A

pp
lic

at
ion

)
PC

 : 
 ัน้

ตอ
นก

าร
ป ิ

บัติ
งา

น 
(P

ro
ce

du
re

)

มีจ านวนกระบวนการการ
ปฏิบัติงานย่อย และจ านวน

กิจกรรมทีต่้องปฏิบัติมากทีสุ่ด 
ในหมวดกระบวนการสนับสนุน

(Supporting Process) 



 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    
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ย
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๓)
 พั

ฒ
นา

บุค
ลา

กร
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30
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5
PC

-S
01

.0
5 ๑.๑) ก าหนดยุทธศาสตร์

น ยบายและกรอบการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

๑.๒) ก าหนดน ยบายการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

(HR Policy)

๑.๓) ก าหนดสมรรถนะ อง
องค์กร (Corporate 

Competency)

PC-S01.05.05 PC-S01.05.10 PC-S01.05.15

๒.๑) ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๒.๔)  อนย้ายเจ้าหน้าที่ ๒. ) เล่ือนต าแหน ง ๒.๘) ร้องทุก ์ ๒. ) ด าเนินการทางวินัย ๒.๑๐) พ้นส าพการจ้าง

PC-S01.10.05 PC-S01.10.20 PC-S01.10.35 PC-S01.10.40 PC-S01.10.45 PC-S01.10.50

กา
ร 

ออ
นุมั

ติค
 าล

  ง
เ 

ลา

W
I-S

01
-0

01

 ใบ ออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่
 สั  าจ้างป ิบัติงาน อง

เจ้าหน้าที่ สรอ.
 สั  าการรัก า ้อมูลที่เป น
ความลับ องเจ้าหน้าที่ สรอ.

ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรัก าพยาบาลส าหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว

ใบเบิกเงินสวัสดิการเงิน
  วยเหลือการศ ก าบุตร อง

เจ้าหน้าที่ สรอ.

แบบค า ออนุมัติท างาน
ล วงเวลา

แบบรายงานผลการท างาน
ล วงเวลา

แบบรายงานการเดินทาง
ค าบรรยายลัก  ะงาน (Job 

Description)

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่
ต าแหน งผู้จัดการส วน  ้น ป

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 

– อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า 

แบบประเมินผลการ  กอบรม
 ายใน (In House Training)

แบบ อจัดหลักสูตรอบรม
 ายใน (In House Training)

แบบ อเ ้ารับอบรม ายนอก 
(Public Training)

แบบลงทะเบียนอบรม 
ส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

(องค์การมหา น)

แผนและงบประมา การอบรม
ประจ าป 

สั  าเ ้า  กอบรมทั่ว ปหรือ
  กอบรมประกาศนียบัตรหรือ

ใบรับรองเ พาะทาง

แบบประเมินผล (On The Job 
Training)

ใบ ออนุมัติรับเจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง

ใบสมัครงาน แบบประเมินผลการสัม า  ์
ใบแจ้งความจ านง อนย้าย

เจ้าหน้าที่
แบบ อเปลี่ยน ้อมูลส วน

บุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.
ใบ อลาออกส าหรับเจ้าหน้าที่-

ลูกจ้าง

แบบส ารวจความคิดเห น อง
เจ้าหน้าที่ลาออก (Exit 

Interview)

แบบประเมินผลการสัม า  ์
ส าหรับต าแหน งลูกจ้าง

ใบส งมอบงาน สั  าจ้าง 4 ป 
แบบ ออนุมัติตัวบุคคล และ 

ค าใ ้จ ายการเดินทาง
ฟอร์มราย ื่อเจ้าหน้าที่ สรอ. ที่
 ม เ ้าร วมงานสัมนาประจ าป 

แบบตรวจสอบทรัพย์สินและ
รายการที่เก่ียว ้อง อง

ผู้ป ิบัติงาน สรอ.

แบบรายงานหลังรับการอบรม
 ายนอก(Public Training)

ใบตรวจเ  คเอกสารเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงานระดับจน.1 -อาวุ ส

และผู้เ ี่ยว า และ OJT

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงานระดับผู้จัดการส วน

  ้น ป และ OJT

FM-S01-001

FM-S01-007

FM-S01-014

FM-S01-020

FM-S01-026

FM-S01-032

FM-S01-002

FM-S01-009

FM-S01-015

FM-S01-021

FM-S01-027

FM-S01-033

FM-S01-003

FM-S01-010

FM-S01-016

FM-S01-022

FM-S01-028

FM-S01-034

FM-S01-004 

FM-S01-011

FM-S01-017

FM-S01-023

FM-S01-029

FM-S01-035

FM-S01-005

FM-S01-012

FM-S01-018

FM-S01-024

FM-S01-030

FM-S01-036

FM-S01-006

FM-S01-013

FM-S01-019

FM-S01-025

FM-S01-031

SP-S01-001 SP-S01-002

 หลักเก  ์การจ ายค าล วงเวลา Job Description

PC :  ั นตอนการป ิบัติงาน (Procedure)

WI :  ิ ีการป ิบัติงาน (Work Instruction)

FM : แบบ อร ม (Form)

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)
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๒.
๕)

 
ปร

ะเ
มิน

ผล
๒.

๕)
 

ปร
ะเ

มิน
ผล

๒.๓.๑) ท าสั  า
๒.๓.๒) เตรียมการส าหรับ

เจ้าหน้าที่ใหม 
๒.๓.๓) ประเมินการทดลอง
ป ิบัติงานเจ้าหน้าที่ใหม 

๒.๓.๔) ต อสั  าจ้างเจ้าหน้าที่

PC-S01.10.15.05 PC-S01.10.15.10 PC-S01.10.15.15 PC-S01.10.15.20

๒.๕.๑) จัดท าตัว ้ีวัดรายบุคคล
๒.๕.๒) จัดท าแบบประเมินผล

การป ิบัติงานประจ าป 
๒.๕.๓) ด าเนินการประเมินผล

การป ิบัติงาน

 PC-S01.10.25.05 PC-S01.10.25.10 PC-S01.10.25.15

๒. .๑) จัดท ากรอบการปรับ
  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัล

พิเศ ใน าพรวม

๒. .๒) จัดท ากรอบการปรับ
  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัล

พิเศ  ายในส านักงาน
๒. .๓) พิจาร าปรับเงินเดือน

PC-S01.10.30.05 PC-S01.10.30.10 PC-S01.10.30.15

PC-S01.10.10.05 PC-S01.10.10.10 PC-S01.10.10.10.05

๒.
๒)

 ส
รร

หา
บุค

ลา
กร

๒.
๒)

 ส
รร

หา
บุค

ลา
กร

๒.๒.๑) ประกาศสรรหา
บุคลากร

๒.๒.๒) คัดเลือกบุคลากร
๒.๒.๒.๑) คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับ

จัดการ  ้น ป

๓.
๓)

 
อบ

รม
พัฒ

นา
บุค

ลา
กร

๓.
๓)

 
อบ

รม
พัฒ

นา
บุค

ลา
กร ๓.๓.๑)   กอบรม  ะ

ป ิบัติงาน (On The Job 
Training)

๓.๓.๒) อบรม ายในองค์กร 
(In house Training)

๓.๓.๓) อบรม ายนอก 
(Public Training)

PC-S01.15.15.05

PC
-S

01
.1

5.
15

๑.๑) วิธีป ิบัติงานแบบค า อ
อนุมัติท างานล วงเวลา

๑.๒) วิธีป ิบัติงานแบบ
รายงานผลการท างานล วงเวลา

PC-S01.15.15.10 PC-S01.15.15.15

๓.๑) จัดท าแผนพัฒนาส วน
บุคคล (Individual 

Development Plan : IDP)
๓.๒) จัดท าแผนอบรมประจ าป 

PC-S01.15.05 PC-S01.15.10

 

รูปที่ ๑๐ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคล  



 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    
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๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ นด้านต่างๆ  
ในหัวข้อนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานบุคคล กับส่วนงานต่างๆ 

และหมวดบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานบุคคลกับด้านแอปพลิเคชันที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน (หมายเหตุ : ส าหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๒.๒ ต่อไป) 
ดังรูปที่ ๑๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานบุคคลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชัน 

 

รูปที่ ๑๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานบุคคลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนงานต่างๆ และหมวดบุคคลที่เก่ียวข้อง 
สามารถแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นตามประเภทเอกสาร ได้ดังนี้ ๑) เอกสารประเภท PC : 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ๒) เอกสารประเภท ๓) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) และ 
๔) เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ดังตารางที่  ๕ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(PROCEDURE) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ  

กระบวนการบริหารงานบคุคล

ส่วนงานต่างๆ และหมวดบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง

แอปพลิเคชันที่ ช้ นการปฏบิัติงานของงานบุคคล



 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    
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ตารางที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) กับหมวดบุคคล
และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 
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๑) PC-S01.05 ก าหนดยทุ  าสตร /ก าหนดกรอบน ยบายและสมรรถนะการบรหิารและพัฒนาบุคลากร

๑.๑) PC-S01.05.05 ก าหนดยุทธศาสตร์น ยบายและกรอบการบริหารและพฒันาบคุลากร O O

๑.๒) PC-S01.05.10 ก าหนดน ยบายการบริหารและพฒันาบคุลากร (HR Policy) O O

๑.๓) PC-S01.05.15 ก าหนดสมรรถนะ ององค์กร (Corporate Competency) O O

๒)   PC-S01.10 บรหิารงานบุคคล
๒.๑) PC-S01.10.05 ก าหนดกรอบอตัราก าลัง O O O

๒.๒) PC-S01.10.10 สรรหาบคุลากร
๒.๒.๑) PC-S01.10.10.05 ประกาศสรรหาบคุลากร O O O

๒.๒.๒) PC-S01.10.10.10 คัดเลือกบคุลากร - O O

๒.๒.๒.๑) PC-S01.10.10.10.05 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับจัดการ  ้น ป O O

๒.๓) PC-S01.10.15 ท าสั  าและทดลองงาน
๒.๓.๑) PC-S01.10.15.05 ท าสั  า O O

๒.๓.๒) PC-S01.10.15.10 เตรียมการส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม O O O O O O

๒.๓.๓) PC-S01.10.15.15 ประเมินการทดลองป ิบติังานเจ้าหน้าที่ใหม O O

๒.๓.๔) PC-S01.10.15.20 ต อสั  าจ้างเจ้าหน้าที่ O O

๒.๔) PC-S01.10.20  อนย้ายเจ้าหน้าที่ O O O O O

๒.๕) PC.S01.10.25 ประเมินผล
๒.๕.๑) PC-S01.10.25.05 จัดท าตัว ี้วัดรายบคุคล O O

๒.๕.๒) PC-S01.10.25.10 จัดท าแบบประเมินผลการป ิบติังานประจ าป O O

๒.๕.๓) PC-S01.10.25.15 ด าเนินการประเมินผลการป ิบติังาน O O

๒. ) PC-S01.10.30 ปรับเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ 
๒. .๑) PC-S01.10.30.05 จัดท ากรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ ใน าพรวม O O

๒. .๒) PC-S01.10.30.10 จัดท ากรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ  ายในส านักงาน O O

๒. .๓) PC-S01.10.30.15 พจิาร าปรับเงินเดือน O O

๒. ) PC-S01.10.35 เล่ือนต าแหน ง O O O

๒.๘) PC-S01.10.40 ร้องทกุ ์ O O O

๒. ) PC-S01.10.45 ด าเนินการทางวินัย O O O

๒.๑๐) PC-S01.10.50 พน้ส าพการจ้าง O O O O O O O

๓)   PC-S01.15 พัฒนาบุคลากร
๓.๑) PC-S01.15.05 จัดท าแผนพฒันาส วนบคุคล (Individual Development Plan : IDP) O O

๓.๒) PC-S01.15.10 จัดท าแผนอบรมประจ าป O O O O

๓.๓) PC-S01.15.15 อบรมพฒันาบคุลากร
๓.๓.๑) PC-S01.15.15.05   กอบรม  ะป ิบติังาน (On The Job Training) O O O

๓.๓.๒) PC-S01.15.15.10 อบรม ายในองค์กร (In house Training) O O O O

๓.๓.๓) PC-S01.15.15.15 อบรม ายนอก (Public Training) O O O

ล ก
 า้

ง

เ 
า้ห

น้า
ที่

PC-S01 บริหาร
และพัฒนาบุคลากร

  ่อกระบ นการย อย  ่อกระบ นการหลัก
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 เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
ดังตารางที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ  

 
ตารางที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) กับหมวดบุคคล

และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

  

ส  
นบ

รหิ
าร

ทร
พัย

าก
รบุ

คค
ล

CMH
๑) WI-S01-001 การ ออนุมัติค าล  งเ ลา

๑.๑) วิธีป ิบติังานแบบค า ออนุมัติท างานล วงเวลา O O O

๑.๒) วิธีป ิบติังานแบบรายงานผลการท างานล วงเวลา O O O

PC-S01 บริหาร
และพัฒนาบุคลากร

  ิีการป ิบัติงาน  ่อกระบ นการหลัก

เ 
า้ห

น้า
ที่

ล ก
 า้

ง
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 เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form)  
ดังตารางที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) กับหมวด

บุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ  

 
ตารางที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่

รับผิดชอบหลักๆ  
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นิค

CMH CMG CMP CMF ENT
FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ O O O

FM-S01-002 สั  าจ้างป ิบติังาน องเจ้าหน้าที่ส านักงานรั บาลอเิล กทรอนิกส์ (องค์การมหา น) O O

FM-S01-003 สั  าการรัก า อ้มูลที่เป นความลับ องเจ้าหน้าที่ส านักงานรั บาลอเิล กทรอนิกส์ (องค์การมหา น) O O

FM-S01-004 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการรัก าพยาบาลส าหรับเจ้าหน้าที่และครอบครัว O O

FM-S01-005 ใบเบกิเงินสวัสดิการเงิน  วยเหลือการศ ก าบตุร องเจ้าหน้าที่ สรอ. O O

FM-S01-006 แบบค า ออนุมัติท างานล วงเวลา O O O

FM-S01-007 แบบรายงานผลการท างานล วงเวลา O O O

FM-S01-009 แบบรายงานการเดินทาง O O O

FM-S01-010 ค าบรรยายลัก  ะงาน (Job Description) O O O

FM-S01-011 แบบประเมินผลการทดลองป ิบติังาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ต าแหน งผู้จัดการส วน  ้น ป O O

FM-S01-012 แบบประเมินผลการทดลองป ิบติังาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า O O

FM-S01-013 แบบประเมินผลการ  กอบรม ายใน (In House Training) O O

FM-S01-014 แบบ อจัดหลักสูตรอบรม ายใน (In House Training) O O O

FM-S01-015 แบบ อเ า้รับอบรม ายนอก (Public Training) O O O

FM-S01-016 แบบลงทะเบยีนอบรม ส านักงานรั บาลอเิล กทรอนิกส์(องค์การมหา น) O O

FM-S01-017 แผนและงบประมา การอบรมประจ าป O O O

FM-S01-018 สั  าเ า้  กอบรมทั่ว ปหรือ  กอบรมประกาศนียบตัรหรือใบรับรองเ พาะทาง O O

FM-S01-019 แบบประเมินผล (On The Job Training) O O

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง O O O

FM-S01-021 ใบสมัครงาน O O

FM-S01-022 แบบประเมินผลการสัม า  ์ O O

FM-S01-023 ใบแจ้งความจ านง อนย้ายเจ้าหน้าที่ O O

FM-S01-024 แบบ อเปล่ียน อ้มูลส วนบคุคลเจ้าหน้าที่ สรอ. O O

FM-S01-025 ใบ อลาออกส าหรับเจ้าหน้าที-่ลูกจ้าง O O O

FM-S01-026 แบบส ารวจความคิดเห น องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit Interview) O O

FM-S01-027 แบบประเมินผลการสัม า  ์ส าหรับต าแหน งลูกจ้าง O O

FM-S01-028 ใบส งมอบงาน O O O

FM-S01-029 สั  าจ้าง 4 ป O O

FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัวบคุคล และ ค าใ จ้ ายการเดินทาง O O O

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อเจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ ม เ า้ร วมงานสัมนาประจ าป O O

FM-S01-032 แบบตรวจสอบทรัพย์สินและรายการที่เกีย่ว อ้ง องผู้ป ิบติังาน สรอ O O O O O O O

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับการอบรม ายนอก(Public Training) O O

FM-S01-034 ใบตรวจเ  คเอกสารเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง O O O

FM-S01-035 แบบประเมินผลการทดลองป ิบติังานระดับเจ้าหน้าที่ 1 -อาวุ สและผู้เ ี่ยว า และ OJT O O

FM-S01-036 แบบประเมินผลการทดลองป ิบติังานระดับผู้จัดการส วน  ้น ป และ OJT O O

PC-S01 บริหาร
และพัฒนาบุคลากร

  ่อกระบ นการหลัก   ่อแบบ อร ม

เ 
า้ห

น้า
ที่

ล ก
 า้

ง
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 เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)  
ดังตารางที่ ๘ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting 

Document) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

 

ตารางที่ ๘ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) กับหมวด
บุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในงานบุคคล 
จากตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของงานบริหารบุคคลกับแอป

พลิเคชันต่างๆ พบว่ามีจ านวนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารบุคคล จ านวน ๕ แอปพลิเค
ชัน ได้แก่ ๑) AP04 : EGA Back-end, ๒) AP08 : ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet), ๓) AP09 : 
Human Resource Mgt., ๔) AP10 : Welfare Mgt. และ ๕) AP23 : Finger Scan รวมทั้งมีแอปพลิเคชันที่
เชื่อมโยงกับงานบริหารบุคคลจ านวน ๒ แอปพลิเคชัน ได้แก่ ๑) AP12 : Fixed Asset Mgt. และ ๒) AP13 : 
Financial Mgt. (หมายเหตุ : ส าหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๒.๒ ต่อไป)  
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าก
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CMH

SP-S01-001 หลักเก  ์การจ ายค าล วงเวลา O O O

SP-S01-002 Job Description O O

PC-S01 บริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ล ก
 า้

ง

เ 
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ที่

  ่อกระบ นการหลัก   ่อเอกสารประกอบ 
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ตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของงานบริหารบุคคลกับแอปพลิเคชันต่างๆ 

จากตารางความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่าในการด าเนินงานของงานบริหารบุคคล
เป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยอ านวยความสะดวก และการติดต่อการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ 
สรอ. เป็นจ านวนมาก และถึงแม้จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ก็ไม่สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ และการติดต่อประสานงานยังด าเนินการผ่านในรูปแบบกระดาษเป็น
ส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันที่มีใช้ในปัจจุบันของงานบริหารบุคคลยังไม่ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานที่
ส าคัญ ยกตัวอย่าง ขั้นตอนการค านวนค่าล่วงเวลา  
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PC-S01.05.05: ก าหนดยุทธศาสตร์น ยบายและกรอบการบริหารและพฒันาบคุลากร
PC-S01.05.10: ก าหนดน ยบายการบริหารและพฒันาบคุลากร (HR Policy)
PC-S01.05.15: ก าหนดสมรรถนะ ององค์กร (Core Competency)
PC-S01.10.05: ก าหนดกรอบอตัราก าลัง X
PC-S01.10.10.05: ประกาศสรรหาบคุลากร X
PC-S01.10.10.10: คัดเลือกบคุลากร X
PC-S01.10.10.10.05: คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีระดับจัดการ  ้น ป X
PC-S01.10.15.05: ท าสั  า
PC-S01.10.15.10: เตรียมการส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม X X X X X X X X X X X X X X X
PC-S01.10.15.15: ประเมินการทดลองป ิบติังานเจ้าหน้าที่ใหม 
PC-S01.10.15.20: ต อสั  าจ้างเจ้าหน้าทื่
PC-S01.10.20:  อนย้ายเจ้าหน้าท่ี
PC-S01.10.25.05: จัดท าตัว ี้วัดรายบคุคลประเมินผล
PC-S01.10.25.10: จัดท าแบบประเมินผลการป ิบติังานประจ าป 
PC-S01.10.25.15: ด าเนินการประเมินผลการป ิบติังาน
PC-S01.10.30.05: จัดท ากรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ  าพรวม
PC-S01.10.30.10: จัดท ากรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ  ายในส านักงาน
PC-S01.10.30.15: พจิาร าปรับเงินเดือน X
PC-S01.10.35: เล่ือนต าแหน ง
PC-S01.10.40: ร้องทุก ์
PC-S01.10.45: ด าเนินการทางวินัย
PC-S01.10.50: พน้ส าพการจ้าง
PC-S01.15.05: จัดท าแผนพฒันาส วนบคุคล (iDP)
PC-S01.15.10: จัดท าแผนอบรมประจ าป X
PC-S01.15.15.05: อบรมตาม าระงาน (On The Job Training) X
PC-S01.15.15.10: อบรม ายในองค์กร (In House Training) X
PC-S01.15.15.15: อบรม ายนอก (Public Training) X
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SP-S01-001 หลักเก  ์การจ ายค าล วงเวลา

SP-S01-002 Job Description
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๒.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา 
ผลการส ารวจพบประเด็นปัญหาหลักๆ ของกระบวนการบริหารงานบุคคล  ในด้านธุรกิจ 

(Business) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก กระบวนการปฏิบัติในเอกสาร PC-S01 : บริหารและ
พัฒนาบุคลากร มีจ านวนกระบวนการย่อยเป็นจ านวนมาก และซ้ าซ้อน ส่งผลให้เกิดความ
สับสน และไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการย่อย PC-S01.05.05 ก าหนด
ยุทธศาสตร์นโยบายและกรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการย่อย PC-
S01.05.10 ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR Policy) และกระบวนการ
ย่อย  PC-S01.05.15 ก าหนดสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competency) มี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน คือ ก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร สรอ. 
คณะอนุกรรมการงานบุคคลและคณะกรรมการ 

๒) บางกิจกรรมที่มีการด าเนินการยังไม่ได้จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน  
มีการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ แต่ไม่ได้จัดท าให้เป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพ (Talent Mgt.) กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการต่างๆ การเบิกค่ารักษาพยาบาล และการเบิกค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

๓) บางกิจกรรมที่ส าคัญไม่มีแอปพลิ เคชันช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการค านวณค่าล่วงเวลา 

๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) บางแบบฟอร์มมีข้อมูลซ้ าซ้อนกัน  
ส่งผลให้มีบางฟอร์มไม่ได้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น FM-S01-022 แบบประเมินผลการ
สัมภาษณ์ กับ FM-S01 027 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ส าหรับต าแหน่งลูกจ้าง มี
วัตถุประสงค์คล้ายกันแต่ต่างกันตรงใช้กับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 

๕) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับยังยึดหลักปฏิบัติเดียวกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติอยู่ ซึ่งข้อบังคับหรือระเบียบนั้นมีการบังคับใช้เป็นเวลาค่อนข้างนาน เช่น 
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
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๖) ขาดความเชื่อมโยง 
 แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการ

ด าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การขอหนังสือรับรองต่างๆ มี
แอปพลิเคชันที่ใช้ในการร้องขอ แต่แอปพลิเคชันนั้นท าหน้าที่แค่แจ้งเรื่องต่อให้กับ
เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) รับทราบการร้องขอเท่านั้น (อ้างอิง
แอปพลิเคชัน AP08 : ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) : ฟังก์ชันการ
ขอหนังสือรับรอง) หรือการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ มีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการรับสมัคร
แต่แอปพลิเคชันนั้นท าหน้าที่แค่แจ้งเรื่องการประกาศรับสมัครเท่านั้น ผู้สนใจสมัคร
งานไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้  

 การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างกับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(CMH) หรือระหว่างส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) กับส่วนงานอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง 
ยังคงติดต่อประสานงานผ่านในรูปแบบของกระดาษเป็นส่วนใหญ่  ยกตัวอย่างเช่น 
แบบขอเบิกต่างๆ เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างต้องเดินมารับแบบขอเบิกต่างๆ ที่ส่วนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (CMH) และด าเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ซึ่งหากกรอกข้อมูลหรือเตรียมเอกสารแนบมาไม่ครบ เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างก็ต้อง
กลับไปเตรียมมาให้ครบถ้วนก่อน หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากส่วนงานอ่ืนๆ เพ่ือน า
ข้อมูลนั้นมาลงใน สลิปเงินเดือน ก็ส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีต 
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๒.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล 

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือ
ช่วยลดประเด็นปัญหาและสนองต่อความต้องการ ตามรายละเอียดดัง ตารางที่ ๑๐ แนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ประเด็นปัญหา แนวทาง นการพัฒนา 
๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท 

PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก 

 ปรับปรุงกระบวนการเอกสารประเภท PC : ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) โดยลดกระบวนย่อย 
จาก ๒๘ กระบวนการ ลดลงเหลือ ๒๔ กระบวนการ 
เพ่ือเน้นกระบวนการให้กระชับ เข้าใจได้ง่าย ไม่
ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อการใช้ต่อการปฏิบัติงาน 

๒) บางกิจกรรมที่มีการด าเนินการยังไม่ได้
จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน  

 จัดท ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและประกาศใช้ภายใน สรอ. เพ่ิมข้ึน ๕ 
กระบวนการ  

๓) บางกิจกรรมที่ส าคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 จัดท าแอปพลิเคชันเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม/
กระบวนการที่มีความส าคัญ 

๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) 
บางแบบฟอร์มมีข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ส่งผลให้
มีบางแบบฟอร์มไม่ได้ใช้งาน 

 ด าเนินการตรวจสอบ ยกเลิก/ปรับปรุงแบบฟอร์มที่
ซ้ าซ้อน  

 พัฒนา/ปรับปรุงแบบฟอร์มจากกระดาษให้เป็น e-
form โดยจะขอกล่าวรายละเอียดในหัวข้อที่ ๒.๒) 
ด้านแอปพลิเคชัน และหัวข้อที่ ๒.๓)  ด้านข้อมูล
ต่อไป 

๕) ขาดความเชื่อมโยง  การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้าน
ข้อมูลจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยแก้ไข
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดใน
หัวข้อที่ ๒.๒) ด้านแอปพลิเคชัน และหัวข้อที่ ๒.๓)  
ด้านข้อมูลต่อไป 

๖) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับยังยึดหลัก
ปฏิบัติเดียวกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอยู่ ซึ่ง
ข้อบังคับหรือระเบียบนั้นมีการบังคับใช้เป็น
เวลาค่อนข้างนาน 

 ควรปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับและระเบียบ
บางฉบับที่ล้าหลังให้เป็นปัจจุบัน 

ตารางที่ ๑๐ แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงาน
บุคคล 
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จากการวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของบริหารงานบุคคล พบว่า
เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) มีจ านวนกระบวนการย่อยและกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นจ านวนมาก บางกระบวนการปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน และบางกระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้จัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตด้านธุรกิจ (Business) ของด้าน
บริหารงานบุคคล จึงได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะเน้นกระบวนการปฏิบัติงานให้กระชับ เข้าใจได้
ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งเพ่ิมเติมขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ซึ่ง
กระบวนการด าเนินงานที่ได้ออกแบบใหม่นี้ แบ่งเป็น ๔ หมวดหลักๆ ดังนี้ คือ ๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ๒) บริหารงานบุคคล ๓) สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล และ ๔) 
พัฒนาบุคลากร ดังรูปที่ ๑๒ แสดงหมวดกระบวนการบริหารงานบุคคลในอนาคต และตารางที่ ๑๑ แสดง
รายละเอียดของกระบวนการบริหารงานบุคคลใหม่ 

 
รูปที่ ๑๒ แสดงหมวดกระบวนการบริหารงานบุคคลในอนาคต 

เอกสาร PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบใหม่นี้ จะเน้นกระบวนการให้กระชับ 
เข้าใจง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยจ านวนกระบวนการปฏิบัติ งานย่อยที่ออกแบบใหม่มี
จ านวน ๒๙ กระบวนการ เนื่องจากหลังการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน ส่งผลให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ 
โดยลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนลงได้ ๔ กระบวนการย่อย ได้แก่ “PC-S01.05.05 ก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายและ
กรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร” “PC-S01.05.10 ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR 
Policy)” ”PC-S01.05.15 ก าหนดสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competency)” มาเป็น “PC-
S01.05.05 ก าหนดยุทธศาสตร์/กรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร/สมรรถนะขององค์กร” จาก 
“PC-S01.10.10.10 คัดเลือกบุคลากร” “PC-S01.10.10.10.05 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับจัดการขึ้นไป” มาเป็น 
“PC-S01.10.05.10 คัดเลือกบุคลากร” จาก “PC-S01.10.30.05 จัดท ากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและ
จ่ายเงินรางวัลพิเศษในภาพรวม” “PC-S01.10.30.10 จัดท ากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษภายในส านักงาน” มาเป็น “PC-S01.10.25.05 จัดท ากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษ” แต่มีการเพิ่มเติมกระบวนการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาอีก ๕ กระบวนการ
ย่อย ส่งผลให้จ านวนกระบวนการย่อยมีจ านวน ๒๙ กระบวนการ โดยกระบวนการย่อยที่เพ่ิมเติม ได้แก่ ๑) 
กระบวนการ PC-S01.05.10 จัดท าระเบียบข้อบังคับของสวัสดิการ ๒) กระบวนการ PC-S01.05.30 การ
บริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพ (Talent Mgt.) ๓) กระบวนการ PC-S01.15.05 การรักษาพยาบาล ๔) 
กระบวนการ PC-S01.15.10 การช่วยเหลือการศึกษาบุตร และ ๕) กระบวนการ PC-S01.15.15 ขอหนังสือ
รับรอง ดังตารางที ่๑๒ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดบุคคลกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ออกแบบใหม่ 

PC-S01 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) ท่ีออกแบบ หม่ 

๒) บริหารงานบุคคล
๓) สวัสดิการและ

ผลประโยชน์เก้ือกูล
๔) พัฒนาบุคลากร 

๑) ก าหนดยุทธ าสตร์ 
การวางแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 
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กระบวนการบริหารงานบุคคล ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ การ

วางแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ครอบคลุมการด าเนินการตั้งแต่การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Strategy) การก าหนดกรอบนโยบาย (HR Policy) สมรรถนะของ
องค์กร (Core Competency) การวางแผนงานการด าเนินงาน (HR Plan) การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและแผนการอบรม
ประจ าปี รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพ (Talent 
Management) 

๒) บริหารงานบุคคล เพ่ือการบริหารงานบุคคลภายใน สรอ. จะครอบคลุมการด าเนินการตั้งแต่ก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง/โยกย้ายการ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน การประเมินผลการด าเนินงาน การเลื่อนต าแหน่งและการ
ปรับเงินเดือน/การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ รวมทั้งการด าเนินการทางวินัยและการ
ร้องทุกข์ 

๓) สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล 

สรอ. มุ่งมั่นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดกีับผู้ปฏิบัติงาน การได้รับความสะดวกสบาย 
และมีความม่ันคงในอาชีพ จึงด าเนินการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์อื่นๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน ทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 

๔) พัฒนาบุคลากร เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร การพัฒนา
สมรรถนะเพ่ิมทักษะความรู้ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยให้มกีารฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร 

ตารางที่ ๑๑ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารงานบุคคลใหม่ 
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ตารางที ่๑๒ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดบุคคลกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ออกแบบใหม่ 

จากตารางที่ ๑๓ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงานบุคคล แสดงให้เห็น
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมในปัจจุบันและเวลาปฏิบัติงานในอนาคต โดยเวลาปฏิบัติงานใน
อนาคตนี้จะเกิดจากการพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล หากมีการพัฒนา
เสร็จเรียบร้อยจะสามารถลดกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ่อกระบ นการหลัก   ่อกระบ นการย อย

เ 
า้ห

น้า
ที่

ล ก
 ้า

ง

๑) PC-S01.05 ก าหนดยทุ  าสตร  และการ างแ นบรหิารและพัฒนาบุคลากร
๑.๑) PC-S01.05.05 ก าหนดยุทธศาสตร์/กรอบน ยบายการบริหารและพฒันาบคุลากร/สมรรถนะ ององค์กร O

๑.๒) PC-S01.05.10 จัดท าระเบยีบ อ้บงัคับ องสวัสดิการ O

๑.๓) PC-S01.05.15 ก าหนดกรอบอตัราก าลัง O O

๑.๔) PC-S01.05.20 จัดท าตัว ี้วัดรายบคุคล O

๑.๕) PC-S01.05.25 จัดท าแผนพฒันาส วนบคุคล (Individual Development Plan : IDP) O

๑. ) PC-S01.05.30 จัดท าแผนอบรมประจ าป O

๑. ) PC-S01.05.35 การบริหารจัดการบคุลากรผู้มีศักย าพ (Talent Management) O

๒)   PC-S01.10 บรหิารงานบุคคล
๒.๑) PC-S01.10.05 สรรหาบคุลากร

๒.๑.๑) PC-S01.10.05.05 ประกาศสรรหาบคุลากร O O

๒.๑.๒) PC-S01.10.05.10 คัดเลือกบคุลากร O O

๒.๒) PC-S01.10.10 ท าสั  าและทดลองงาน
๒.๒.๑) PC-S01.10.10.05 ท าสั  า O

๒.๒.๒) PC-S01.10.10.10 เตรียมการส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม O

๒.๒.๓) PC-S01.10.10.15 ประเมินการทดลองป ิบติังานเจ้าหน้าที่ใหม O

๒.๒.๔) PC-S01.10.10.20 ต อสั  าจ้าง O O

๒.๓) PC-S01.10.15  อนย้ายเจ้าหน้าท่ี O

๒.๔) PC.S01.10.20 ประเมินผล
๒.๔.๑) PC-S01.10.20.05 จัดท าแบบประเมินผลการป ิบติังานประจ าป O

๒.๔.๒) PC-S01.10.20.10 ด าเนินการประเมินผลการป ิบติังาน O

๒.๕) PC-S01.10.25 ปรับเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ 
๒.๕.๑) PC-S01.10.25.05 จัดท ากรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและจ ายเงินรางวัลพเิศ O

๒.๕.๒) PC-S01.10.25.10 พจิาร าปรับเงินเดือน O

๒. ) PC-S01.10.30 เล่ือนต าแหน ง O

๒. ) PC-S01.10.35 ร้องทุก ์ O O

๒.๘) PC-S01.10.40 ด าเนินการทางวินัย O O

๒. ) PC-S01.10.45 พน้ส าพการจ้าง O O

๓) PC-S01.15 ส สัดิการและ ลประ ย น เก  อก ล
๓.๑) PC-S01.15.05 การรัก าพยาบาล O

๓.๒) PC-S01.15.10 การ  วยเหลือการศ ก าบตุร O

๓.๓) PC-S01.15.15  อหนังสือรับรอง O

๔)   PC-S01.20 พัฒนาบุคลากร
๔.๑) PC-S01.20.05   กอบรม  ะป ิบติังาน (On The Job Training) O

๔.๒) PC-S01.20.10 อบรม ายในองค์กร (In house Training) O O

๔.๓) PC-S01.20.15 อบรม ายนอก (Public Training) O

PC-S01 บริหาร
และพัฒนาบุคลากร
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การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจบุัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต 
๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ 

การวางแผนบรหิาร
และพัฒนาบุคลากร 

ก าหนดยุทธศาสตร/์กรอบ
นโยบายการบริหารและพัฒนา
บุคลากร/สมรรถนะของ
องค์กร 

การก าหนดยุทธศาสตร์ เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังน้ี 
 ก าหนดยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ค าบรรยาย

ลักษณะงานของแตล่ะต าแหน่ง แต่ละส่วนงาน (Job 
Description) กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ค่าตอบแทนส านักงาน 

 ก าหนดนโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร (HR Policy) 
เช่น นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงาน นโยบายดา้นการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

 ก าหนดสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competency) 
เช่น สมรรถนะหลักขององค์กร สมรรถนะด้านการบริหาร 

 
๔ เดือน / แผน 
 
 
 
๓ เดือน / แผน 
 
 
๔ เดือน / แผน 

 
๔ เดือน / แผน 
 
 
 
๓ เดือน / แผน 
 
 
๔ เดือน / แผน 

ก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดกรอบอัตราก าลัง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
 ค านวณภาระงานของเจ้าหน้าท่ี 
 จัดท าอัตราก าลังของส่วนงาน 
 จัดท ากรอบอัตราก าลังประจ าป ี

๓ เดือน / แผน ๓ เดือน / แผน 

จัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล การจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
 จัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล 
 พิจารณาตัวช้ีวัดรายบคุคล 

๒ เดือน / บุคคล ๒ เดือน / บุคคล 

จัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development 
Plan : IDP) 

การจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้อง
ด าเนินการ ดังนี ้
 วิเคราะหส์มรรถนะของตนเองในแต่ละด้านตามต าแหน่งงาน

และระดับต าแหน่ง 
 ก าหนดแผนการพัฒนาส่วนบุคคล 

๓ เดือน / แผน ๓ เดือน / แผน 
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การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจบุัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต 
จัดท าแผนอบรมประจ าป ี การจัดท าแผนอบรมประจ าปี เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 

ดังนี ้
 รวบรวมและวิเคราะหผ์ลการส ารวจความจ าเป็นในการอบรม

ของแต่ละส่วนงาน 
 จัดท าแผนอบรมประจ าป ี

๓ เดือน / แผน ๒ เดือนครึ่ง / แผน 

๒) บริหารงานบุคคล สรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ประกาศสรรหาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
 คัดเลือกบุคลากร ท้ังเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

 
๑ เดือน / ประกาศ 
๑ เดือน / การคัดเลือก 

 
๑๕ วัน / ประกาศ 
๑๕ วัน / การคัดเลือก 

ท าสัญญาและทดลองงาน การท าสัญญาและทดลองงาน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
 ท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีใหม่ 
 เตรียมการส าหรับเจ้าหนา้ที่ใหม ่
 ประเมินการทดลองปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีใหม่ 
 ต่อสัญญาจ้าง ๔ ปี ส าหรับเจ้าหนา้ที่ สรอ. 

 
 
๗ วัน / สัญญา 
๒ สัปดาห ์/ เจ้าหน้าท่ี 
๑๕ วัน / สัญญา 
๑๕ วัน / สัญญา 

 
 
๒ วัน / สัญญา 
๑ สัปดาห ์/ เจ้าหน้าท่ี 
๗ วัน / สัญญา 
๗ วัน / สัญญา 

โอนย้ายเจ้าหน้าท่ี การโอนย้ายเจ้าหน้าท่ี เจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังนี ้
 แจ้งความจ านงขอโอนย้าย 
 ผู้จัดการทั้งฝ่ายขอโอนย้าย และรบัโอนย้ายลงนาม 
 ด าเนินการโอนย้ายเจ้าหน้าที ่

๑ เดือน / เจ้าหน้าที ่ ๑ เดือน / เจ้าหน้าที ่

ประเมินผล การประเมินผล เจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าป ี
 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
๑ เดือน / สัญญา 
๑ เดือนครี่ง / บุคคล 

 
๑๕ วัน / สัญญา 
๑ เดือน / บุคคล 

ปรับเงินเดือนและจ่ายเงิน
รางวัลพิเศษ 

การปรับเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลพิเศษ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ต้องด าเนินการ ดังนี ้
 จัดท ากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลพิเศษ 
 พิจารณาปรับเงินเดือน 

 
 
๓ เดือน / ป ี
๒ เดือน / ป ี

 
 
๓ เดือน / ป ี
๒ เดือน / ป ี
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การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจบุัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต 
เลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 รวบรวมคณุสมบัติของเจ้าหนา้ที่รายบุคคล 
 พิจารณาเลื่อนต าแหน่งรายบคุคล 

๒ เดือน / ป ี ๒ เดือน / ป ี

ร้องทุกข ์ การร้องทุกข์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี ้
 ท าเรื่องร้องทุกข ์
 พิจารณาค าร้องทุกข์ 
 สั่งการให้ผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการ 

๑ เดือน / ป ี ๑ เดือน / ป ี

ด าเนินการทางวินัย การด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังน้ี 
 จัดท าบันทึกแจ้งกรณมีีความผิดเขา้ข่ายทางวินัย 
 พิจารณารายงานสรุปข้อเท็จจริง 
 สั่งการให้ผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการ 

๑ เดือน / ป ี ๑ เดือน / ป ี

พ้นสภาพการจา้ง การพ้นสภาพการจ้าง เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังนี ้
 ติดต่อขอใบลาออก 
 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการ 
 รับคืนบัตร อุปกรณ์ และอื่นๆ 
 ประกาศวันสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ 

๑ เดือน / ครั้ง ๑ เดือน / ครั้ง 

๓) สวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล 

การรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาล เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 กรอกใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
 ตรวจสอบใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
 จัดท าสรุปข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 
 รับค่ารักษาพยาบาล 

๒๐ นาที / ครั้ง ๑๐ นาที / ครั้ง 

การช่วยเหลือการศึกษาบุตร การช่วยเหลือการศึกษาบุตร เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
 กรอกใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 ตรวจสอบใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

๒๐ นาที / ครั้ง ๑๐ นาที / ครั้ง 
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การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจบุัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต 
 จัดท าสรุปข้อมูลค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 รับค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

การขอหนังสือรับรอง การขอหนังสือรับรอง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องด าเนินการ ดังนี ้
 กรอกข้อมูล รายละเอียดในการขอหนังสือรับรอง 
 จัดท าหนังสือรับรอง 

๕ วัน / ครั้ง ๓ วัน / ครั้ง 

๔) พัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนาบุคลากร การอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องด าเนินการ 
ดังนี ้
 ฝกึอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) 
 อบรมภายในองค์กร (In house Training) 
 อบรมภายนอก (Public Training) 

 
 
๔ เดือน / แผน 
๑ เดือน / แผน 
๑ เดือน / แผน 

 
 
๔ เดือน / แผน 
๑ เดือน / แผน๑ เดือน / 
แผน 

 
ตารางที่ ๑๓ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงานบุคคล
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๒.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. จะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คือ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application)  

ในบทนี้จะกล่าวถึง สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ที่จะน าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับ
การวิเคราะห์ และจากรายงานฯ พบประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการมีแหล่งที่มาของ
แอปพลิเคชันที่หลากหลายทั้งที่พัฒนาเองภายในองค์กรและจากการจัดหาจากภายนอก ส่งผลให้ขาดความ
เชื่อมโยง บางแอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน และมีแอปพลิเคชันที่ไม่ครอบคลุมถึง
กระบวนการการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เป็นต้น รวมทั้งการน าข้อมูลประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
จากบทที่ผ่านมา อ้างอิง “บทที่ ๒.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของบริหารงานบุคคล” น ามาเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอป
พลิเคชัน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่ส ะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๒.๒.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ของด้านแอปพลิเคชัน พบว่ามีการ

แบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น ๓ หมวด ดังต่อไปนี้ ๑) แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ๒) แอป
พลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) และ ๓) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Programming Interface - API) ในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันนี้จะวิเคราะห์ใน
หมวดแอปพลิเคชันธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันสนับสนุนบางแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Office 
ด้วย โดยแอปพลิเคชันธุรกิจมีจ านวน ๒๓ แอปพลิเคชัน ดังรูปที่ ๑๓ แสดงภาพรวมแอปพลิเคชันที่ใช้
ด าเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ จากรูปจะเห็นว่ามิติท่ี ๔ : ด้านการสนับสนุนบริการ 
(Service Support) จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานมากที่สุด มีจ านวน ๑๕ แอปพลิเคชัน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๒ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด อันดับที่ ๒ มีสองมิติ คือ มิติที่ ๒ : การออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service Implementation) และมิติที่ ๓ : การด าเนินงานให้บริการ (Service Operation) มี
จ านวน ๓ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และอันดับที่ ๓ มีสองมิติ คือ 
มิติที ่๑ : ยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy) และมิติที่ ๕ : การวัดและประเมินผลการให้บริการ มีจ านวน 
๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และจากรูปนี้ยังชี้ให้เห็นว่าแอปพลิเค
ชันส่วนใหญ่มีการน ามาใช้งานเพ่ือสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการองค์กร (Back Office) โดยที่กระบวนการ
ด าเนินงานนี้ส่ วนใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับฝ่าย CM : บริหารกลาง (Corporate Central Management 
Department) และ ฝ่าย OD : ฝ่ายอ านวยการ (Office of the Director Department) เป็นหลัก 

ดังนั้น การวิเคราะห์ในบทนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลตามแผนการด าเนินงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ. 
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รูปที่ ๑๓ แสดงภาพรวมแอปพลิเคชันที่ใช้ด าเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ 

 

รูปที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เก่ียวข้องกับบริหารงานบุคคลภายใต้กลุ่มกระบวนการ Service Support  
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จากรูปที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลภายใต้กลุ่มกระบวนการ 
Service Support พบว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคลมีทั้งหมด ๗ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๔๔ ของจ านวนแอปพลิเคชันทั้งหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการบริหารงานบุคคลมีแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอันดับที่สองของมิติท่ี ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support)  

ระบบ Intranet คือ ระบบสนับสนุนการด าเนินงานภายในที่เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงระบบงาน
อ่ืนๆ (Portal) พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการบริหาร
ส านักงาน งานกฎหมาย งานเลขานุการและการนัดหมาย เป็นต้น  โดยมีระบบย่อยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลจ านวน ๑๐ ระบบย่อย อันได้แก่ ระบบใบลา ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ระบบประวัติการลง
เวลา ระบบประวัติการลา ระบบประวัติการรักษาพยาบาล ระบบ E-Slip ระบบรายชื่อพนักงาน ระบบค่า
รักษาพยาบาล ระบบขอหนังสือรับรอง และ ระบบดึงข้อมูล HRMI  

กระบวนการบริหารงานบุคคลนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ช่วย
ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการน าแอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) ของ Microsoft 
Office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก โดยน ามาสนับสนุนการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเป็นตัว
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานอ่ืนๆ ดังรูปที่ ๑๕ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนงานการบริหารงานบุคคล (ปัจจุบัน) จากรูปแสดงให้เห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีตใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการหรือระบบ โดยผ่านการส่งข้อมูลทั้งใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูล กระดาษและระบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรับ ส่งข้อมูลผ่านกระดาษซึ่งท าให้ยากต่อการ
บริหารจัดการ และรูปที่ ๑๖ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง) ส าหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันเป็นไปตามที่แสดงใน
ตารางที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่เพ่ือให้สามารถสนับสนุนกระ
บวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หมายเหตุ : ความหมายของเลขแบบฟอร์ม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ก 

รูปที่ ๑๕ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารงานบุคคล (ปัจจุบัน) 
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หมายเหตุ : ความหมายของเลขแบบฟอร์ม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ก 

รูปที่ ๑๖ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคล (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง) 
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หมวด ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด สถานะ ประเด็นปัญหา  
และแนวทางการแก้ไข 

ผู้ ช้งาน แหล่งที่มา/ 
ผู้บ ารุงรักษา 
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AP04: EGA Back-end System ใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลการ
รับสมคัรงาน 

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1. ปรับปรุงให้สามารถกรอกใบ
สมัครงานผ่าน Website แล้วส่ง
ข้อมูลใบสมัครไปยังระบบ HR Mgt.  
2. ปรับปรุงโดยเพิ่มข้อมลู Job 
description ใน Website 

ส่วน CMH พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP19: E-Learning ใช้ส าหรับหลักสูตรอบรม 
Orientation 

คาดว่าจะน ามาใช้งาน เพื่อลดเรื่องการจัด Training โดย
พัฒนาหลักสตูร online  

ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยบริษัท
ภายนอก 

AP18: Knowledge Management 
System 

แอปพลิเคชันท่ีบริหารจัดการ
องค์ความรู้ภายในส านักงาน 

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1. ใช้เก็บเอกสารต่างๆ เช่น 
หลักสตูรการอบรม A, B, and C 
2. อาจจะมีการใช้งานเพิ่มเติมใน
อนาคต 

ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

ระบบสนบัสนุนงานภายในส านักงาน 
(Intranet) 

AP08: ใบลา มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 
AP08: ประวัติการลงเวลา มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 
AP08: ประวัติการลา มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP08: ประวัติการ
รักษาพยาบาล 

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP08: E-Slip มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยบริษัท
ภายนอก 

AP08: รายชื่อพนักงาน มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP08: ดึงข้อมูล HRMI มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  -     
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หมวด ชื่อแอปพลิเคชนั รายละเอียด สถานะ ประเด็นปัญหา  
และแนวทางการแก้ไข 

ผู้ ช้งาน แหล่งที่มา/ 
ผู้บ ารุงรักษา 

AP08: ค่ารักษาพยาบาล มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลขาดความเช่ือมโยง 
มีกระบวนการ Manual มากเกินไป 
ควรปรับปรุงกระบวนการ Request 

ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP08: ขอหนังสือรับรอง มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลขาดความเช่ือมโยง 
มีกระบวนการ Manual มากเกินไป 

ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

ใช้ส าหรับสนับสนุน
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ
โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ต าแหน่ง ประวัตเิจ้าหน้าท่ี 
และข้อมลูการฝึกอบรม 

คาดว่าจะปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุม
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
(ระบบบริหารงานบุคคลจะกล่าวถ่ง
ในรายงานก้าวหน้ามิติที่ ๔ : ระยะที่ 
๒ การพัฒนาสถาปตัยกรรมองค์กร
ด้านบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานส านักงาน) 

ส่วน CMH จัดหาจากภายนอก
(Vendor) / ฝ่าย AD 
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AP09: Human Resource 
Management System ระบบ
บุคคล 
(Human Resource 
Management System) 

แอปพลิเคชันท่ีบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ครอบคลุม
งานในด้านสวัสดิการตา่งๆ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

คาดว่าจะยกเลิก 1. ขาดความเช่ือมโยงของข้อมูล จะ
มีระบบใหม่มาแทนท่ี 
2. ระบบไมค่รอบคลุมทุกประเภท
ของสวัสดิการ 

ส่วน CMH พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP10: Welfare Management  ระบบท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล
เข้าออกของพนักงาน 

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  - ส่วน CMH/ALL พัฒนาโดยบริษัท
ภายนอก 

AP23: Finger Scan      

ตารางที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล



 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    

 

   

๕๓ | ห น้ า  
     

 

 

รูปที่ ๑๗ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล 

จากรูปที่ ๑๗ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล และ
ตารางที่ ๑๕ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล ระบบอ่ืนๆ และส
เปรดชีต โดยที่ฟังก์ชันการท างานของระบบที่ปรากฏ จะอ้างถึงกิจกรรมของกระบวนการบริหารงานบุคคล
โดยตรง 
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ช่ือกระบวนการย่อย 
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PC-S01.05.05: ก าหนดยุทธศาสตร์
นโยบายและกรอบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

 

                 

PC-S01.05.10: ก าหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR 
Policy) 

 

                 

PC-S01.05.15: ก าหนดสมรรถนะ
ขององค์กร (Core Competency) 

 
                 

PC-S01.10.05: ก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง 

 
                 

PC-S01.10.10.05: ประกาศสรรหา
บุคลากร 

 
           X      

PC-S01.10.10.10: คัดเลือก
บุคลากร 
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PC-S01.10.10.10.05: คัดเลือก
เจ้าหน้าท่ีระดับจดัการขึ้นไป 

 
                 

PC-S01.10.15.05: ท าสัญญา 
 

                 

PC-S01.10.15.10: เตรียมการ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม ่

 
  X     X       P X  

PC-S01.10.15.15: ประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ใหม ่

 
                 

PC-S01.10.15.20: ต่อสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าท่ื 

 
                 

PC-S01.10.20: โอนย้ายเจ้าหน้าที ่
 

                 

PC-S01.10.25.05: จัดท าตัวช้ีวัด
รายบุคคลประเมินผล 
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PC-S01.10.25.10: จัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป ี

 
                 

PC-S01.10.25.15: ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
                 

PC-S01.10.30.05: จัดท ากรอบการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษภาพรวม 

 

                 

PC-S01.10.30.10: จัดท ากรอบการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวลั
พิเศษภายในส านักงาน 

 

                 

PC-S01.10.30.15: พิจารณาปรับ
เงินเดือน 

 
                 

PC-S01.10.35: เลื่อนต าแหน่ง 
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ช่ือกระบวนการย่อย 
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PC-S01.10.40: ร้องทุกข ์  
                 

PC-S01.10.45: ด าเนินการทางวนิัย  
                 

PC-S01.10.50: พ้นสภาพการจา้ง  
                 

PC-S01.15.05: จัดท าแผนพัฒนา
ส่วนบุคคล (iDP)  

                 

PC-S01.15.10: จัดท าแผนอบรม
ประจ าป ี  

                 

PC-S01.15.15.05: อบรมตามภาระ
งาน (On The Job Training)  

                 

PC-S01.15.15.10: อบรมภายใน
องค์กร (In House Training)  

              P   

PC-S01.15.15.15: อบรมภายนอก 
(Public Training)  

                 



 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    
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ช่ือกระบวนการย่อย 
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สวัสดิการ (เช่น ค่าล่วงเวลา, 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, ค่า
รักษาพยาบาล) 

X P     X X  X X X      X 

หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน P คือ แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะมกีารน ามาใช้งาน 

ตารางที่ ๑๕ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล ระบบอ่ืนๆ และสเปรดชีต 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒.๒.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงาน

บุคคล พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้  

๑) แอปพลิเคชันที่มีอยู่มีฟังก์ชันการท างานไม่ครอบคลุมกระบวนการย่อยที่ส าคัญ  เช่น กระบวนการขอ
เบิกสวัสดิการ ยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล หรือการค านวณค่าล่วงเวลาปัจจุบันใช้ไฟล์สเปรด
ชีตช่วยในการค านวณ ซึ่งข้อมูลมีเป็นจ านวนมากอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล/
ค านวณข้อมูลได ้ 

๒) แอปพลิเคชันของกระบวนบริหารงานบุคคลยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เนื่องจากการพัฒนาแอป
พลิเคชัน มีแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งจากการพัฒนาโดยทีมพัฒนาภายใน สรอ. และการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบสวัสดิการไม่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการบุคลากร 
ส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน เพราะต้องส่งข้อมูลผ่านทางไฟล์ข้อมูลหรือกระดาษ  

๓) มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจ านวนมากในการจัดเก็บข้อมูล ท าให้ค้นหาข้อมูลยากและอาจเกิดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล (รายละเอียดปรากฎในบทที่ ๒.๔ ด้านข้อมูล) ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีตจ านวน
มากอาจท าให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 

๔) แอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน เช่น แอปพลิเคชันไม่สามารถออกรายงานได้
ตามความต้องการ และไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันส าเร็จรูป  

๕) จัดหาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ก. แอปพลิเคชัน ที่จ าเป็นเกี่ยวกับงานขอเบิกสวัสดิการ เพ่ือลดปริมาณงานที่ซ้ าซ้อนในการ

กรอกข้อมูล โดยผู้ขอเบิกสามารถกรอกข้อมูลได้โดยตรง และลดระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามกระบวนการ 

ข. ระบบการเรียนแบบออนไลน์ (E-learning) ส าหรับหลักสูตรที่ใช้งานเป็นประจ า เช่น อบรม
พนักงานใหม่ เป็นต้น 

ค. ปรับปรุงระบบการขอหนังสือรับรองให้มีความอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การออกเลขท่ีสารบรรณ 
ง. เพ่ิมความสามารถของระบบ web site ให้สามารถท าการกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ และ

สามารถเพ่ิม job description ในระบบได้ 
จ. ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมเติมในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

- การบันทึกรายการฝึกอบรม 
- การระบุข้อมูล เวลา เข้าออกงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
- การเชื่อมโยงข้อมูลรับสมัครงานจาก EGA Web Site 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล (Data) นับเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

ของ สรอ. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะศึกษา 
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และมาตรฐาน
ของข้อมูล จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ถูกแบ่งข้อมูลออกเป็นประเภท ดังต่อไปนี้ ๑) 
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งปกติจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database Management System) และ ๒) ข้อมูลที่ไม่ได้
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Non Relational Database) เช่น กระดาษ ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น และจาก
รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็น ๕๐ กลุ่มข้อมูล อย่างไรก็ตามใน
รายงานฉบับนี้ได้จัดกลุ่มข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับจ านวนกระบวนการขององค์กรจ านวน ๓๑ กลุ่มข้อมูล ดัง
รูปที่ ๔๖ แสดงสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ.ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA) ใน
ภาคผนวก ข โดยที่กลุ่มข้อมูล “DC-S01 การบริหารและพัฒนาบุคลากร” จะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๓.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลในปัจจุบันได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ไว้  ดังรูปที่ ๑๘ 

แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ ๑) PC-S01.05: 
ก าหนดยุทธศาสตร์/ก าหนดกรอบนโยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคคลากร  ๒) PC-S01.10: 
บริหารงานบุคคล ๓) PC-S01.15: พัฒนาบุคคล และ ๔) สวัสดิการ โดย ๓ กลุ่มแรกจะถูกจัดกลุ่มให้สอดคล้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 
“๒.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล” ในกลุ่มสุดท้ายคือ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการข้ึนทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

แต่ละกลุ่มข้อมูลจะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย ๑) เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๒) 
เอกสารขึ้นทะเบียน  ๓) อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form) ๔) ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล โดยที่ “เอกสารไม่ขึ้น
ทะเบียน” อ้างถึงเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีการก าหนด
รูปแบบของเอกสารอย่างชัดเจนและยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  “เอกสารขึ้น
ทะเบียน” อ้างถึงเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการก าหนดรูปแบบ
ของเอกสารอย่างชัดเจนและขึ้นทะเบียนเอกสารเป็นเอกสารประเภท FM SP และ PO ทั้งนี้ไม่รวมเอกสาร
ประเภท PC และ WI ซึ่งแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานตามล าดับ ตัวอย่างเอกสารประเภท 
FM เช่น FM-S01 001: ใบขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ FM-S01 007: แบบรายงานผลการท างานล่วงเวลา หรือ 
FM-S01 029: สัญญาจ้าง 4 ปี เป็นต้น “อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form)” อ้างถึงแบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบ
ของฐานข้อมูล ที่เรียกว่า Electronic Form (e-Form) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ ลด
เวลาการน าเข้าข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จะน าเข้าข้อมูลเฉพาะส่วนที่จ าเป็นเท่านั้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล 
และลดความผิดพลาดของการสื่อสาร เนื่องจากข้อมูลที่เขียนด้วยลายมืออาจจะท าให้ยากต่อการอ่านของ
เจ้าหน้าที ่“ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล” อ้างถึงข้อมูลทีอ่ยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งไม่รวมแบบฟอร์ม  

“สีส้ม” อ้างถึงข้อมูลที่รับมาจากกระบวนการปฏิบัติงานอ่ืนหรือส่วนงานอ่ืนซึ่งจะถูกระบุภายใน
เครื่องหมาย [ ] “สีเขียว” อ้างถึงข้อมูลที่มีการส่งต่อไปยังกระบวนการปฏิบัติงานอ่ืนหรือส่วนงานอ่ืนซึ่งจะถูก
ระบุภายในเครื่องหมาย [ ]  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้อมูลทั้งหมด ๑๐๑ รายการ ประกอบด้วย เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๕๘ 
รายการ (ไม่เป็นแบบฟอร์ม ๕๕ รายการ และเป็นแบบฟอร์ม ๓ รายการ)  เอกสารขึ้นทะเบียน ๓๗ รายการ 
(ไม่เป็นแบบฟอร์ม ๒ รายการ และเป็นแบบฟอร์ม ๓๕ รายการ)  อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form) ๐ รายการ 
และข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ๖ รายการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อมูลที่รับมาจากส่วนงานอื่น ๕ รายการ และ
ข้อมูลทีส่่งไปส่วนงานอื่นอีก ๑๔ รายการ ซึ่งส่งไปยังส่วนงาน CMF สูงสุด ๙ รายการ 

ส านักงานได้ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) รวมไปถึงการก 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) ส าหรับค านิยามและเกณฑ์การจัดล าดับชั้นเป็นไปตามเอกสาร “SP-S22 004: การ
จัดระดับชั้นความลับของข้อมูล” โดยที่ข้อมูลทั้งหมดตามปรากฏใน รูปที่ ๑๘ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เก่ียวข้อง
กับบริหารงานบุคคล ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลใช้ภายในทั้งหมด  

ข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารนั้น ก าหนดให้เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบ
ของเอกสารที่ชัดเจนและท าการขึ้นทะเบียนเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาด้วยตนเองผ่านระบบ 
AP17: Document Management หลังจากนั้นผู้ควบคุมเอกสาร (Document Controller) จะท าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารแล้วด าเนินการก าหนดหมายเลขเอกสารซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานหมายเลขเอกสารที่อธิบายไว้ใน WI-S22 001 ตัวอย่างหมายเลขเอกสารในงานบุคคล เช่น FM-S01 
001: ใบขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ และ SP-S01-001: หลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา เป็นต้น 

 ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลนั้น ก าหนดให้เจ้าของข้อมูลท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล เช่น การ 
เพ่ิม ลบ แก้ไข เป็นไปตามสิทธิการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลนั้นจะต้องถูกบริหารจัดการเพียง
แหล่งข้อมูลเดียว (Single Source) ณ แหล่งข้อมูลต้นทาง โดยก าหนดให้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 
ของแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นมาตรฐานข้อมูล แล้วให้แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลให้ท าการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล โดยก าหนดให้ด าเนินการได้  ๒ วิธี คือ ๑) Web Service หรือ ๒) 
View Data ส าหรับการบริหารงานบุคคลมีข้อมูลที่ส าคัญประกอบไปด้วย “โครงสร้างข้อมูล” และ “ข้อมูล
บุคคล” ซึ่งทั้งสองข้อมูลนี้ได้ก าหนดให้ส่วนงาน CMH ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล โดยด าเนินการผ่านแอป
พลิเคชัน AP09: HR Management ซึ่งพบว่า “ข้อมูลบุคคล” มีการเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันอ่ืนๆ อีก ๑๔ 
แอปพลิเคชัน
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

PC-S01.05: ก าหนดยุท  าสตร /ก าหนดกรอบน ยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคคลากร

PC-S01.10: บริหารงานบุคคล

PC-S01.15: พัฒนาบุคคล

ส ัสดิการ

PC-S01.10.05: ก าหนดกรอบอัตราก าลังและ PC-S01.10.10: สรรหาบุคลากร

PC-S01.10.15: ท าสั  าและทดลองงาน และPC-S01.10.20:  อนย้ายเ ้าหน้าที่

 ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร
ส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์ ว า

ด้วยการบริหารงานบุคคล

น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Policy)

กรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจ าป 

สมรรถนะ ององค์กร

ร างและกรอบอัตราก าลังประจ าป 
 ้อสอบ/แบบทดสอบ การรับ

เจ้าหน้าที่ตามต าแหน ง

PC-S01.10.25: ประเมิน ล

PC-S01.10.30: ปรับเงินเด อนและ  ายเงินราง ัลพิเ  และ PC-S01.10.35: เล ่อนต าแหน ง

PC-S01.10.40: ร้องทุก   PC-S01.10.45: ด าเนินการทาง ินัยและ PC-S01.10.50: พ้นส าพการ ้าง

ราย ื่อผู้ผ านการคัดเลือก

FM-S01-027 แบบประเมินผลการ
สัม า  ์ส าหรับต าแหน งลูกจ้าง

FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

FM-S01-021 ใบสมัครงาน
FM-S01-022 แบบประเมินผลการ

สัม า  ์

FM-S01-011 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่

ต าแหน งผู้จัดการส วน  ้น ป

แบบประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจ าป 

แบบประเมินผลการป ิบัติประจ าป 
รายบุคคล

FM-S01-019 แบบประเมินผล (On 
The Job Training)

FM-S01-035 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ 1 
-อาวุ สและผู้เ ่ียว า และ OJT

ผลการตรวจสุ  าพ

FM-S01-002 สั  าจ้างป ิบัติงาน
 องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาล

อิเล กทรอนิกส์

FM-S01-003 สั  าการรัก า
 ้อมูลที่เป นความลับ องเจ้าหน้าที่
สานักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

FM-S01-012 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า 

FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน ้อมูล
ส วนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

บัตรประกันสุ  าพ

กรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและ
จ ายเงินรางวัลพิเศ 

รายงานสรุป าพรวมการปรับ
เงินเดือน

แบบเสนอเล่ือนต าแหน ง

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเลื่อนต าแหน ง เรื่องร้องทุก ์
บันท กแจ้งกร ีมีความผิดเ ้า  าย

ทางวินัย

รายงานสรุป ้อเท จจริง

FM-S01-006 แบบค า ออนุมัติ
ท างานล วงเวลา

FM-S01-007 แบบรายงานผลการ
ท างานล วงเวลา

FM-S01-010 ค าบรรยายลัก  ะ
งาน (Job Description)

     FM-S01-009 แบบรายงานการ
เดินทาง

[PC-S05/CMF]

FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เงิน  วยเหลือการศ ก าบุตร อง

เจ้าหน้าที่ สรอ.

ใบเสร จค าการศ ก าบุตร

แบบส ารวจและผลส ารวจความ
จ าเป นในการอบรม

ร างและแผน  กอบรมประจ าป 

   FM-S01-017 แผนและ
งบประมา การอบรมประจ าป 

[PC-S05/CMF]

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (On The Job 
Training)

แบบ  กอบรม  ะป ิบัติงาน (On 
The Job Training)

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (In House)

รายละเอียดหลักสูตร/ประวัติ
วิทยากร/จ านวนกลุ มเป าหมาย/
รายละเอียดค าใ ้จ าย (In House

FM-S01-013 แบบประเมินผลการ
  กอบรม ายใน (In House 

Training)

FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก าพยาบาลส าหรับ

เจ้าหน้าที่และครอบครัว

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า/
ลูกจ้าง ใหม 

(คุ สมบัติเบื้องต้น องผู้สมัคร/
คุ ลัก  ะประจ าต าแหน ง /หน้าที่

ความรับผิด อบ

ลายนิ้วมือ

ตัว ี้วัดรายบุคคล

เวลาเ ้า-ออก การลา

แผนพัฒนาส วนบุคคล (Individual 
Development Plan)

FM-S01-016 แบบลงทะเบียน
อบรม ส านักงานรั บาล

อิเล กทรอนิกส์

   FM-S01-014 แบบ อจัด
หลักสูตรอบรม ายใน (In House 

Training) [PC-S05/CMF]

รายงานสรุปค ารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

[แบบฟอร์ม]  สวัสดิการ (การ
ประกันสุ  าพ ประกัน ีวิต และ

ประกันอุบัติเหตุ)

รายงานสรุปเงิน  วยเหลือการศ ก า
บุตร

 ครงสร้างองค์กร
[EGA]

แผนยุทธศาสตร์ 4 ป  
[PC-C02/PSS]

กระบวนการท างาน    พระรา ก   ีกาจัดตั้ง
สรอ. (องค์การมหา น)

FM-S01-034 ใบตรวจเ  คเอกสาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ใบส งตัวตรวจสุ  าพ

      ผลการตรวจสอบประวัติ
อา  ากร

     ผลการตรวจสอบจากเครดิตบู ร
    ผลการตรวจสอบประวัติ

การศ ก า

สั  าจ้างป ิบัติงาน องลูกจ้างสา
นักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

 ้อมูลบุคลากร
[EGA]

 ้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม 
 ้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างครบ

ก าหนดการต อสั  า
 ้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ ด้รับการ

ต อสั  า

FM-S01-029 สั  าจ้าง 4 ป 
FM-S01-023 ใบแจ้งความจ านง

 อนย้ายเจ้าหน้าที่

ตารางเส้นทางการ อนย้ายหรือ
หมุนเวียนตาแหน งงาน สรอ.

FM-S01-036 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับผู้จัดการ

ส วน  ้น ป และ OJT

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเสนอเลื่อน
ต าแหน ง

รายงานสรุป ้อเท จจริง กร ีมี
ความผิดเ ้า  ายทางวินัย

  ระเบียบ สวท . ว าด้วย 
หลักเก  ์และวิธีป ิบัติในการร้อง

ทุก ์ 

   ระเบียบ สวท . ว าด้วย 
หลักเก  ์และวิธีการด าเนินการ

ทางวินัย

FM-S01-025 ใบ อลาออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง

FM-S01-026 แบบส ารวจความคิด
เห น องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit 

Interview)
FM-S01-028 ใบส งมอบงาน

รายการ อนครุ ั  ์
[PC-S03/CMP] แฟ มเจ้าหน้าที่ลาออก

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและ
การ  าระเงิน (Public Training)

    FM-S01-015 แบบ อเ ้ารับ
อบรม ายนอก (Public Training)

[PC-S05/CMF]

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับ
การอบรม ายนอก(Public 

Training)

FM-S01-018 สั  าเ ้า  กอบรม
ทั่ว ปหรือ  กอบรมประกาศนียบัตร

หรือใบรับรองเ พาะทาง

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อ
เจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ ม เ ้าร วมงาน

สัมนาประจ าป 

     FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัว
บุคคล และ ค าใ ้จ ายการเดินทาง

[PC-S05/CMF]

ค าที่จอดรถ
[PC-S04/CMG]รายงานสรุปค าล วงเวลา

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S04/CMG] 

เงิน  วยเหลือบุตร ค า TAXI ค า 
 ทรศัพท์ ค าเลี้ยงรับรอง 

ใบเสร จค ารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

     ใบเสร จรับเงิน,เอกสารใบ Pay-
in, เอกสารอื่น  ที่เกี่ยว ้อง

 (Public Training) [PC-S05/CMF]

เ  คจ ายค าอบรม
 (Public Training)

[PC-S05/CMF]

  FM-S01-032 แบบตรวจสอบ
ทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยว ้อง

 องผู้ป ิบัติงาน สรอ
[CMG/CMP/CMF/ENT]

[แบบฟอร์ม] ยื่นแบบค า อ
เปล่ียนแปลงการลดหย อน า ี 

(ล.ย. ๐๑)

[แบบฟอร์ม] ใบแจ้งเปล่ียนกองทุน
ส ารองเล้ียง ีพ

PO/FM/SP

 ้อมูลในรูปแบบ
 าน ้อมูล

อิเล กทรอนิกส์ฟอร์ม 
(e-Form)

เอกสาร  ้น
ทะเบียน

เอกสาร ม   ้นทะเบียน
 (ในกร ีเป นแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

 ้อมูลจากกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

ใ ้งานในปัจจุบันคาดว าจะปรับปรุง คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 
คาดว าจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

SP-S01-001 หลักเก  ์การจ ายค า
ล วงเวลา

SP-S01-002 Job Description

ขอ้มลูทีรั่บมา

จากสว่นงานอืน่

ขอ้มลูทีส่ง่ไป

สว่นงานอืน่
รวม

CMG 2 1 3

CMP 1 1 2

CMF 1 9 10

ENT 0 1 1

PSS 1 0 1

EGA 0 2 2

รวม 5 14 19

* ขอ้มลูบางรายการตอ้งสง่ไปยังหลายสว่นงานท าใหจ้ านวนรวม 

   "ขอ้มลูทีส่ง่ไปสว่นงานอืน่" ไมเ่ท่ากันทัง้สองตาราง

รับ-สง่ ขอ้มลู

สว่นงาน

ไมร่วม

แบบฟอรม์
แบบฟอรม์

ไมร่วม

แบบฟอรม์ FM
แบบฟอรม์ FM

ขอ้มลูที่

รับมาจาก

สว่นงานอืน่

ขอ้มลูที่

สง่ไปสว่น

งานอืน่

รวม

PC-S01.05: ก าหนดยุทธศาสตร์ 5 0 1 1 0 1 8 1 1 2

PC-S01.10: บรหิารงานบคุคล 32 0 0 20 0 3 55 1 2 3

PC-S01.15: พัฒนาบคุคล 10 0 0 8 0 0 18 1 4 5

สวสัดกิาร 8 3 1 6 0 2 20 2 4 6

รวม 55 3 2 35 0 6 101 5 11 16

1. เอกสารไมข่ ึน้ทะเบยีน 2. เอกสารขึน้ทะเบยีน 
3. 

อเิล็กทรอนกิส์

ฟอรม์ (e-Form)

กลุม่ขอ้มลู

ประเภทขอ้มลู
รับ-สง่ ขอ้มลู

เอกสาร ฐานขอ้มลู

รวม4. ขอ้มลูในรปู

แบบฐานขอ้มลู

 
รูปที่ ๑๘ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับบริหารงานบุคคล 



  

   

๖๓ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒.๓.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคลพบประเด็นปัญหา ซึ่ง

สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้   

๑) ข้อมูลส่วนใหญ่ยังเป็นเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
ทั้งหมด ๙๕ รายการ แบ่งเป็น เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๕๘ รายการ และเอกสารขึ้นทะเบียน ๓๗ 
รายการ 

๒) ข้อมูลส่วนน้อยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมีทั้งหมด ๖ รายการ แตย่ังไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม   
๓) มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างภายในส านักงานแต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งพบว่ามี

การรับ-ส่งข้อมูลกับส่วนงาน CMF มากที่สุด แบ่งเป็น รับจ านวน ๑ รายการ และส่งจ านวน ๙ 
รายการ 

๔) พบว่ามหีลายๆ ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ เกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ยัง
ไม่มีการขึ้นทะเบียนกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

จากประเด็นปัญหาข้างต้นถูกน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ ดังรูปที่ ๑๙ 
แสดงข้อมูลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล และรูปที่ ๒๐ แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนการท างานจากที่ใช้แบบฟอร์มในรูปแบบ
เอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม ซึ่งพบว่าจ านวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๓๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-
Form ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ จ านวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓๕ รายการ จะเปลี่ยนเป็น 
e-Form ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ จ านวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓ รายการ จะ
เปลี่ยนเป็น e-Form ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ นอกจากนีจ้ะมีการข้ึนทะเบียนกระบวนการปฏิบัติงาน
ในส่วนของสวัสดิการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “๒.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ
ในอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล” 

 



  

   

๖๔ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

PC-S01.05 ก าหนดยุท  าสตร  และการ างแ นบริหารและพัฒนาบุคลากร

PC-S01.10: บริหารงานบุคคล

PC-S01.20 พัฒนาบุคลากร 

PC-S01.15 ส ัสดิการและ ลประ ย น เก  อก ล 

PC-S01.10.05 สรรหาบุคลากร

PC-S01.10.10 ท าสั  าและทดลองงาน 

 ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร
ส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์ ว า

ด้วยการบริหารงานบุคคล

น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Policy)

กรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจ าป 

สมรรถนะ ององค์กร

 ้อสอบ/แบบทดสอบ การรับ
เจ้าหน้าที่ตามต าแหน ง

PC.S01.10.20 ประเมิน ลการป ิบัติงาน 

PC-S01.10.25 ปรับเงินเด อนและ  ายเงินราง ัลพิเ  

ราย ่ือผู้ผ านการคัดเลือก

FM-S01-027 แบบประเมินผลการ
สัม า  ์ส าหรับต าแหน งลูกจ้าง

FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

FM-S01-021 ใบสมัครงาน
FM-S01-022 แบบประเมินผลการ

สัม า  ์

FM-S01-011 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่

ต าแหน งผู้จัดการส วน  ้น ป

FM-S01-019 แบบประเมินผล (On 
The Job Training)

FM-S01-035 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ 1 
-อาวุ สและผู้เ ี่ยว า และ OJT

ผลการตรวจสุ  าพ

FM-S01-002 สั  าจ้างป ิบัติงาน
 องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาล

อิเล กทรอนิกส์

FM-S01-003 สั  าการรัก า
 ้อมูลที่เป นความลับ องเจ้าหน้าที่
สานักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

FM-S01-012 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า 

FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน ้อมูล
ส วนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

บัตรประกันสุ  าพ

กรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและ
จ ายเงินรางวัลพิเศ 

รายงานสรุป าพรวมการปรับ
เงินเดือน

แบบเสนอเลื่อนต าแหน ง

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเล่ือนต าแหน ง เรื่องร้องทุก ์
บันท กแจ้งกร ีมีความผิดเ ้า  าย

ทางวินัย รายงานสรุป ้อเท จจริง

FM-S01-010 ค าบรรยายลัก  ะ
งาน (Job Description)

     FM-S01-009 แบบรายงานการ
เดินทาง

[PC-S05/CMF]

ใบเสร จค าการศ ก าบุตร

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (On The Job 
Training)

แบบ  กอบรม  ะป ิบัติงาน (On 
The Job Training)

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (In House)

FM-S01-013 แบบประเมินผลการ
  กอบรม ายใน (In House 

Training)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า/
ลูกจ้าง ใหม 

(คุ สมบัติเบื้องต้น องผู้สมัคร/
คุ ลัก  ะประจ าต าแหน ง /หน้าที่

ความรับผิด อบ

ลายนิ้วมือ

เวลาเ ้า-ออก การลา

FM-S01-016 แบบลงทะเบียน
อบรม ส านักงานรั บาล

อิเล กทรอนิกส์

   FM-S01-014 แบบ อจัด
หลักสูตรอบรม ายใน (In House 

Training) [PC-S05/CMF]

รายงานสรุปค ารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

FM-S01-n/a สวัสดิการ (การ
ประกันสุ  าพ ประกัน ีวิต และ

ประกันอุบัติเหตุ)

รายงานสรุปเงิน  วยเหลือการศ ก า
บุตร

 ครงสร้างองค์กร
[EGA]

แผนยุทธศาสตร์ 4 ป  
[PC-C02/PSS]

กระบวนการท างาน 

   พระรา ก   ีกาจัดตั้ง
สรอ. (องค์การมหา น)

FM-S01-034 ใบตรวจเ  คเอกสาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ใบส งตัวตรวจสุ  าพ

      ผลการตรวจสอบประวัติ
อา  ากร

     ผลการตรวจสอบจากเครดิตบู ร
    ผลการตรวจสอบประวัติ

การศ ก า

สั  าจ้างป ิบัติงาน องลูกจ้างสา
นักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

 ้อมูลบุคลากร
[EGA]

FM-S01-029 สั  าจ้าง 4 ป 
FM-S01-023 ใบแจ้งความจ านง

 อนย้ายเจ้าหน้าที่

ตารางเส้นทางการ อนย้ายหรือ
หมุนเวียนตาแหน งงาน สรอ.

FM-S01-036 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับผู้จัดการ

ส วน  ้น ป และ OJT

ราย ่ือผู้ที่ ด้รับการเสนอเล่ือน
ต าแหน ง

รายงานสรุป ้อเท จจริง กร ีมี
ความผิดเ ้า  ายทางวินัย

  ระเบียบ สวท . ว าด้วย 
หลักเก  ์และวิธีป ิบัติในการร้อง

ทุก ์ 

   ระเบียบ สวท . ว าด้วย 
หลักเก  ์และวิธีการด าเนินการ

ทางวินัย

FM-S01-025 ใบ อลาออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง

FM-S01-026 แบบส ารวจความคิด
เห น องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit 

Interview)
FM-S01-028 ใบส งมอบงาน

แฟ มเจ้าหน้าที่ลาออก

    FM-S01-015 แบบ อเ ้ารับ
อบรม ายนอก (Public Training)

[PC-S05/CMF]

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับ
การอบรม ายนอก(Public 

Training)

FM-S01-018 สั  าเ ้า  กอบรม
ทั่ว ปหรือ  กอบรมประกาศนียบัตร

หรือใบรับรองเ พาะทาง

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อ
เจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ ม เ ้าร วมงาน

สัมนาประจ าป 

     FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัว
บุคคล และ ค าใ ้จ ายการเดินทาง

[PC-S05/CMF]

ค าที่จอดรถ
[PC-S04/CMG]รายงานสรุปค าล วงเวลา

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S04/CMG] 

เงิน  วยเหลือบุตร ค า TAXI ค า 
 ทรศัพท์ ค าเลี้ยงรับรอง 

ใบเสร จค ารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

     ใบเสร จรับเงิน,เอกสารใบ Pay-
in, เอกสารอื่น  ที่เกี่ยว ้อง

 (Public Training) [PC-S05/CMF]

เ  คจ ายค าอบรม
 (Public Training)

[PC-S05/CMF]

FM-S01-n/a ใบแจ้งเปล่ียนกองทุน
ส ารองเล้ียง ีพ

FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก าพยาบาลส าหรับ

เจ้าหน้าที่และครอบครัว

FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เงิน  วยเหลือการศ ก าบุตร อง

เจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-006 แบบค า ออนุมัติ
ท างานล วงเวลา

FM-S01-007 แบบรายงานผลการ
ท างานล วงเวลา

FM-S01-n/a ยื่นแบบค า อ
เปล่ียนแปลงการลดหย อน า ี 

(ล.ย. ๐๑)

ร างและกรอบอัตราก าลังประจ าป 

 ้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม  ้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างครบ
ก าหนดการต อสั  า

 ้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ ด้รับการ
ต อสั  า

แบบประเมินผลการป ิบัติประจ าป 
รายบุคคล

แบบประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจ าป 

รายการ อนครุ ั  ์
[PC-S03/CMP]

รายละเอียดหลักสูตร/ประวัติ
วิทยากร/จ านวนกลุ มเป าหมาย/
รายละเอียดค าใ ้จ าย (In House

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและ
การ  าระเงิน (Public Training)

ตัว ้ีวัดรายบุคคล

แผนพัฒนาส วนบุคคล (Individual 
Development Plan)

แบบส ารวจและผลส ารวจความ
จ าเป นในการอบรม

ร างและแผน  กอบรมประจ าป 

   FM-S01-017 แผนและ
งบประมา การอบรมประจ าป 

[PC-S05/CMF]
SP-S01-002 Job Description

  FM-S01-032 
แบบตรวจสอบทรัพย์สินและรายกา
รที่เกี่ยว ้อง องผู้ป ิบัติงาน สรอ

[CMG/CMP/CMF/ENT]

PO/FM/SP

 ้อมูลในรูปแบบ
 าน ้อมูล

อิเล กทรอนิกส์ฟอร์ม 
(e-Form)

เอกสาร  ้น
ทะเบียน

เอกสาร ม   ้นทะเบียน
 (ในกร ีเป นแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

 ้อมูลจากกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

ใ ้งานในปัจจุบันคาดว าจะปรับปรุง คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเพิ่มเ ้ามาใหม 
คาดว าจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

SP-S01-001 หลักเก  ์การจ ายค า
ล วงเวลา

ไมร่วม

แบบฟอรม์
แบบฟอรม์

ไมร่วม

แบบฟอรม์ FM
แบบฟอรม์ FM

ขอ้มลูที่

รับมาจาก

สว่นงานอืน่

ขอ้มลูที่

สง่ไปสว่น

งานอืน่

รวม

PC-S01.05 ก าหนดยุทธศาสตร์ 9 0 1 3 0 3 16 1 2 3

PC-S01.10: บรหิารงานบคุคล 23 0 0 19 0 9 51 1 2 3

PC-S01.15 สวสัดกิาร 8 0 1 4 5 2 20 2 4 6

PC-S01.20 พัฒนาบคุลากร 5 0 0 7 0 2 14 1 3 4

รวม 45 0 2 33 5 16 101 5 11 16

กลุม่ขอ้มลู

ประเภทขอ้มลู
รับ-สง่ ขอ้มลู

เอกสาร ฐานขอ้มลู

รวม

1. เอกสารไมข่ ึน้ทะเบยีน 2. เอกสารขึน้ทะเบยีน 

3. 

อเิล็กทรอนกิส์

ฟอรม์ (e-Form)

4. ขอ้มลูในรปู

แบบฐานขอ้มลู

ขอ้มลูทีรั่บมา

จากสว่นงานอืน่

ขอ้มลูทีส่ง่ไป

สว่นงานอืน่
รวม

CMG 2 1 3

CMP 1 1 2

CMF 1 9 10

ENT 0 1 1

PSS 1 0 1

EGA 0 2 2

รวม 5 14 19

* ขอ้มลูบางรายการตอ้งสง่ไปยังหลายสว่นงานท าใหจ้ านวนรวม 

   "ขอ้มลูทีส่ง่ไปสว่นงานอืน่" ไมเ่ท่ากันทัง้สองตาราง

รับ-สง่ ขอ้มลู

สว่นงาน

 

รูปที่ ๑๙ แสดงข้อมูลในอนาคตที่เก่ียวข้องกับบริหารงานบุคคล
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

PC-S01.05: ก าหนดยุท  าสตร /ก าหนดกรอบน ยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคคลากร

PC-S01.10: บริหารงานบุคคล

PC-S01.15: พัฒนาบุคคล

ส ัสดิการ

PC-S01.10.05: ก าหนดกรอบอัตราก าลังและ PC-S01.10.10: สรรหาบุคลากร

PC-S01.10.15: ท าสั  าและทดลองงาน และPC-S01.10.20:  อนย้ายเ ้าหน้าที่

ร างและกรอบอัตราก าลังประจ าป 
 ้อสอบ/แบบทดสอบ การรับ

เจ้าหน้าที่ตามต าแหน ง

PC-S01.10.25: ประเมิน ล

PC-S01.10.30: ปรับเงินเด อนและ  ายเงินราง ัลพิเ  และ PC-S01.10.35: เล ่อนต าแหน ง

PC-S01.10.40: ร้องทุก   PC-S01.10.45: ด าเนินการทาง ินัยและ PC-S01.10.50: พ้นส าพการ ้าง

ราย ื่อผู้ผ านการคัดเลือก

FM-S01-027 แบบประเมินผลการ
สัม า  ์ส าหรับต าแหน งลูกจ้าง

FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

FM-S01-021 ใบสมัครงาน
FM-S01-022 แบบประเมินผลการ

สัม า  ์

FM-S01-011 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่

ต าแหน งผู้จัดการส วน  ้น ป

แบบประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจ าป 

แบบประเมินผลการป ิบัติประจ าป 
รายบุคคล

FM-S01-019 แบบประเมินผล (On 
The Job Training)

FM-S01-035 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ 1 
-อาวุ สและผู้เ ี่ยว า และ OJT

ผลการตรวจสุ  าพ

FM-S01-002 สั  าจ้างป ิบัติงาน
 องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาล

อิเล กทรอนิกส์

FM-S01-003 สั  าการรัก า
 ้อมูลที่เป นความลับ องเจ้าหน้าที่
สานักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

FM-S01-012 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า 

FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน ้อมูล
ส วนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

บัตรประกันสุ  าพ

กรอบการปรับ  ้นเงินเดือนและ
จ ายเงินรางวัลพิเศ 

รายงานสรุป าพรวมการปรับ
เงินเดือน

แบบเสนอเล่ือนต าแหน ง

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเลื่อนต าแหน ง เรื่องร้องทุก ์
บันท กแจ้งกร ีมีความผิดเ ้า  าย

ทางวินัย

รายงานสรุป ้อเท จจริง

FM-S01-006 แบบค า ออนุมัติ
ท างานล วงเวลา

FM-S01-007 แบบรายงานผลการ
ท างานล วงเวลา

FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เงิน  วยเหลือการศ ก าบุตร อง

เจ้าหน้าที่ สรอ.

ใบเสร จค าการศ ก าบุตร

แบบส ารวจและผลส ารวจความ
จ าเป นในการอบรม

ร างและแผน  กอบรมประจ าป 
ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (On The Job 

Training)
แบบ  กอบรม  ะป ิบัติงาน (On 

The Job Training)
ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (In House)

รายละเอียดหลักสูตร/ประวัติ
วิทยากร/จ านวนกลุ มเป าหมาย/
รายละเอียดค าใ ้จ าย (In House

FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก าพยาบาลส าหรับ

เจ้าหน้าที่และครอบครัว

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า/
ลูกจ้าง ใหม 

(คุ สมบัติเบื้องต้น องผู้สมัคร/
คุ ลัก  ะประจ าต าแหน ง /หน้าที่

ความรับผิด อบ

ลายนิ้วมือ

ตัว ี้วัดรายบุคคล

เวลาเ ้า-ออก

แผนพัฒนาส วนบุคคล (Individual 
Development Plan)

FM-S01-016 แบบลงทะเบียน
อบรม ส านักงานรั บาล

อิเล กทรอนิกส์

รายงานสรุปเงิน  วยเหลือการศ ก า
บุตร

กระบวนการท างาน    พระรา ก   ีกาจัดตั้ง
สรอ. (องค์การมหา น)

FM-S01-034 ใบตรวจเ  คเอกสาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ใบส งตัวตรวจสุ  าพ

      ผลการตรวจสอบประวัติ
อา  ากร

     ผลการตรวจสอบจากเครดิตบู ร
    ผลการตรวจสอบประวัติ

การศ ก า

สั  าจ้างป ิบัติงาน องลูกจ้างสา
นักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์

 ้อมูลบุคลากร
[EGA]

 ้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม 
 ้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างครบ

ก าหนดการต อสั  า
 ้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ ด้รับการ

ต อสั  า

FM-S01-029 สั  าจ้าง 4 ป 
FM-S01-023 ใบแจ้งความจ านง

 อนย้ายเจ้าหน้าที่

ตารางเส้นทางการ อนย้ายหรือ
หมุนเวียนตาแหน งงาน สรอ.

FM-S01-036 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับผู้จัดการ

ส วน  ้น ป และ OJT

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเสนอเลื่อน
ต าแหน ง

รายงานสรุป ้อเท จจริง กร ีมี
ความผิดเ ้า  ายทางวินัย

  ระเบียบ สวท . ว าด้วย 
หลักเก  ์และวิธีป ิบัติในการร้อง

ทุก ์ 

   ระเบียบ สวท . ว าด้วย 
หลักเก  ์และวิธีการด าเนินการ

ทางวินัย

FM-S01-025 ใบ อลาออกส าหรับ
เจ้าหน้าที-่ลูกจ้าง

FM-S01-026 แบบส ารวจความคิด
เห น องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit 

Interview)
FM-S01-028 ใบส งมอบงาน

รายการ อนครุ ั  ์
[PC-S03/CMP] แฟ มเจ้าหน้าที่ลาออก

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและ
การ  าระเงิน (Public Training)

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับ
การอบรม ายนอก(Public 

Training)

FM-S01-018 สั  าเ ้า  กอบรม
ทั่ว ปหรือ  กอบรมประกาศนียบัตร

หรือใบรับรองเ พาะทาง

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อ
เจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ ม เ ้าร วมงาน

สัมนาประจ าป 

ค าที่จอดรถ
[PC-S04/CMG]รายงานสรุปค าล วงเวลา

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S04/CMG] 

เงิน  วยเหลือบุตร ค า TAXI ค า 
 ทรศัพท์ ค าเลี้ยงรับรอง 

     ใบเสร จรับเงิน,เอกสารใบ Pay-
in, เอกสารอื่น  ที่เกี่ยว ้อง

 (Public Training) [PC-S05/CMF]

เ  คจ ายค าอบรม
 (Public Training)

[PC-S05/CMF]

  FM-S01-032 
แบบตรวจสอบทรัพย์สินและรายกา
รที่เกี่ยว ้อง องผู้ป ิบัติงาน สรอ

[CMG/CMP/CMF/ENT]

[แบบฟอร์ม]  ยื่นแบบค า อ
เปล่ียนแปลงการลดหย อน า ี 

(ล.ย. ๐๑)

[แบบฟอร์ม] ใบแจ้งเปล่ียนกองทุน
ส ารองเล้ียง ีพ

SP-S01-001 หลักเก  ์การจ ายค า
ล วงเวลา

 ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร
ส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส์ ว า

ด้วยการบริหารงานบุคคล

น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Policy)

กรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจ าป 

สมรรถนะ ององค์กรFM-S01-010 ค าบรรยายลัก  ะ
งาน (Job Description)

 ครงสร้างองค์กร
[EGA]

แผนยุทธศาสตร์ 4 ป  
[PC-C02/PSS]

SP-S01-002 Job Description

   FM-S01-017 แผนและ
งบประมา การอบรมประจ าป 

[PC-S05/CMF]

FM-S01-013 แบบประเมินผลการ
  กอบรม ายใน (In House 

Training)

   FM-S01-014 แบบ อจัด
หลักสูตรอบรม ายใน (In House 

Training) [PC-S05/CMF]

    FM-S01-015 แบบ อเ ้ารับ
อบรม ายนอก (Public Training)

[PC-S05/CMF]

     FM-S01-009 แบบรายงานการ
เดินทาง

[PC-S05/CMF]

การลา
รายงานสรุปค ารัก าพยาบาล

[PC-S05/CMF]

[แบบฟอร์ม] สวัสดิการ (การประกัน
สุ  าพ ประกัน ีวิต และประกัน

อุบัติเหต)ุ

     FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัว
บุคคล และ ค าใ ้จ ายการเดินทาง

[PC-S05/CMF]

ใบเสร จค ารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

e-Form 0 5 5

ไมข่ ึน้ทะเบยีน 3 0 -3

ขึน้ทะเบยีน 35 33 -2

รวม 38 38 0

จ านวนในอนาคต จ านวนทีเ่ปลีย่นแปลงแบบฟอรม์ จ านวนในปัจจบุนั

ไมข่ ึน้ทะเบยีน 3 1 33.33

ขึน้ทะเบยีน 35 4 11.43

รวม 38 5 13.16

แบบฟอรม์ จ านวนในปัจจบุนั เปลีย่นเป็น e-Form ในอนาคต % เปลยีนแปลง

PO/FM/SP

 ้อมูลในรูปแบบ
 าน ้อมูล

อิเล กทรอนิกส์ฟอร์ม 
(e-Form)

เอกสาร  ้น
ทะเบียน

เอกสาร ม   ้นทะเบียน
 (ในกร ีเป นแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

 ้อมูลจากกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

ใ ้งานในปัจจุบันคาดว าจะปรับปรุง คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 
คาดว าจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

 

รูปที่ ๒๐ แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล 

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. โดยจะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โครงสร้างพื้นฐานในที่นี้จะเน้นไปที่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นฐานรากของสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านอ่ืนๆ ทั้ง
ด้านข้อมูล ด้านแอปพลิเคชัน และด้านธุรกิจ ยกเว้นด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นฐานรากของทุกๆ ด้าน จาก
รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ถูกแบ่งโครงสร้างพ้ืนฐานออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ ๑) 
Operating System ๒) Hardware ประกอบไปด้วย Client และ Server รวมไปถึง Virtualization หรือ 
Cloud Computing ๓) Network และ ๔) Facility โดยหมวดหมู่ที่กล่าวมานี้จะถูกน าเสนอในรูปแบบของ 
สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) และตารางความสัมพันธ์ (Matrix) ของทั้งองค์กรไว้ใน 
ภาคผนวก ข และสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ของบริหารงานบุคคลในหัวข้อต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นปัจจุบันของบริหารงานบุคคล 
โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลได้มีการน าเสนอในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมระบบ ดังรูปที่ ๒๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) แอปพลิเคชัน 
(Application) ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud Computing) เครือข่าย (Network) ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) และรูปแบบการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงแอป
พลิเคชัน (Authentication)  

จากรูปที่  ๒๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด ๖ แอปพลิชัน โดยเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Software 
Package) ซึ่งปกติจะยุ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้ต่อการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน
อย่างแท้จริง ทั้งหมด ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทั้งหมด มีจ านวนแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ที่มีการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงาน ๑๔ แอปพลิเคชัน ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ ๒ 
ช่องทาง (Access Channel) ประกอบไปด้วย Desktop Access และ Web Access อย่างละ ๓ แอปพลิเค
ชัน คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของทั้งหมด ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและแอปพลิเคชัน พบว่ามี
แอปพลิเคชันที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการรับส่งข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล HTTPS จ านวน ๒ 
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทั้งหมด และมีระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ๒ รูปแบบ 
นั่นคือ ๑) Single-Sign On และ ๒) Username/Password อย่างละ ๓ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
ของทั้งหมด 

จากการส ารวจพบว่ามีแบบฟอร์มที่มีการข้ึนทะเบียนจ านวน ๓๕ รายการ มี ๒ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server ซ่ึงท างานอยู่บนระบบ Cloud Computing ขององค์กร 
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รูปที่ ๒๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่เก่ียวข้องกับบริหารงาน
บุคคล 

๒.๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีในปัจจุบันของ

กระบวนการบริหารงานบุคคลพบประเด็นปัญหา ความต้องการ และจุดเด่น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักๆ 
ดังต่อไปนี้  

๑) ยังมีบางแอปพลิเคชันที่มีช่องทางในการเข้าถึงได้ในรูปแบบของ Desktop Access (ร้อยละ ๕๐.๐๐) 
ท าให้ยากต่อการด าเนินงานแบบ Online Service ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงแอปพลิเคชันหรือข้อมูลได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องนั่งท างานอยู่ที่ส านักงาน 
และท าให้ยากต่อการด าเนินงานแบบ Self Service ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่องค์กรสามารถปฏิบัติงาน
ได้ด้วยตัวเอง เพ่ือลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่บุคคล ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  

๒) ยังมีบางแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการปรับปรุง
แอปพลิเคชันให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน 
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๓) ยังมีแอปพลิเคชันจ านวนน้อยที่รับส่งข้อมูลผ่านทาง HTTPS (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่จะต้องปกปิดเป็นความลับ 

๔) ยังมแีอปพลิเคชันจ านวนน้อยที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย Single-Sign On (ร้อยละ ๕๐.๐๐) 
ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลายของการจัดการและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

๕) ทั้งหมดของฐานข้อมูล RDBMS ถูกจัดเกบ็ไว้บนคลาวด์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ 
Microsoft SQL 

๖) ในส่วนของแอปพลิเคชันที่อยู่ในรูปแบบของ Web Access หรือ Mobile Access ส านักงานได้
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจากภายนอกส านักงานได้ผ่านทาง Virtual Private 
Network 

โดยภาพรวมแล้วโครงสร้างพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารงานบุคคลอยู่ในสภาพเพียงพอและ
พร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือเครือข่าย และแม้ว่าเทคโนโลยียังไม่มีการก าหนดมาตฐานที่ชัดเจนนัก ซึ่งท า
ให้มีความหลากหลายอยู่บ้าง แต่ก็มีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน เช่น การเข้าถึงแอปพลิเคชัน
ด้วย Web Access การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา C# การยืนยันตัวบุคคลด้วย Single-Sign On ระบบ
ฐานข้อมูล MSSQL การจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันไว้บนคลาวด์ เป็นต้น 

จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้นถูกน ามาใช้ในการก าหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตดังรูปที่ ๒๒ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) 
ที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล โดยที่รูปที่ ๒๓ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารงานบุคคล โดยคาดว่าจากเดิม ๖ แอปพลิชัน จะท าการปรับปรุงให้มีการครอบคลุมกระบวนการ
ด าเนินงานมากยิ่งขึ้น ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทั้งหมด พัฒนาทดแทนแอปพลิเคชันเดิมที่
เป็น Desktop Access จ านวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗% ของทั้งหมด และจะยกเลิก ๑ แอป
พลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของทั้งหมด นอกจากนี้จะมีการน าเอาแอปพลิเคชันจากที่มีการใช้งานอยู่ใน
กระบวนการท างานอื่นเข้ามาใช้พร้อมทั้งปรับปรุง ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของทั้งหมด  

จ านวนของแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ ๑๖.๖๗ จ านวนของแอปพลิเค
ชันที่การเข้าถึงผ่านช่องทาง Web Access เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๓.๓๓ จ านวนของแอปพลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่าน
ทาง HTTPS เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๖.๖๗ จ านวนของแอปพลิเคชันที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย Single-
Sign On เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๓.๓๓ จ านวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๓๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๕ 
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ จ านวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓๕ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form 
๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ จ านวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-
Form ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
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·   าน นแอปพลิเค ันทั งหมด 6 แอปพลิเค ัน
·   าน นแอปพลิเค ันท่ีเป น Software Package ทั งหมด 1 แอปพลิเค ันคิดเป น 16.67% 
·   าน นแอปพลิเค ันอ ่น ท่ีมีการเ  ่อม ยงกับ ้อม ลพนักงาน 14 แอปพลิเค ัน
·   าน น  องทางเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 2   องทาง 

 ดยท่ี Web Access มี  าน นมากท่ีสดุ 5 แอปพลิเค ันคิดเป น 83.33% 
·   าน นแอปพลิเค ันท่ีรับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS 3 แอปพลิเค ัน คิดเป น 50.00%
·   าน นร ปแบบการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 2 ร ปแบบ 

 ดยท่ี Single-Sign On มากท่ีสุด 5 แอปพลิเค ันคิดเป น 83.33%
·   าน นแบบ อร มทั งหมด 38 รายการ

-  ม    นทะเบียน 0 รายการ
-    นทะเบียน 33 รายการ
- เป น e-Form 5 รายการ

·   าน น าน ้อม ล 3  าน ้อม ล
 ดย ัดเก บ  ้บน Cloud ทั งหมด 3  าน ้อม ล คิดเป น 100.00%

·   าน นแอปพลิเค ันท่ี  ้ าน ้อม ล MSSQL ทั งหมด 6 แอปพลิเค ันคิดเป น 100.00%  

C#

C#

C#

C#/ASP/Java 
Android/Objective C

Java

Software Package

https

https

แอปพลิเค ัน

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ผู้ที่เกี่ยว ้อง รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

API

Cloud Computing

 ี้ Cloud ที่ใ ้เก บ
 าน ้อมูล/แอป

พลิเค ัน

เ ื่อม ยง ้อมูลระบบ าน ้อมูล
(Directory)

แบบฟอร์ม

สเปรด ีต 

AP01: Operation 
Center

AP22: Change Mgt.

AP15: Appoint. 
Mgt.

AP06: Contact 
Center

AP07: Problem 
Tracking

AP11: Procure. Mgt. AP14: Saraban

AP18: KM

AP02: Project 
Tracking

AP19: 
e-Learning

AP20: Risk Mgt.

AP03: IT Inventory 
Mgt.

AP12: Fixed Asset 
Mgt.

AP17: Document 
Mgt.

แอปพลิเค ันอื่น ที่มีการใ ้พนักงาน อง าน ้อมูลใน “EGA DB Server” ผ านทาง “Single-Sign On Server”

แอปพลิเค ันอื่น ที่มีการใ ้พนักงาน อง าน ้อมูลใน “EGA DB Server” ผ านทาง “MailGoThai Server”

xxxxใบเสร จ

CMHEGA

None-Authentication

เงิน   ยเหล อบุตร
ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

เงิน   ยเหล อบุตร
ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

Desktop accessDesktop access

อบรม
FM

-S01-013 – 18,
FM

-S01-031,
FM

-S01-033

อบรม
FM

-S01-013 – 18,
FM

-S01-031,
FM

-S01-033

 ลการทดลองงาน
FM

-S01-011 –12
 ลการทดลองงาน
FM

-S01-011 –12

 ัด ้างเ ้าหน้าที่
FM

-S01-001 –3,
FM

-S01-020,
FM

-S01-021,
FM

-S01-022,
FM

-S01-027,
FM

-S01-029,
FM

-S01-034

 ัด ้างเ ้าหน้าที่
FM

-S01-001 –3,
FM

-S01-020,
FM

-S01-021,
FM

-S01-022,
FM

-S01-027,
FM

-S01-029,
FM

-S01-034

 อนย้าย
FM

-S01-023
 อนย้าย
FM

-S01-023

เงิน   ยเหล อบุตร
ค ารัก าพยาบาล
เงิน   ยเหล อบุตร
ค ารัก าพยาบาล

xxxxการเดินทาง
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-S01-009,
FM

-S01-030

การเดินทาง
FM
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-S01-030

ลัก  
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FM
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ลัก  
ะค าบรรยาย

FM
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ประเมิน ล
FM

-S01-019,
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-S01-035-36

ประเมิน ล
FM

-S01-019,
FM

-S01-035-36

เปลี่ยนแปลง ้อม ล
FM

-S01-024
เปลี่ยนแปลง ้อม ล
FM

-S01-024

พ้นส าพ
FM

-S01-025 –6,
FM

-S01-028,
FM

-S01-032

พ้นส าพ
FM

-S01-025 –6,
FM

-S01-028,
FM

-S01-032

 

รูปที่ ๒๒ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ที่เก่ียวข้องกับบริหารงาน
บุคคล 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

HR DB Server 
(MS SQL)
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Desktop access
CMH

CMH

AP23: Finger Scan

AP10: Welfare Mgt.
EGA DB Server

(MS SQL)

MailGoThai Server 
(LDAP) Software Package

Software Package

Public Cloud 
(ให้บริการต อหน วยงาน ายนอก)

Private Cloud 
(ให้บริการ ายในองค์กร)

AP08: Intranet

AP04: EGA 
Website/Back-end

Us
er

/P
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sw
or

d 
via

 S
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gle
-S

ign
 O

n

CMH

Web access

EGA/CMH

https

Web access

Single-Sign On 
Server with OpenID

Single-Sign On 
Server with OpenID

AP09: HR Mgt.

AP18: KM
 

*AP19: 
e-Learning

C#

C#

C#

C#/ASP/Java 
Android/Objective C

Java

https

https

DB e-Learning 
Server

(MS SQL)

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ผู้ที่เกี่ยว ้อง API

Cloud Computing

 ี้ Cloud ที่ใ ้เก บ
 าน ้อมูล

เ ื่อม ยง ้อมูล

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

แอปพลิเค ัน 
(คงเดิม)

แอปพลิเค ัน 
(จะปรับปรุง)

แอปพลิเค ัน 
(จะยกเลิก)

แอปพลิเค ัน 
(จะแทนระบบเดิม)

แบบฟอร์ม 
(จะยกเลิก)

· แอปพลิเค ันเดิมทั งหมด 6 แอปพลิเค ัน
   -  ะปรับปรุง 2 แอปพลิเค ัน คิดเป น 33.33%
   -  ะพัฒนาทดแทน 1 แอปพลิเค ัน คิดเป น 16.67%
   -  ะยกเลิก 1 แอปพลิเค ัน คิดเป น 16.67%
   -  ะน าแอปพลิเค ัน ากที่มีการ  ้งานอย   นกระบ นการท างานอ ่น
     เ ้ามา  ้พร้อมทั งปรับปรุง 1 แอปพลิเค ัน  (AP19: e-Learning) คิดเป น 16.67%
   -  ะมีแอปพลิเค ันคงเหล อทั งหมด 6 แอปพลิเค ันเท าเดิม
· HR Mgt. เป นแอปพลิเค ันหลักที่  ้ส าหรับงานบุคคล  ่งมีการเ  ่อม ยง

 ้อม ลพนักงานกับแอปพลิเค ันอ ่น  22 แอปพลิเค ัน คิดเป น 81.82%
· % องแอปพลิเค ันที่เป น Software Package ลดลง 16.66% 
· % องแอปพลิเค ันที่การเ ้าถ ง  าน  องทาง Web Access เพิ่ม   น 33.33%
· % องแอปพลิเค ันที่รับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS เพิ่ม   น 16.67%
· % องแอปพลิเค ันที่มีการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งด้ ย Single-Sign On เพิ่ม   น 33.33%
·   าน นแบบ อร มทั งหมดเดิม 38 รายการ  ะเปลี่ยนเป น e-Form 5 รายการ คิดเป น 13.16%
·   าน นแบบ อร มที่   นทะเบียนเดิม 35 รายการ  ะเปลี่ยนเป น e-Form 4 รายการ คิดเป น 11.43%    
·   าน นแบบ อร มที่ ม    นทะเบียนเดิม 3 รายการ  ะเปลี่ยนเป น e-Form 1 รายการ คิดเป น 33.33%    

แบบฟอร์ม
(จะแทน ดย e-Form)
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-S01-029,
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 อนย้าย
FM
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FM

-S01-023
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FM
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-S01-028,
FM

-S01-032

พ้นส าพ
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None-Authentication
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ค า เลี ยงรับรอง

เงิน   ยเหล อบุตร
ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

แอปพลิเค ันอื่น ที่มีการใ ้พนักงาน อง าน ้อมูลใน “EGA DB Server” ผ านทาง “Single-Sign On Server”

แอปพลิเค ันอื่น ที่มีการใ ้พนักงาน อง าน ้อมูลใน “EGA DB Server” ผ านทาง “MailGoThai Server”
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รูปที่ ๒๓ แสดง Gap Analysis สถาปัตยกรรมระบบที่เก่ียวข้องกับบริหารงานบุคคล 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ

เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน ดังนั้นการน าธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐ องค์ประกอบได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล ๒) หลักประสิทธิภาพ ๓) 
หลักการตอบสนอง ๔) หลักภาระรับผิดชอบ ๕) หลักความโปร่งใส ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) หลักการกระจาย
อ านาจ ๘) หลักนิติธรรม ๙) หลักความเสมอภาค ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มาก ากับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลทั้ง ๔ ด้าน จะท าให้ส านักงานมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรม  

นอกจากการด าเนินการที่มีหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยเป็นเสมือนปราการที่ท าให้การด าเนินงานมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถด าเนินการได้ทุกเมื่อ โดยส านักงานได้น ามาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้กระบวนการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 
เอกสารอ้างอิง 

๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒) คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
๓) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S01 บริหารและพัฒนาบุคลากร 
๕) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) 
๖) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 

การบริหารงานบุคคล 
กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่มีการด าเนินงานหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่

การก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่
การสรรหาบุคลากร การท าสัญญาและทดลองงาน การโอน ย้าย การด าเนินการทางวินัย การพ้นสภาพ การ
ฝึกอบรม สวัสดิการ และการประเมินผลเป็นกระบวนการสุดท้าย ซึ่งในแต่ละกระบวนการต้องท าอย่างถูกต้อง
และรัดกุมเพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการด าเนินงานหลายขั้นตอนข้างต้นได้แบ่งการด าเนินงานหลักๆ ออกเป็น ๔ กระบวนการ
หลัก ดังนี้  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

กระบวนการบริหารงานบุคคล ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย

การบริหารพัฒนาบุคลากร (HR 
Strategy and Policy) 

กระบวนการก าหนด/ ก าหนดกรอบนโยบายและสมรรถนะ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรคือกระบวนการที่กล่าวถึง  

- การก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

- การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(HR Policy) 

- การก าหนดสมรรถนะขององค์กร (Core 
Competency) 

๒) บริหารงานบุคคล (HR 
Management) 

กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรตั้งแต่แรกเข้าจนถึงการพ้นสภาพ ประกอบด้วย 

- การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
- การสรรหาบุคลากร 
- การท าสัญญาและทดลองงาน 
- ประเมินผล 
- การโอนย้ายเจ้าหน้าที่ 
- ปรับเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลพิเศษ 
- เลื่อนต าแหน่ง 
- การร้องทุกข์และด าเนินการทางวินัย 
- การพ้นสภาพการจ้าง 

๓) พัฒนาบุคลากร (HR 
Development) 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้อง
กับการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย 

- การจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) 
- การจัดท าแผนอบรมประจ าปี 
- การอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมตามภาระ

งาน การอบรมภายในองค์กร และการอบรม
ภายนอก 

๔) สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล 
(Welfare Management)  

กระบวนการด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการร้องขอและการเบิกจ่าย
สวัสดิการของส านักงาน 

- การขอรับสวัสดิการ 
- ด าเนินการให้สวัสดิการ 

ตารางที่ ๑๖ การด าเนินงานหลักกระบวนการบริหารบุคคล 

กระบวนการบริหารงานบุคคลกับหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ 

การควบคุมดูแล กิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งฉันทามติ 

 
หลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารงานบุคคล อ้างอิง 

๑) หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

๑) มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จในแผน 

๒) มีการน าแผนไปด าเนินการครบวงจร 
PDCA 

๓) น าแผนไปด าเนินการครบวงจร PDCA เน้น
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- การก าหนดยุทธศาสตร์
บริหารบุคคล 

- การก าหนดสมรรถนะ
ขององค์กร 

- กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ข้ึนทะเบียน
สอดคล้อง PDCA 

- มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานรายปี  

๒) หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

๑) จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒) มีการน าเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึก
บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้งานได้ 

๓) มีการตรวจสอบการด าเนินงานอยู่เสมอ 
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

และน ามาพัฒนางาน 

- กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ข้ึนทะเบียนผ่าน
ระบบ Document 
Management 

- การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นระบบ 
HRMI, ระบบ Intranet 

- มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานผ่าน
กระบวนการ Internal 
Control และ การ
ตรวจประเมินภายใน
ระบบ ISMS อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

- มีการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
ภายในอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

๓) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

๑) มีการก าหนดตัวชี้วัดการให้บริการของการ
บริหารงานบุคคล 

๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว 

- ก าหนดตัวชี้วัดในการ
ท างานเป็นประจ าทุกปี 
อ้างอิงแบบประเมิน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

เช่น การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ระบบ G-Chat 

๓) มีการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน เช่นการอบรม
พนักงานใหม่ การอบรม OJT การอบรม
ตามแผน IDP  

๔) มีการส่งเสริมทักษะเรื่องการบริการด้วยใจ 
ผ่านการฝึกอบรม  

๕) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
สร้างการรับรู้และการตอบสนอง เข้า
ใจความมุ่งหวังขององค์กรอันน าไปสู่
เป้าหมาย 

- การใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ระบบ G-Chat  

- การฝึกอบรมต่างๆ 
- การจัดกิจกรรมสาน

สัมพันธ์ เช่น สัมมนา
ประจ าปี กิจกรรม
ค่านิยมองค์กร 

๔) หลักภาระ
รับผิดชอบ 
(Accountability) 

๑) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒) สร้างจิตส านึกในการรับผิดและรับชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

- เอกสารกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ 
Document 
Management มีการ
ระบุหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

- ข้อบังคับการแบ่งส่วน
งานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- กิจกรรม CSR 
๕) หลักความโปร่งใส 

(Transparency) 
๑) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการ

พิจารณาประเมินผลพนักงานที่เป็น
รูปธรรม 

๒) มีการสื่อสารสิทธิประโยชน์ กฎเกณฑ์ 
ระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจน 

๓) มีการจัดท ากระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๔) มีการประกาศสรรหาบุคลากรที่เปิดเผย 
๕) มีประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริม

คุณธรรมในส านักงาน 
๖) มีการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

- ขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

- ขั้นตอนการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 

- ขั้นตอนการสรรหา
บุคลากร 

- ข้อมูลการสรรหา
บุคลากรหน้าเว็บไซต์ 

- การตรวจประเมิน
ภายในประจ าปี 

๖) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

๑) มีการส ารวจความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นส่วน

- การส ารวจความพึง
พอใจบริการภายใน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ร่วมในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๒) มีการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยการ
ให้ส่วนงานต่างๆ ร่วมเสนอหลักสูตรเพ่ือใช้
ในการฝึกอบรมของส านักงาน 

- หลักสูตรการฝึกอบรม
ประจ าปี 

๗) หลักการกระจาย
อ านาจ 
(Decentralization) 

๑) การบริหารจัดการของหน่วยงานส่งเสริมให้
บุคลากรที่รับผิดชอบใน แต่ละงานตัดสินใจ
ในงานซึ่งรับผิดชอบ สามารถให้บริการ
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีอิสระ
นอกจากนี้ยังมีระบบท างานแทนกัน 

๒) มีการมอบอ านาจการตัดสินใจตาม
โครงสร้างองค์กร และค าสั่งการมอบ
อ านาจ 

- โครงสร้างองค์กรและ
บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- ค าสั่งที่ ๑๐ฝ๒๕๕๙ 
เรื่องการมอบอ านาจ
เฉพาะอย่างแทน
ผู้อ านวยการ 

๘) หลักนิติธรรม    
(Rule of Law) 

๑) มีการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล รวมถึงระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

๒) มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยงาน
บริหารบุคคล 

- ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหาร
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๙) หลักความเสมอภาค
(Equity) 

๑) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคนใน สรอ. ต้อง
ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กร  

 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ          
(Consensus) 

๑) การบริหารงานบุคคลได้ใช้หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาหรือ
ต้องการความคิดเห็นจะต้องน าเข้าสู่ที่
ประชุม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
และถือมติร่วมเป็นหลักในการด าเนินงาน 

 

ตารางที่ ๑๗ กระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการบริหารงานบุคคลตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม “เอกสาร PC-S01” ที่
ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้ 

๑) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S01) เช่น ผู้มี
หน้าที่ในการจัดท าเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น 

๒) มีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ จริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง และมีการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓) มีการจัดท าข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงานที่กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของพนักงาน และขององค์กร 

๔) มีการสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัย เช่นมีการอบรมสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับพนักงานเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

๕) มีการก าหนดกระบวนการทางวินัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพ่ือ
ป้องกันการละเมิดความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร 

๖) เมื่อสิ้นสุดการจ้าง หรือการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของการจ้างงาน มีการก าหนดและ
สื่อสารหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่อพนักงาน 

๗) มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพ่ือประเมินความเสี่ยง 
พร้อมแนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยมีประเด็นที่ต้องเพ่ิมเติมคือ ความเสี่ยงจากการค านวณจ านวน
ชั่วโมงค่าล่วงเวลา ความเสี่ยงในการรับ ส่งข้อมูลพนักงานลาออกกับผู้จ้างท าเงินเดือน ความเสี่ยง
ข้อมูลเงินเดือนที่ Upload เป็น Text File ความเสี่ยงการไม่สามารถอนุมัติเงินเดือน ความเสี่ยง
การตัดบัญชีเงินเดือนจากบัญชี สรอ. เกินจ านวน ความเสี่ยงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจัดท า
เงินเดือน ความเสี่ยงสัญญาจ้างท าเงินเดือนกรณีจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่ งประเด็น
ต่างๆเหล่านี้จะน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๖๐ 

๘) มีการก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประกาศให้พนักงานรับทราบ 
๙) มีการตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมิน

ภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการด าเนินงานการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖) พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘) คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
๙) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
๑๐) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S01 บริหารและพัฒนาบุคลากร 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑๑) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) 
๑๒) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

จากรายการดังกล่าวข้างต้น ส านักงานมีกระบวนการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบการด าเนินงานจากผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานมีความ
สอดคล้องการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานอยู่เสมอ 

ปัญหากระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล  

๑) มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก 
๒) การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานยังขาดความต่อเนื่องของกระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบ

กระบวนการ 
๓) บางขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

การแก้ไขปัญหากระบวนการ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้ 
๑) มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นหมวดหมู่ ลดความซ้ าซ้อน 
๒) เพ่ิมกระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กระบวนการสวัสดิการและ

ผลประโยชน์เกื้อกูล 
๓) ส่งเสริมกิจกรรม สร้างความส านึกด้านความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลในแผนกิจกรรม

ประจ าปี 
๔) สร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
๕) สร้างช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์  
๖) สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตนเองผ่านระบบ 
การจัดท าสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานด้าน

ส านักงานให้มีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น รายละเอียดการจัดท าสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business 
Architecture)  
 

สารสนเท กับการบริหารงานบุคคล 

การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล มีสารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง เช่น  

กระบวนการบริหารงานบุคคล สารสนเท ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
๑) ก าหนดยุทธศาสตร์ และ

นโยบายการบริหารพัฒนา
บุคลากร (HR Strategy and 
Policy) 

การก าหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารพัฒนาบุคลากร 
(HR Strategy and Policy) มีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

- ข้อมูลยุทธศาสตร์ 
- ข้อมูลโครงสร้างองค์กร 
- ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
- ข้อมูลการประเมินผล 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒) บริหารงานบุคคล (HR 
Management) 

การบริหารงานบุคคล (HR Management) มีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น 

- ข้อมูลอัตราก าลัง 
- ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ลูกค้า 
- ข้อมลูประวัติเจ้าหน้าที่ ลูกค้า 
- สัญญาจ้าง 
- ตัวชี้วัดรายบุคคล 

๓) พัฒนาบุคลากร (HR 
Development) 

การพัฒนาบุคลากร (HR Development) มีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น 

- แผนการพัฒนาส่วนบุคคล 
- แบบส ารวจความจ าเป็นในการอบรม 
- แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
- ผลการฝึกอบรม 
- ประวัติการฝึกอบรม 

๔) สวัสดิการ (Welfare 
Management)  

สวัสดิการ (Welfare Management) มีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น 

- ข้อมูลการเบิกสวัสดิการ 
- ใบเสร็จ 
- ข้อมูลการลา 
- ข้อมูลค่าใช้จ่าย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าที่จอดรถ ค่า

การศึกษาบุตร ฯลฯ 
ตารางที่ ๑๘ สารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล 

สารสนเท กับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

 ในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหาร งานบุคคลนั้น จ า เป็นต้องใช้สารสนเทศ 
(Information) ตั้งแต่ขั้นตอนก าหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารพัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล 
พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ  ประเมินผล ซึ่งจัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่งการด าเนินงานของส านักงานมีการด าเนินการดังนี้ 

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

ซึ่งการจัดท ามาตรฐานข้อมูลและการจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

สารสนเท กับการบริหารงานบุคคลตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตามมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงาน 
โดยสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีความม่ันคงปลอดภัย ดังนี้ 

๑) การจดัท าสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Documented information) 
ในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของส านักงาน มีการจัดท าเอกสารขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการขึ้นทะเบียนและประกาศใช้  
๒) การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating) 

การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของส านักงานมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าที่ชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์ 

๓) การควบคุมสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information) 
สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานมีการประกาศใช้ที่ระบบ Document Management ใน Intranet 

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

สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวาของ
เอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดยการ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศที่เป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับที่
ระบ ุ

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

ปัญหาสารสนเท เพื่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๑) ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย 
๒) ความซับซ้อนของสารสนเทศ เนื่องจากมีสารสนเทศจากหลายแหล่ง 
๓) ความไม่เชื่อมโยงกันของสารสนเทศท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม 
๔) ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของสารสนเทศ 
๕) ขาดการจัดล าดับชั้นความลับของสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

 
การแก้ไขปัญหาสารสนเท  ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้ 

๑) การจัดท ามาตรฐานข้อมูล  
๒) การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
๓) เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลไปสู่ระบบต่างๆ โดยให้ข้อมูลบุคลลเป็น master data 
๔) การจัดท า Knowledge Management เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ 
๕) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานด้าน
สารสนเทศของส านักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากข้ึน  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ระบบสารสนเท กับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน 
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้กับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน มีดังนี้ 

๑) ระบบบุคคล (HR Management) 
๒) ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) 
๓) ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) 
๔) ระบบสวัสดิการ (Welfare) 
๕) ระบบ EGA Backend 
๖) โปรแกรม Microsoft Office 
๗) ระบบริหารทรัพยากรบุคคล (อนาคต) 

 
ระบบสารสนเท  รายละเอียด 

๑) ระบบบุคคล (HR 
Management) 

ระบบบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย  
- ประวัติบุคคล  
- เงินเดือน  
- ฝึกอบรม 

๒) ระบบสนับสนุนงานภายใน
ส านักงาน (Intranet) 

ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) ประกอบด้วย  
- ระบบใบลา 
- ประวัติการลา  
- ประวัติการลงเวลางาน  
- ขอหนังสือรับรอง  
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
- ประวัติการรักษาพยาบาล  
- ข้อมูลส่วนบุคคล (Profile)  
- ค่ารักษาพยาบาล  
- รายชื่อพนักงาน  
- ตรวจสอบข้อมูล E-mail 
- ทะเบียนหนังสือ 
- e-Slip 

๓) ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger 
Scan) 

เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลพนักงาน 

๔) ระบบสวัสดิการ (Welfare)  
 

ประกอบด้วย 
     ค่ารักษาพยาบาล 

๕) ระบบ EGA Backend เป็นระบบที่ใช้ลงประกาศรับสมัครงาน 
๖) โปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๗) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(อนาคต) 

ประกอบด้วย  

- บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร 
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- โครงสร้าง 
- อัตราก าลัง 

- บริหารจัดการทะเบียนประวัติของผู้ปฏิบัติงาน 
- Employee Self Service (ESS) 
- บริหารจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์ 

- ระบุงบประมาณตั้งต้นของสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้ซื้อ 

- ค่ารักษาพยาบาล 
- เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าพาหนะ 

- ระบบ Knowledge Management 

ตารางที่ ๑๙ ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้กับการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ระบบสารสนเท  นปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

๑) ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ส านักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระบบสารสนเทศการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑) การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในส านักงาน  

๑.๑.๑) การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต 

ระบบสารสนเทศที่สามารถน าเข้ามาช่วยในกระบวนงานภายในขององค์กร โดยสามารถน ามาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานภายในองค์กรได้  
ดังนี้ 

ระบบสารสนเท กับการ
บริหารงานบุคคล 

เหตุผลสนับสนุน รายละเอียด 

๑) ระบบบุคคล (HR 
Management) 

ระบบบุคคลเป็นระบบใช้ในการบันทึก
ประวัติบุคคล เงินเดือน ฝึกอบรม ท าให้
สามารถสืบค้นได้ง่าย และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล 

๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล  

๒) ระบบสนับสนุนงาน
ภายในส านักงาน 
(Intranet) 

ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน
สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 

- ท าให้พนักงานได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
พ้ืนฐานงานบุคคลได้ด้วยตนเอง 
เช่นข้อมูลการลงเวลางาน ประวัติ

๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล 

๒) ลดขั้นตอนการอนุมัติ 
๓) ลดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน  
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การลา ประวัติการรักษาพยาบาล 
สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

- สนับสนุนการด าเนินงานได้ด้วย
ตนเองของพนักงาน โดยลดการใช้
กระดาษและระยะเวลา เช่น  
ระบบใบลา ขอท านามบัตร ขอ
หนังสือรับรอง ขอสมัครสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 

 

๓) ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ (Finger 
Scan) 

 ๑) ลดขั้นตอนการบันทึกการ
เข้าออกส านักงานด้วย
กระดาษ 

๔) ระบบสวัสดิการ 
(Welfare)  
 

ระบบสวัสดิการใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
บันทึกสวัสดิการต่างๆ  

๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล  

๕) ระบบ EGA 
Backend 

 ๑) ลดขั้นตอนการส่งข้อมูล
การสมัครงาน 

๖) ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(อนาคต) 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่
ก าลังพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
เป็นระบบหลักในการบริหารงานบุคคลที่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลของทุกระบบของส่วน
บริหารงานบุคคลเข้าด้วยกัน 

๑) ลดขั้นตอนการกรอก
ข้อมูล 

๒) เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
อ่ืน เช่น การเบิกค่า
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ลด
ความผิดพลาดในการคีย์
ข้อมูล ลดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

๓) สามารถตรวจสอบสถานะ
ได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอน
การสอบถามข้อมูล 

๔) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตารางที่ ๒๐ การลดระยะเวลาในการให้บริการ 

๑.๑.๒) ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสื่อสารภายใน
องค์กร การติดต่อระหว่างกันได้หลายช่องทาง 
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ระบบสารสนเทศสามารถน าเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
น ามาถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จากระดับบนสู่ระดับล่าง (ระดับผู้บริหาร สู่ ระดับพนักงาน) และ
ในทางกลับกันก็สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อมูลส าคัญจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนได้  โดยใช้ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ให้บริการสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และการอ านวยการเฉพาะ
ภายในองค์กร การใช้ระบบ Mail (www.mail.go.th) หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น G-Chat, Facebook 
กลุ่ม หรือการใช้ระบบ Employee Self Service (ESS) เพ่ือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที 

๑.๑.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของงาน ดังนี้ 

ระบบ Employee Self Service (ESS) เชื่อมโยงข้อมูลการฝึกอบรมกับระบบ HRMI 
การพัฒนาระบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (อนาคต) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ข้อมูลการเบิกค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง รวมถึง ระบบการเงิน เพ่ือลดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนลง
ได้  

๒) การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่า
ในการด าเนินงาน 

ยังขาดการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
เนื่องจากเมื่อข้อมูลอยู่ในระบบและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน จะสามารถจัดท ารายงานที่เหมาะสมกับการ
พิจารณาความคุ้มค่าได้ เช่นการประเมินอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ฝึกอบรม (Competency) การจัดหลักสูตรการอบรม การเบิกสวัสดิการต่างๆ    

๓) ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอกส านักงาน  และ/หรือ 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เช่น ประกาศสรรหาบุคลากร  

๔) การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม 
ส านักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รวมถึงมีการประกาศการรับสมัครงานและการยกระดับประสิทธิภาพบุคลากร ที่เว็บไซต์ของส านักงาน 
www.ega.or.th 

 
ระบบสารสนเท กับการบริหารงานบุคคลตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

๑) การก าหนดให้มีการยืนยันตัวตนโดยการ Login และการใส่รหัสผ่าน (Password) เมื่อมีการใช้งาน 
เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒) มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและมีการทบทวนสิทธิ์ตามรอบ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

http://www.ega.or.th/
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๓) มีการก าหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบที่ส าคัญ (Session Time out) 
๔) มีการจัดเก็บและส ารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ 

ปัญหาระบบสารสนเท เพื่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

๑) ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่มีมาตรฐาน และทันสมัย เช่น รายชื่อพนักงาน รายชื่อต าแหน่ง ที่มีการ
บันทึกข้อมูลในหลายรูปแบบ  

๒) ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล เนื่องจากระบบที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่นระบบบัญชีการเงิน กรณีการท าจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  

๓) ระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในส่วนบริหารงานบุคคลยังคงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระบวนการ
ภายในเข้าด้วยกัน เช่นการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ finger scan กับการท าค่าล่วงเวลา  

๔) ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการใช้ ระบบแต่ยังคง
จ าเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่เนื่องจากติดเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ 

๕) ขาดการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกโดยการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การประกาศ
สรรหาบุคลากร 

๖) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศยังขาดความเข้าใจการใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ขาดการต่อยอด
สารสนเทศหรือรายงานที่ระบบเพ่ือให้เกิดคุณค่าเพ่ิมข้ึน เช่นการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเท  ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
การจัดท าสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น รายละเอียดการจัดท า
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) ปรากฎในรายงานบทที ่๒.๒ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารส านักงาน 
บทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารส านักงาน จะครอบคลุม

งานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบ ารุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในส านักงาน การบริการงานรถตู้ส านักงาน งานแม่บ้าน งานเจ้าหน้าที่รับส่ง
เอกสาร งานธุรการ ค่าน้ าค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะสอดคล้อง
กับข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส่วนงานภายในส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙  

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานส านักงานจะน าข้อมูลในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นเช่นเดียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล และศึกษา
ส ารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารส านักงานที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ 
(Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต 
โดยในการศึกษาจะส ารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงานของ
กระบวนการบริหารส านักงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการบริหารส านักงาน และจะศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอปพลิเค
ชันและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะน ากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย 
โดยองค์ประกอบของบทนี้จะแบ่งออกเป็น ๕ บทย่อย ได้แก่ ๓.๑) ด้านธุรกิจ (Business) ๓.๒) ด้านแอปพลิเค
ชัน (Application) ๓.๓) ด้านข้อมูล (Data) ๓.๔) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Infrastructure) และ ๓.๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ดังรูปที่ ๒๔ สถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
บริหารงานส านักงานระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise Architecture of Office Management 
in Current State) และ รูปที่ ๒๕ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานส านักงานระดับสูงในอนาคต (High 
Level Enterprise Architecture of Office Management in Future State) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

Stakeholder Application Data

Strategy/Goal

Business process
1.  องทรัพยากร

2.  ครงสร้างพ  น าน

มาตร าน
Security

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย  องหน  ยงานที่ก ากับ/ประเท  ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องค กร
· มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท  ISO/IEC 27001
· มาตร าน Cloud Star
· มาตร านด้านการบริการ ISO 20000
· มาตร านด้านค ามเส่ียง ISO 22301
· มาตร านคุ  าพ ISO 9001

· พระรา ก   ีกา  ัดตั งส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส  (องค การมหา น)
· พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ  นดิน ( บับท่ี ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
· พร .  าด้ ยหลักเก   และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเม องท่ีดี พ. . ๒๕๔๖ 
· ระเบียบ คตง.   าด้ ยการก าหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
· พรบ.  าด้ ยการกระท าค าม ิดทางคอมพิ เตอร  พ. . ๒๕๖๐
· พรบ.  าด้ ย ุรกรรมทางอิเล กทรอนิกส  พ. . ๒๕๔๔ 

 ัตถุประสงค เป าหมาย (KPI) ค ามสอดคล้องกับยุท  าสตร 
· เพ ่อการบริหารงานส านักงานและ ุรการ ห้ครอบคลุม การ อง

ทรัพยากร การเบิกค าส ัสดิการ และการประเมินการ  ้บริการ
· เพ ่อการบริหารงานอาคารและสถานที่ ห้ครอบคลุม  ครงสร้าง

พ  น านและค ามปลอด ัย ี ิอนามัย  

· ยุท  าสตร ที ่1 บ ร าการ ครงสร้างพ  น านด้าน ICT (Sharing)·                              ...
·                               
·                               
·                              ...

3. ด าเนินการด้านค ามปลอด ัย
และอา ี อนามัย

4. การเบิกค าเดินทาง ด้ ยรถ TAXI

5. ประเมินการ  ้บริการ

· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·  อ.   าย CM
· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·  องห้องประ ุม
·  องรถส านักงาน

·  ัดท าแ นการบ ารุงรัก า
· แ ้ง  อม ครงสร้างพ  น าน

·  ัดท าแ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัยและ
อา ี อนามัย

· ป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้านค าม
ปลอด ัยและอา ี อนามัย

· การเบิกค าเดินทาง ด้ ยรถ TAXI

· ประเมินการ  ้บริการ

· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.
· ค ะอนุกรรมการด้านค ามปลอด ัย

· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·  อ.   าย CM
· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

· แ นการบ ารุงรัก า
· แ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัยและอา ี

 อนามัย
·  ลป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้าน

ค ามปลอด ัยและอา ี อนามัย

· Intranet ( องห้องประ ุม)
· Intranet ( องรถต )้

· Intranet (แ ้ง  อม)

·  ้อม ล องห้องประ ุม
·  ้อม ล องรถส านักงาน

· ร าง/แ นการบ ารุงรัก า
· เอกสารค  สั  า
· รายการครุ ั   
·  บแ ้ง  อม

· แบบ ออนุมัติเบิกค ารถรับ ้างทั่  ป

· เอกสารแบบประเมิน ลการ ห้บริการ
· สั  าการ ้างบริการ
· KPI การ ห้บริการ
·  ลการประเมินการ  ้บริการ

 

รูปที่ ๒๔ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานส านักงานระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise 
Architecture of Office Management in Current State) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

Stakeholder Application Data

Strategy/Goal

Business process
1. บริหารส านักงานและ ุรการ

2. บริหารอาคารและสถานที่

·  อ.   าย CM
· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·  องห้องประ ุม
·  องรถส านักงาน
· เบิกค าเดินทาง ด้ ยรถ TAXI
· ประเมินการ  ้บริการ
· เบิกค า ทร ัพท เคล ่อนท่ี 
· เบิกค าน  ามันเ   อเพลิง
· บริหารพนักงานรับ-ส งเอกสาร

· ค ะอนุกรรมการด้านค ามปลอด ัย
·  อ.   าย CM
· ส  น CMG
· เ ้าหน้าท่ี สรอ.

·  ัดท าแ นการบ ารุงรัก า
·  ัดท าแ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัย

และอา ี อนามัย
· ป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้านค าม

ปลอด ัยและอา ี อนามัย
·  ัดท าแ น ัง   ุกเ ินและถังดับเพลิง
·  ัดหาครุ ั   ส านักงาน
·  ัดการระบบ CCTV  องส านักงาน
·  ัดการเหตุการ   าย นส านักงาน
·  ัดการระบบเสียงตามสาย องส านักงาน
·  ัดการทรัพย สินเ ้าออกพ  นท่ีส านักงาน
·  ออนุ าตพักค้างค น
·  ัดการทรัพย สินกุ แ  องส านักงาน
· แ ้ง  อม ครงสร้างพ  น าน

มาตร าน
Security

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย  องหน  ยงานที่ก ากับ/ประเท  ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องค กร
· มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท  ISO/IEC 27001
· มาตร าน Cloud Star
· มาตร านด้านการบริการ ISO 20000
· มาตร านด้านค ามเส่ียง ISO 22301
· มาตร านคุ  าพ ISO 9001

· พระรา ก   ีกา  ัดตั งส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส  (องค การมหา น)
· พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ  นดิน ( บับท่ี ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
· พร .  าด้ ยหลักเก   และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเม องท่ีดี พ. . ๒๕๔๖ 
· ระเบียบ คตง.   าด้ ยการก าหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
· พรบ.  าด้ ยการกระท าค าม ิดทางคอมพิ เตอร  พ. . ๒๕๖๐
· พรบ.  าด้ ย ุรกรรมทางอิเล กทรอนิกส  พ. . ๒๕๔๔ 

 ัตถุประสงค เป าหมาย (KPI) ค ามสอดคล้องกับยุท  าสตร 
· เพ ่อการบริหารงานส านักงานและ ุรการ ห้ครอบคลุม การ อง

ทรัพยากร การเบิกค าส ัสดิการ และการประเมินการ  ้บริการ
· เพ ่อการบริหารงานอาคารและสถานที่ ห้ครอบคลุม  ครงสร้าง

พ  น านและค ามปลอด ัย ี ิอนามัย  

· ยุท  าสตร ที ่1 บ ร าการ ครงสร้างพ  น านด้าน ICT (Sharing)·                              ...
·                               
·                               
·                              ...

· Intranet ( องห้องประ ุม)
· Intranet ( องรถต )้
· Intranet (ส ัสดิการ)
· ระบบแบบประเมิน Online

·  ้อม ล องห้องประ ุม
·  ้อม ล องรถส านักงาน
· แบบ ออนุมัติเบิกค ารถรับ ้างทั่  ป (e-From)
· เอกสารแบบประเมิน ลการ ห้บริการ
· สั  าการ ้างบริการ
· KPI การ ห้บริการ
·  ลการประเมินการ  ้บริการ

· แ นการบ ารุงรัก า
· ท าแ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัยและอา

 ี อนามัย
·  ลป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้าน

ค ามปลอด ัยและอา ี อนามัย
· แ น ัง   ุกเ ิน องส านักงาน
· แ น ังถังดับเพลิง าย นส านักงาน
· แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง
· เหตุการ   าย นส านักงาน
· แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
· แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
· แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
·  ้อม ลทรัพย สินกุ แ  องส านักงาน
· ร าง/แ นการบ ารุงรัก า
· เอกสารค  สั  า
· รายการครุ ั   
·  บแ ้ง  อม

· Intranet (แ ้ง  อม)

 

รูปที่ ๒๕ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานส านักงานระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise 
Architecture of Office Management in Future State) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารส านักงาน 

การบริหารจัดการส านักงานของ สรอ. นั้น จะมีส่วนบริหารทั่วไปและอ านวยการ (CMG) สังกัด
ฝ่ายบริหารกลาง (CM) เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การประสานงาน การอ านวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านธุรการให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารส านักงาน ด้านธุรกิจ (Business) จะศึกษาส ารวจและ
วิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ กระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
งานบริหารส านักงาน แบบฟอร์มต่างๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต โดยการน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture) ของ
กระบวนการบริหารส านักงานทัง้สถานะปัจจุบันและในอนาคตต่อไป  

อ านาจหน้าที่และความผิดชอบของส่วนบริหารงานทั่วไปและอ านวยการ (CMG) ของ สรอ. 
สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ ออกเป็น ๒ หัวข้อ อ้างอิงรายละเอียดตามข้อบังคับคณะกรรมการ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนงานภายใน
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 งานสนับสนุนทั่วไป 

๑) อ านวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับส่วนงานต่างๆ 
๒) จัดหา ดูแล และให้บริการยานหนะ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ 
๓) จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ อ านวยความสะดวกในการจัดการ

ประชุมสัมมนาภายในส านักงาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือ
ผู้มาติดต่อ 

๔) ดูแลและบริการจัดการงานด้านอาคารสถานที่ให้เรียบร้อย เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

๕) บริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
๖) ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับเบิกค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของส านักงาน 
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 งานด้านความปลอดภัย 

๑) รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยในการท างานของส านักงาน รวมถึงวางแผนจัดท าและ
ด าเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง
ตามข้อบังคับของกฎหมาย 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๒) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
จิตส านึกและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๓) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเสนอแผนการป้องกันและวิธีการแก้ไข 

๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๓.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นปัจจุบันของกระบวนการบริหารส านักงาน 
การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของบริหารส านักงาน สามารถแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น ๔ ด้านหลักๆ ได้แก่ 
๓.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ 
๓.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน  
๓.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  
๓.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา 

๓.๑.๑.๑) สถานภาพของข้อบังคับและระเบียบ 
การบริหารส านักงานจะด าเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สรอ. ดัง

ตารางที่ ๒๑ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารส านักงาน โดยจ านวนข้อบังคับ ระเบียบ 
พระราชบัญญัติ และมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานส านักงานมีจ านวนรวมทั้งหมด ๔ ฉบับ ซึ่งแยก
เป็นข้อบังคับจ านวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจ านวนทั้งหมด ระเบียบปฏิบัติจ านวน ๑ ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕ ของจ านวนทั้งหมด พระราชบัญญัติจ านวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจ านวนทั้งหมด และ
มาตรฐานจ านวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจ านวนทั้งหมด และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการงาน
ส านักงานที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารส านักงานยังด าเนินการตามหลักธรรมภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หมายเหตุ : จะน าเสนอรายละเอียดในหัวข้อ ๓.๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) ของบริหารส านักงานต่อไป)  

นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของ สรอ. 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อ านวยการยังสามารถด าเนินการออกค าสั่งมอบหมายหรือประกาศต่างๆ ได้ โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรูปที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ของ สรอ.  

หัวข้อ ข้อบังคับและระเบียบ 
การบริหารส านักงาน  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ

จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนงานภายในส านักงาน
รฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

หัวข้อ ข้อบังคับและระเบียบ 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001, 

OHSAS 18001) 
ตารางที่ ๒๑ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารส านักงาน 

๓.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของ สรอ. สามารถแบ่งหมวดการปฏิบัติงาน

ออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจ านวน ๑๔ กระบวนการ และ
หมวดกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) มีจ านวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการบริหาร
ส านักงาน อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสารหมายเลข PC-S04 : บริหารส านักงาน ดังรูปที่ ๒๖ 
แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ.  

 อ ีที/ก.พ.ร./ส านักงบประมา 

Mission/Internal Requirement External Requirement (Project-Based)

Core Business Processes

Supporting Processes

Partner/ Supplier

Monitor, Evaluate 
and Assess

e-Goverment 
Product/Service

Marketing/Planning

ก าหนดน ยบายรั บาล
อิเล กทรอนิกส์

PC-C01
ก าหนดยุทธ์ศาสตร์และ

แผนกลยุทธ์
วิจัยตลาด บริหารการตลาด

Research and Development 

วิจัยและพัฒนาผลิต ั  ์/บริการ

PC-C05

Build, Acquire and Implement

วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิต ั  /์บริการ

PC-C07

Sell,Deliver, Service and Support

บริหารการ าย

PC-C11

PC-C02 PC-C03 PC-C04

จัดท าต้นแบบและมาตร าน

PC-C06

บริหาร ครงการ
ออกแบบ ควบคุม
ผลิต ั  ์/บริการ

บริการหลังการ าย

PC-C12 PC-C13 PC-C14

บริหาร ครงการ
ผลิต ั  ์/บริการ   วงพัฒนา

พัฒนาผลิต ั  ์/บริการ
  วงพัฒนา

ผลิต ั  /์บริการ  วงพัฒนา

PC-C08 PC-C09 PC-C10

Internal Support

บริหารและพัฒนาบุคลากร

PC-S01

บริหารการเงินและบั  ี
บริหารความมั่นคงปลอด ัย อง

ระบบสารสนเทศ
บริหารงานแผนน ยบายและ

งบประมา 

PC-S05 PC-S09 PC-S13

การพัฒนาองค์กร

PC-S17

บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

PC-S02
บริหารเทค น ลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
บริการการเปล่ียนแปลง บริหารความเสี่ยง

PC-S06 PC-S10 PC-S14

การจัดการระบบมาตร าน

PC-S22

บริหารงานพัสดุ

PC-S03

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริหารองค์ความรู้ บริหารงานสารบรร 

PC-S07 PC-S11 PC-S15

บริหารส านักงาน

PC-S04

งานประ าสัมพันธ์ บริหาร  ายอ านวยการ จัดการทรัพย์สินทางปั  า

PC-S08 PC-S12 PC-S16

ส ารวจความพ งพอใจ
การใ ้บริการ

ประเมินความสอดคล้อง
ก หมายและ มาตร านที่

เกี่ยว ้อง

ประเมินผลการให้บริการ

การติดตามและตรวจสอบ
 ายใน

PC-S18

PC-S19

PC-S21

PC-S20

Services

Standards

Information 
Systems

Network 
Infrastucture

Knowledge

 

รูปที่ ๒๖ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ. 

กระบวนการปฏิบัติงาน PC-S04 : บริหารส านักงาน ในปัจจุบันจะแบ่งหมวดการด าเนินงาน
ออกเป็น ๕ หมวด เริ่มตั้งแต่ ๑) PC-S04.05 การจองทรัพยากร ๒) PC-S04.10 โครงสร้างพ้ืนฐาน ๓) PC-
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

S04.15 ด าเนินการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ๔) PC-S04.20 การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ Taxi และ ๕) 
PC-S04.25 ประเมินการใช้บริการ ซ่ึงทั้ง ๕ หมวดนี้ ก็จะมีกระบวนการแยกย่อยในแต่ละหมวดอีก โดยจ านวน
กระบวนการย่อยทั้งหมดมีจ านวน ๘ กระบวนการย่อย จากจ านวนกระบวนการย่อยทั้งหมด ๑๘๐ 
กระบวนการย่อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ รวมทั้งมีจ านวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นจ านวน ๕๖ กิจกรรม ในส่วน
ของเอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีจ านวน ๔ ฉบับ คือ  

๑) WI-S04 001 การขอใช้รถตู้ส านักงาน  
๒) WI-S04 003 ขั้นตอนการแจ้งซ่อมในระบบ Intranet  
๓) WI-S04 004 ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน  
๔) WI-S04 005 การเบิกค่าโทรศัพท์มือถือ  
เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) มีจ านวน ๘ ฉบับ คือ  
๑) FM-S04 001 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
๒) FM-S04 002 แบบขออนุมัติเบิกค่ารถรับจ้างทั่วไป  
๓) FM-S04 003 ใบงานพนักงานรับ ส่งเอกสาร  
๔) FM-S04 004 แบบค าขออนุญาตพักค้างคืน  
๕) FM-S04 005 แบบบันทึกการใช้งานระบบเสียงตามสาย  
๖) FM-S04 006 แบบแจ้งน าทรัพย์สินเข้าออกพ้ืนที่ส านักงาน  
๗) FM-S04 007 แบบรายงานเหตุการณ์ภายในส านักงาน และ  
๘) FM-S04 008 แบบบันทึกการขอดูภาพ CCTV ย้อนหลัง  
เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) มีจ านวน ๖ ฉบับ คือ  
๑) SP-S04 001 แผนผังไฟฉุกเฉินของส านักงาน  
๒) SP-S04 002 แผนผังถังดับเพลิงภายในส านักงาน  
๓) SP-S04 003 การจัดการทรัพย์สินกุญแจของส านักงาน  
๔) SP-S04 004 การจัดการระบบ CCTV ของส านักงาน  
๕) SP-S04 005 การจัดการเหตุการณ์ภายในส านักงาน  
๖) SP-S04 006 การจัดการระบบเสียงตามสายของส านักงาน ดังตารางที่ ๒๒ แสดงจ านวน

กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S04 : บริหารส านักงาน และรูปที่ ๒๗ แสดงภาพรวมของ
เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารส านักงาน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

ตารางที่ ๒๒ แสดงจ านวนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S04 : บริหารส านักงาน 

และในการส ารวจข้อมูลของสถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงานพบว่ายังมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบริหารส านักงานบางขั้นตอนที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่าง 
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารพนักงานรับ ส่งเอกสาร และเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
เป็นต้น  

 

กระบวนการการป ิบติังานย อย ๘

กจิกรรมท่ีต้องป ิบติั ๕ 

การตัดสินใจ ๑๒

W
I : 

วิธี
กา

ร
ป ิ

บัติ
งา

น 
(W

or
k 

WI : วิธีการป ิบติังาน (Work Instruction) ๔

FM
 : 

แบ
บฟ

อร์
ม 

(F
or

m
)

FM : แบบฟอร์ม (Form) ๘

SP
 : 

เอ
กส

าร
ปร

ะก
อบ  SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)  

แอปพลิเค นัท่ีใ ใ้นการป ิบติังาน ๑

PC
 : 

 ัน้
ตอ

นก
าร

ป ิ
บัติ

งา
น 

(P
ro

ce
du

re
)

  าน นกระบ นการ น
ปั  ุบัน

ประเ ทเอกสาร รายละเอียด
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๑)
  

อง
ทรั

พย
าก

ร

PC
-S

04
.10

PC
-S

04
.15

PC
-S

04
.05

๑.๑) จองห้องประ ุม ๑.๒) จองรถส านักงาน

PC-S04.05.05 PC-S04.05.10

PC :  ั นตอนการป ิบัติงาน (Procedure)

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)

๒)
  ค

รง
สร้

าง
พ  น

 า
น

๓)
 ด

 าเนิ
นก

าร
ด้า

น
ค 

าม
ปล

อด
 ัย

แล
ะ

อา
 ี 

อน
ามั

ย

๔) การเบิกค าเดินทาง 
ด้วยรถ TAXI

๕) ประเมินการใ ้บริการ

๑) การ อใ ้รถตู้ส านักงาน
๒)  ั้นตอนการแจ้งซ อมใน

ระบบ Intranet
๓)  ั้นตอนการเบิกจ ายวัสดุ

ส านักงาน
๔) การเบิกค า ทรศัพท์มือถือ

๑) แบบ ออนุมัติเบิกค าน้ ามัน
เ ้ือเพลิง

๒) แบบ ออนุมัติเบิกค ารถ
รับจ้างทั่ว ป

๓) ใบงานพนักงานรับ-ส ง
เอกสาร

๔) แบบค า ออนุ าตพักค้าง
คืน

๕) การจัดการเหตุการ ์ ายใน
ส านักงาน

๒.๑)  จัดท าแผนการ
บ ารุงรัก า

๒.๒)  แจ้งซ อม ครงสร้าง
พ้ืน าน

PC-S04.10.05 PC-S04.10.10

๓.๑) จัดท าแผนการจัดการ
ด้านความปลอด ัยและอา ีว 

อนามัย

๓.๒) ป ิบัติและติดตามด้าน
การจัดการด้านความปลอด ัย

และอา ีวอนามัย

PC-S04.15.05 PC-S04.15.10

WI-S04-001 WI-S04-003 WI-S04-004 WI-S04-005

FM-S04-001 FM-S04-002 FM-S04-003 FM-S04-004

๕) แบบบันท กการใ ้งานระบบ
เสียงตามสาย

 ) แบบแจ้งน าทรัพย์สินเ ้า
ออกพ้ืนที่ส านักงาน

 ) แบบรายงานเหตุการ ์
 ายในส านักงาน

๘) แบบบันท กการ อดู าพ 
CCTV ย้อนหลัง

FM-S04-005 FM-S04-006 FM-S04-007 FM-S04-008

๑) แผนผัง ฟ ุกเ ิน อง
ส านักงาน

๒) แผนผังถังดับเพลิง ายใน
ส านักงาน

๓) การจัดการทรัพย์สินกุ แจ
 องส านักงาน

๔) การจัดการระบบ CCTV 
 องส านักงาน

SP-S04-001 SP-S04-002 SP-S04-003 SP-S04-004

SP-S04-005

WI :  ิ ีการป ิบัติงาน (Work Instruction)

FM : แบบ อร ม (Form)

 ) การจัดการระบบเสียงตาม
สาย องส านักงาน

SP-S04-006

 

รูปที่ ๒๗ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารส านักงาน 

๓.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ นด้านต่างๆ 

ในหัวข้อนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารส านักงาน กับส่วนงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบหลักๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารส านักงานกับด้าน
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (หมายเหตุ : ส าหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายใน
หัวข้อที่ ๓.๒ ต่อไป)  

 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนงานต่างๆ และหมวดบุคคลที่เก่ียวข้อง 
สามารถแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นตามประเภทเอกสาร ได้ดังนี้ ๑) เอกสารประเภท PC : 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ๒) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  ๓) 
เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) และ ๔) เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting 
Document) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ดังตารางที่ ๒๓ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(PROCEDURE) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

 
ตารางที ่๒๓ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE) กับหมวดบุคคล

และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

 เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
ดังตารางที่ ๒๔ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธกีารปฏิบัติงาน (Work 

Instruction) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ  

ส  
นบ

รหิ
าร

งา
นท

ั ่ 
ปแ

ละ
อ า

น 
ยก

าร

ส  
นบ

รหิ
าร

ทร
พัย

าก
รบุ

คค
ล

ส  
นก

าร
เงิน

แล
ะบั

 
 ี

CMG CMH CMF
๑) PC-S04.05  องทรพัยากร

๑.๑) PC-S04.05.05 จองหอ้งประ มุ O O

๑.๒) PC-S04.05.10 จองรถส านักงาน O O

๒)   PC-S04.10  ครงสรา้งพ  น าน
๒.๑) PC-S04.10.05 จัดท าแผนการบ ารุงรัก า O O

๒.๒) PC-S04.10.10 แจ้งซ อม ครงสร้างพืน้ าน O O O

๓) PC-S04.15 ด าเนินการด้านค ามปลอด ัยและอา ี อนามัย
๓.๑) PC-S04.15.05 จัดท าแผนการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วีอนามัย O O

๓.๒) PC-S04.15.10 ป ิบติัและติดตามด้านการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วีอนามัย O O

๔) PC-S04.20 การเบกิค าเดินทาง ด้วยรถ TAXI O O O O

๕) PC-S04.25 ประเมินการใ บ้ริการ O O O

ล ก
 า้

ง

เ ้
าห

น้า
ที่

PC-S04 บริหาร
ส านักงาน

  ่อกระบ นการหลัก   ่อกระบ นการย อย
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

ตารางที่ ๒๔ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) กับหมวดบุคคล
และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

 เอกสารประเภท ประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form)  
ดังตารางที่ ๒๕ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) กับหมวด

บุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ  

 
ตารางที ่๒๕ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (FORM) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่

รับผิดชอบหลักๆ 

ส  
นบ

รหิ
าร

งา
นท

ั ่ 
ปแ

ละ
อ า

น 
ยก

าร

ส  
นบ

รหิ
าร

ทร
พัย

าก
รบุ

คค
ล

ส  
นก

าร
เงิน

แล
ะบั

 
 ี

CMG CMH CMF

๑) WI-S04-001 การ อใ ร้ถตู้ส านักงาน O O

๒) WI-S04-003  ั้นตอนการแจ้งซ อมในระบบ Intranet O O O

๓) WI-S04-004  ั้นตอนการเบกิจ ายวัสดุส านักงาน O O

๔) WI-S04-005 การเบกิค า ทรศัพท์มือถอื O O O O

PC-S04 บริหาร
ส านักงาน

เ ้
าห

น้า
ที่

ล ก
 ้า

ง

  ่อ  ิีการป ิบัติงาน   ่อกระบ นการหลัก

ส  
นบ

รหิ
าร

งา
นท

ั ่ 
ปแ

ละ
อ า

น 
ยก

าร

ส  
นบ

รหิ
าร

ทร
พัย

าก
รบุ

คค
ล

ส  
นก

าร
เงิน

แล
ะบั

 
 ี

CMG CMH CMF
๑) FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบกิค าน้ ามันเ ื้อเพลิง O O O

๒) FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบกิค ารถรับจ้างท่ัว ป O O O

๓) FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร O O

๔) FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพกัค้างคืน O O

๕) FM-S04-005 แบบบนัท กการใ ง้านระบบเสียงตามสาย O O

 ) FM-S04-006 แบบแจ้งน าทรัพย์สินเ า้ออกพืน้ท่ีส านักงาน O O

 ) FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ ์ ายในส านักงาน O O

๘) FM-S04-008 แบบบนัท กการ อดู าพ CCTV ย้อนหลัง O O

PC-S04 บริหาร
ส านักงาน

เ ้
าห

น้า
ที่

ล ก
 ้า

ง
  ่อกระบ นการหลัก   ่อเอกสารประกอบ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)  
ดังตารางที่ ๒๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting 

Document) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

 
ตารางที่ ๒๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) กับหมวด

บุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ 

๓.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา 
ผลการส ารวจการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารส านักงานในด้านธุรกิจ 

(Business) ส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงและออกแบบไปแล้วในรายงานฉบับที่ผ่านมา คือ รายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) : ระยะ
ที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ (อ้างอิงรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ส าหรับกระบวนการ
บริหารพัสดุ) แต่ก็ยังพบประเด็นปัญหาในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล/การส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนงานอ่ืนๆ ซึ่ง
ปัจจุบันจะส่งข้อมูลในรูปแบบของกระดาษ/ไฟล์สเปรดชีต ให้กับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) และส่วน
การเงินและบัญชี (CMF) ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้าและอาจจะเกิดความผิดพลาดข้อมูลได้  
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก และซ้ าซ้อน ส่งผลให้เกิดความสับสน และไม่ชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน  

๒) บางกิจกรรมที่มีการด าเนินการยังไม่ได้จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน 
มีการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ แต่ไม่ได้จัดท าให้เป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น เบิก
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง การจัดการทรัพย์สินเข้าออกพ้ืนที่ส านักงาน จัดการเหตุการณ์ภายใน
ส านักงาน และจัดการระบบ CCTV ของส านักงาน เป็นต้น  
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CMG CMH CMF
๑) SP-S04-001 แผนผัง ฟ กุเ นิ องส านักงาน O O

๒) SP-S04-002 แผนผังถงัดับเพลิง ายในส านักงาน O O

๓) SP-S04-003 การจัดการทรัพย์สินก ุแจ องส านักงาน O O

๔) SP-S04-004 การจัดการระบบ CCTV  องส านักงาน O O

๕) SP-S04-005 การจัดการเหตุการ ์ ายในส านักงาน O O

 ) SP-S04-006 การจัดการระบบเสียงตามสาย องส านักงาน O O

PC-S04 บริหาร
ส านักงาน

เ ้
าห

น้า
ที่

ล ก
 า้

ง

  ่อกระบ นการหลัก   ่อเอกสารประกอบ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นอนาคตของกระบวนการบริหารส านักงาน 

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพ่ือ
ช่วยลดประเด็นปัญหาและสนองต่อความต้องการ ตามรายละเอียดดังตารางที่ ๒๗ แนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารส านักงาน 

ประเด็นปัญหา แนวทาง นพัฒนา 
๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท 

PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก 

 ปรับปรุงกระบวนการเอกสารประเภท PC : ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) โดยปรับกระบวนย่อย 
ทั้ง ๘ กระบวนการ เพ่ือเน้นกระบวนการให้กระชับ 
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อการใช้ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๒) บางกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ยั ง ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า เ ป็ น
กระบวนการปฏิบัติงาน  

 จัดท ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและประกาศใช้ภายใน สรอ. โดยเพิ่ม
กระบวนการ ๑๑ กระบวนการ  

๓) บางกิจกรรมที่ส าคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 จัดท าแอปพลิเคชันเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม/
กระบวนการที่มีความส าคัญ 

๔) ขาดความเชื่อมโยง  การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้าน
ข้อมูลจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยแก้ไข
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดใน
หัวข้อที่ ๓.๒) ด้านแอปพลิเคชัน และหัวข้อท่ี ๓.๓)  
ด้านข้อมูลต่อไป 

ตารางที ่๒๗ แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารส านักงาน 

จากการวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของบริหารส านักงาน พบว่า
เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) มีจ านวนกระบวนการย่อยและกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นจ านวนมาก บางกระบวนการปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน และบางกระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้จัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตด้านธุรกิจ (Business) ของด้าน
บริหารส านักงาน จึงได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะเน้นกระบวนการปฏิบัติงานให้กระชับ เข้าใจได้
ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งเพ่ิมเติมข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ซึ่ง
กระบวนการด าเนินงานที่ได้ออกแบบใหม่นี้ แบ่งเป็น ๒ หมวดหลักๆ ดังนี้ คือ ๑) บริหารส านักงานและธุรการ 
๒) บริหารอาคารและสถานที่ ดังรูปที่ ๒๘ แสดงหมวดกระบวนการบริหารส านักงานในอนาคต และตารางที่ 
๒๘ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารส านักงานใหม่ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
รูปที่ ๒๘ แสดงหมวดกระบวนการบริหารส านักงานในอนาคต 

 
กระบวนการบริหารส านักงาน ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 

๑) บริหารส านักงานและธุรการ ครอบคลุมการด าเนินการตั้งแต่การจองห้องประชุม การจองรถส านักงาน การ
เบิกค่าเดินทางด้วยรถ TAXI การประเมินการใช้บริการ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ค่าท่ีจอดรถ ค่าพาหนะ การเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และการบริหารพนักงานรับ 
ส่งเอกสาร 

๒) บริหารอาคารและสถานที่ ครอบคลุมการด าเนินการตั้งแต่การจัดท าแผนการบ ารุงรักษา การจัดท าแผนการ
จัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การปฏิบัติและติดตามด้านการ
จัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดท าแผนผังไฟฉุกเฉินและถัง
ดับเพลิงภายในส านักงาน การจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน การจัดการระบบ CCTV 
ของส านักงาน การจัดการเหตุการณ์ภายในส านักงาน การจัดการระบบเสียงตาม
สายของส านักงาน การจัดการทรัพย์สินเข้าออกพ้ืนที่ส านักงาน การขออนุญาต
พักค้างคืน และการจัดการทรัพย์สินกุญแจของส านักงาน 

ตารางที่ ๒๘ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารส านักงานใหม่ 

เอกสาร PC-S04 : บริหารส านักงานที่ออกแบบใหม่นี้ จะเน้นกระบวนการให้กระชับ เข้าใจง่าย 
ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยจ านวนกระบวนการปฏิบัติงานย่อยที่ออกแบบใหม่มีจ านวน
ทั้งหมด ๑๙ กระบวนการ ซึ่งเป็นจ านวนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากหลังการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน ส่งผลให้มีการ
เพ่ิมเติมกระบวนการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาอีก ๑๑ กระบวนการย่อย โดย
กระบวนการย่อยท่ีเพ่ิมเติม ได้แก่  

๑) PC-S04.05.25 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
๒) PC-S04.05.30 เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
๓) PC-S04.05.35 บริหารพนักงานรับ ส่งเอกสาร  
๔) PC-S04.10.20 จัดท าแผนผังไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิงของส านักงาน  
๕) PC-S04.10.25 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน  
๖) PC-S04.10.30 จัดการระบบ CCTV ของส านักงาน  
๗) PC-S04.10.35 จัดการเหตุการณ์ภายในส านักงาน  
๘) PC-S04.10.40 จัดการระบบเสียงตามสายของส านักงาน  

PC-S04 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) ที่ออกแบบ หม่

๑) บริหารส านักงานและธุรการ ๒) บริหารอาคารและสถานที่
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๙) PC-S04.10.45 จัดการทรัพย์สินเข้าออกพ้ืนที่ส านักงาน  
๑๐) PC-S04.10.50 การพักค้างคืนภายในส านักงาน  
๑๑) PC-S04.10.55 จัดการทรัพย์สินกุญแจของส านักงาน  
จาก ตารางที่ ๒๙ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดบุคคลกับกระบวนการบริหารส านักงานที่

ออกแบบใหม่  

 
ตารางที่ ๒๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ PC-S04 : บริหารส านักงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ ๓๐ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารส านักงาน แสดงให้เห็นเวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมในปัจจุบันและเวลาปฏิบัติงานในอนาคต โดยเวลาปฏิบัติงานในอนาคตนี้
จะเกิดจากการพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล หากมีการพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยจะสามารถลดกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ่อกระบ นการย อย

เ ้
าห
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ล ก
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ง

๑) PC-S04.05 บรหิารส านักงานและ ุรการ
๑.๑) PC-S04.05.05 จองหอ้งประ มุ O

๑.๒) PC-S04.05.10 จองรถส านักงาน O

๑.๓) PC-S04.05.15 การเบกิค าเดินทาง ด้วยรถ TAXI O

๑.๔) PC-S04.05.20 ประเมินการใ บ้ริการ O

๑.๕) PC-S04.05.25 ค า ทรศัพท์เคล่ือนท่ี O

๑. ) PC-S04.05.30 เบกิค าน้ ามันเ ื้อเพลิง O

๑. ) PC-S04.05.35 บริหารพนักงานรับ-ส งเอกสาร O

๒)   PC-S04.10 บรหิารอาคารและสถานที่
๒.๑) PC-S04.10.05 จัดท าแผนการบ ารุงรัก า O O

๒.๒) PC-S04.10.10 จัดท าแผนการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วีอนามัย O O

๒.๓) PC-S04.10.15 ป ิบติัและติดตามด้านการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วีอนามัย O O

๒.๔) PC-S04.10.20 จัดท าแผนผัง ฟ กุเ นิและถงัดับเพลิง องส านักงาน O

๒.๕) PC-S04.10.25 จัดหาครุ ั  ์ส านักงาน O

๒. ) PC-S04.10.30 จัดการระบบ CCTV  องส านักงาน O

๒. ) PC-S04.10.35 จัดการเหตุการ ์ ายในส านักงาน O

๒.๘) PC-S04.10.40 จัดการระบบเสียงตามสาย องส านักงาน O

๒. ) PC-S04.10.45 จัดการทรัพย์สินเ า้ออกพืน้ท่ีส านักงาน O

๒.๑๐) PC-S04.10.50 การพกัค้างคืน ายในส านักงาน O

๒.๑๑) PC-S04.10.55 จัดการทรัพย์สินก ุแจ องส านักงาน O

๒.๑๒) PC-S04.10.60 แจ้งซ อม ครงสร้างพืน้ าน O
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การบริหารส านักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ ช ้ ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต 
PC-S04 บริหารส านักงาน จองห้องประชุม การเข้าตรวจสอบสถานะ การเลื่อนการประชุม และการขอใช้ห้อง

ประชุมที่ถูกจองไว้แล้ว ผ่านส่วนงานอ่ืน 
10 นาที/ครั้ง 10 นาที/ครั้ง 

จองรถส านักงาน การเข้าตรวจสอบตารางการใช้รถตู้ การจองร่วมเดินทาง การ
พิจารณาถา้ขอใช้รถ รวมถึงการอนุมัติการจอง 

15 นาที/ครั้ง 15 นาที/ครั้ง 

การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ 
TAXI  

การท าแบบขออนุมัติใช้บริการ การพิจารณาอนุมัติใหเ้บิกค่า TAXI 
การตรวจสอบข้อมลู การท าเรื่องเบิกเงิน 

2 วัน/ครั้ง 10 นาที/ครั้ง 

ประเมินการใช้บริการ  การจัดท าแบบประเมิน  
- แม่บ้าน  
- รถตู ้ 
- พนักงานรับ-ส่งเอกสาร  
- หนังสือพิมพ ์ 

การส่งแบบประเมินไปยังหน่วยงานต่างๆ ท าการรวบรวมข้อมลู 
การสรุปผลการใช้บริการและ น าเสนอ ผจก.ส่วนบริหารทั่วไปและ
อ านวยการ (CMG) และ ผอ.ฝ่าย บริหารประสิทธิภาพองค์กร 
(CM) รับทราบ 

3 เดือน 2 เดือน 

จัดท าแผนการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบ ารุงท่ีมีการด าเนินงาน
เป็นประจ าต่อเนื่อง มีการติดตามการใช้งาน การตรวจสอบอายุ
การใช้งานของอุปกรณ์และการเสือ่มสภาพของอุปกรณ์ ลดปญัหา
ความขัดข้องของอุปกรณ์ที่อาจมผีลการปฏิบัติงาน ไมเ่สร็จตาม
เป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ รวมไปถึงท าการซ่อมแก้ไขในส่วนท่ีช ารุด
บกพร่องได้อย่างถูกต้อง 

3 เดือน/แผน 3 เดือน/แผน 

จัดท าแผนการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย 

การศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การก าหนดแผนการด าเนินด้าน
ความปลอดภัยฯ การพิจารณาอนุมัติแผนฯ การจดัท าคู่มือและสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

3 เดือน/แผน 3 เดือน/แผน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การบริหารส านักงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ ช ้ ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต 
ปฏิบัติและตดิตามด้านการ
จัดการดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามัย 

การจัดท าการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตาม
แผนการจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และการติดตามการใช้งาน โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การจดัอบรมให้
ความรู ้การประชาสมัพันธ์ การตดิตามผลการด าเนินงาน การ
จัดท้ าแผนการป้องกันและน าเสนอผลการด าเนินการ 

3 เดือน 3 เดือน 

 แจ้งซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานภายในส านักงาน 3 เดือน 3 เดือน 

ตารางที่ ๓๐ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารส านักงาน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารส านักงาน 
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. จะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คือ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application)  

ในบทนี้จะกล่าวถึง สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการ
บริหารส านักงานที่จะน าข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นส าหรับการ
วิเคราะห์ และจากรายงานฯ พบประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการมีแหล่งที่มาของแอป
พลิเคชันที่หลากหลายทั้งที่พัฒนาเองภายในองค์กรและจากการจัดหาจากภายนอก ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยง 
บางแอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน และมีแอปพลิเคชันที่ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ เป็นต้น รวมทั้งการน าข้อมูลประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากบทที่ผ่านมา 
อ้างอิง “บทที่ ๓.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารส านักงาน” น ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
วิเคราะห์สถานะปัจจุบันและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเค
ชัน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๓.๒.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารส านักงาน 
การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันของกระบวนการบริหารส านักงานในบทนี้ 

จะอ้างอิงจาก “บทที่ ๒.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล” จากรูปที่ 
๒๙ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงานภายใต้กลุ่มกระบวนการ Service Support พบว่า
ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารส านักงานมีทั้งหมด ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ของจ านวน
แอปพลิเคชันทั้งหมด ซึ่งใช้ส าหรับกิจกรรมของบริหารส านักงานโดยตรง คือ ๑) AP08: ระบบ Intranet และ 
๒) แบบประเมิน online 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
รูปที่ ๒๙ แสดงแอปพลิเคชันที่เก่ียวข้องกับบริหารส านักงานภายใต้กลุ่มกระบวนการ Service Support 

ระบบ Intranet คือ ระบบสนับสนุนการด าเนินงานภายในที่เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงระบบงาน
อ่ืนๆ (Portal) พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กระบวนการบริหารพัสดุ 
กระบวนการบริหารส านักงาน งานกฎหมาย งานเลขานุการและการนัดหมาย เป็นต้น โดยมีระบบย่อยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารส านักงานจ านวน ๕ ระบบย่อย อันได้แก่ ๑) ระบบจองห้องประชุม ๒) ระบบจองรถตู้ 
๓) ระบบแจ้งซ่อม ๔)ระบบขอท านามบัตร และ ๕) ระบบสวัสดิการ 

กระบวนการบริหารส านักงานนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ช่วย
ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการน าแอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) ของ Microsoft 
Office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก โดยน ามาสนับสนุนการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเป็นตัว
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานอื่นๆ  

จากรูปที่ ๓๐ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงาน
บริหารงานบุคคล (ปัจจุบัน) แสดงให้เห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีตในกระบวนการบริหาร
ส านักงาน มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ หรือระบบ โดยผ่านการส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
กระดาษและระบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรับ ส่งข้อมูลผ่านกระดาษซึ่งท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ และรูป
ที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารส านักงาน (คาดว่าจะ
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ยกเลิก/ปรับปรุง) ส าหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันเป็นไปตามที่แสดงในตารางที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารส านักงาน แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานส านักงาน
ส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่เพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

รูปที่ ๓๐ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารส านักงาน (ปัจจุบัน) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

รูปที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารส านักงาน (คาดว่าจะ
ยกเลิก/ปรับปรุง)
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารส านักงาน 

หมวด 
ชื่อ 

แอปพลิเค
ชัน 

รายละเอียด สถานะ ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข ผู้ ช้งาน 
แหล่งที่มา/ผู้
บ ารุงรักษา 

แอ
ปพ

ลิเ
คช

ันท
ี่ ช

้ส า
หร

ับก
ิจก

รร
มข

อง
งา

นบ
ริห

าร
ส า

นัก
งา

นโ
ดย

ตร
ง 

ระบบ
สนับสนุน
งานภายใน
ส านักงาน 
(Intranet) 

AP08: จองห้องประชุม มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - ส่วน CMG/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 
AP08: จองรถตู้ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - ส่วน CMG/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 
AP08: แจ้งซ่อม มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง - ส่วน CMG/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

AP08: ขอท านามบัตร มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง -     

AP08: สวัสดิการ คาดว่าจะน าระบบมาใช้ ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกระบวนการขอเบิก
สวัสดิการ และพัฒนาการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องผ่านระบบโดยตรง 

ส่วน CMG/ALL พัฒนาโดยฝา่ย AD 

ระบบแบบ
ประเมิน 
Online 

ใช้ส าหรับสนับสนุน
กระบวนการ 
ประเมินการใช้บริการ 

คาดว่าจะปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกระบวนการประเมิน
การใช้บริการ 

ส่วน CMG/ALL จัดหาจากภายนอก
(Vendor) 

แอ
ปพ

ลิเ
คช

ันท
ี่มีก

าร
เช

ื่อม
โย

งข้
อมู

ลบ
ริห

าร
ส า

นัก
งา

น 
 

 

ระบบบุคคล 
(Human 
Resource 
Managem

ent 
System) 

ใช้ส าหรับสนับสนุน
กระบวนการบริหารบุคคล ซึ่ง
ครอบคลมุการจดัเก็บ
โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ต าแหน่ง ประวัตเิจ้าหน้าท่ี 
และข้อมลูการฝึกอบรม 

คาดว่าจะปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารงานบุคคล (ระบบบริหารงานบุคคลจะ
กล่าวถ่งในรายงานก้าวหน้ามติิที่ ๔ : ระยะที่ ๒ 
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรดา้นบริหารงาน
บุคคลและบริหารงานส านักงาน) 

ส่วน CMH จัดหาจากภายนอก
(Vendor) / ฝ่าย 

AD 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

รูปที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบงานบริหารส านักงาน 

จากรูปที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบงานบริหารส านักงาน และตาราง
ที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบงานบริหารส านักงาน ระบบอ่ืนๆ และสเปรดชีต 
โดยที่ฟังก์ชันการท างานของระบบที่ปรากฏบนภาพจะอ้างถึงกิจกรรมของการด าเนินงานการบริหารงาน
ส านักงานโดยตรง 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ช่ือกระบวนการย่อย 

AP08: Intranet 

Ex
ce

l 

AP
08

: P
ro

vo
de

nt
 F

un
d 

AP
08

: จ
อง

ห้อ
งป

ระ
ชุม

 

AP
08

: จ
อง

รถ
ตู้ 

AP
08

: แ
จ้ง

ซ่อ
ม 

AP
08

: ส
วัส

ดิก
าร

 

AP
08

: ข
อท

 าน
าม

บัต
ร 

PC-S04.05.05: จองห้องประชุม   X          
PC-S04.05.10: จองรถส านักงาน     X        
PC-S04.10.05: จัดท าแผนการบ ารุงรักษา              
PC-S04.10.10: แจ้งซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน       X      
PC-S04.15.05: จัดท าแผนการจัดการด้านความปลอดภัย              
PC-S04.15.10: ปฏิบัติและตดิตามด้านการ จดัการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย           

 
  

PC-S04.20: การเบิกค่าเดินทางดว้ยรถ TAXI         P  X 
PC-S04.25: ประเมินการใช้บริการ              
การเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่         P  X 

หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน P คือ แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะมกีารน ามาใช้งาน 

ตารางที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานและรายงานในระบบบริหารส านักงาน ระบบอื่นๆ และสเปรด
ชีต 

๒.๒.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นอนาคตของกระบวนการบริหารส านักงาน 
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหาร

ส านักงานพบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้  

๑) แอปพลิเคชันที่มีอยู่มีฟังก์ชันการท างานไม่ครอบคลุมกระบวนการย่อยที่ส าคัญ เช่น กระบวนการขอ
เบิกค่าต่างๆ ยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีเป็นจ านวนมากอาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได ้

๒) มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจ านวนมากในการจัดเก็บข้อมูลที่ค้นหายากและอาจจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูล (รายละเอียดปรากฎในบทที่ ๓.๓ ด้านข้อมูล) ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีตจ านวน
มากอาจจะท าให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 

๓) แอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน เช่น แอปพลิเคชันไม่สามารถออกรายงานได้
ตามความต้องการและไม่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันส าเร็จรูป  

๔) จัดหาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ก. แอปพลิเคชัน ที่จ าเป็นเกี่ยวกับงานขอเบิกค่าต่างๆ เพ่ือลดปริมาณงานที่ซ้ าซ้อนในการกรอก

ข้อมูลโดยผู้ขอเบิกโดยตรงและลดระยะเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการ 
ข. ปรับปรุงระบบการท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ ส าหรับงานประเมินการใช้บริการ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารส านักงาน 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล (Data) นับเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

ของ สรอ. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะศึกษา 
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และมาตรฐาน
ของข้อมูล ซึ่งอ้างอิงจาก “บทที่ ๒.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล”  

๓.๓.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นปัจจุบันของกระบวนการบริหารส านักงาน 
กลุ่มข้อมูล “DC-S04 การบริหารส านักงาน” เป็นกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงานใน

ปัจจุบันได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ไว้ ดังรูปที่ ๓๓ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงาน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ๑) PC-S04.05 การจองทรัพยากร ๒) PC-S04.10 โครงสร้างพ้ืนฐาน ๓) PC-
S04.15 ด าเนินการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ๔) PC-S04.20 การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ TAXI และ ๕) 
PC-S04.25 ประเมินการใช้บริการ” และกลุ่ม ๖) ทั่วไป โดย ๕ กลุ่มแรกจะถูกจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “๓.๑.๑ 
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในปัจจุบันของกระบวนการบริหารส านักงาน” ในกลุ่มสุดท้าย คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการข้ึนทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้อมูลทั้งหมด ๔๓ รายการ ประกอบด้วย เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๒๖ 
รายการ (ไม่เป็นแบบฟอร์ม ๒๒ รายการ และเป็นแบบฟอร์ม ๔ รายการ)  เอกสารขึ้นทะเบียน ๑๔ รายการ 
(ไม่เป็นแบบฟอร์ม ๖ รายการ และเป็นแบบฟอร์ม ๘ รายการ)  อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form) ๐ รายการ 
และข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ๓ รายการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อมูลที่รับมาจากส่วนงานอื่น ๓ รายการ และ
ข้อมูลทีส่่งไปส่วนงานอื่นอีก ๗ รายการ ซึ่งส่งไปยังส่วนงาน CMF สูงสุด ๕ รายการ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

PC-S04.05 การ องทรัพยากร PC-S04.10  ครงสร้างพ  น าน

ร าง/แผนการบ ารุงรัก า

PC-S04.15 ด าเนินการด้านค ามปลอด ัยและ ี อนามัย

 ้อมูลจองห้องประ ุม

 ้อมูลจองรถส านักงาน

ใบแจ้งซ อม

พ.ร.บ. ความปลอด ัย
อา ีวอนามัยและส าพแวดล้อมใน

การท างาน

ผลการป ิบัติตามแผน 

กลุ มทั่  ป

ราย ่ือพนักงาน
[PC-S01/CMH]

ใบแจ้งส ง ปร  ีย์

FM-S04-005 แบบบันท กการใ ้งาน
ระบบเสียงตามสาย

FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับ-

ส งเอกสาร

FM-S04-006 แบบแจ้งน าทรัพย์สิน
เ ้าออกพ้ืนที่ส านักงาน

FM-S04-007 แบบรายงาน
เหตุการ ์ ายในส านักงาน

FM-S04-008  แบบบันท กการ อดู
 าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพัก
ค้างคืน

มาตร านการจัดการ
อา ีวอนามัยและความปลอด ัย
(มอก.18001, OHSAS 18001)

กระบวนการป องกันและปรับปรุงเอกสารคู สั  า
[PC-S02/CMP]

สรุปผลการประเมินการและแนว

ทางแก้   (ในอดีต)

ประเด นด้านความปลอด ัยอา ีวอ

นามัยและสิ่งแวดล้อม

ร าง/แผนการจัดการด้านความ
ปลอด ัยอา ีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม

คู มืออบรม/ประ าสัมพันธ์
ด้านความปลอด ัยอา ีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

      FM-S04-001 แบบ ออนุมัติ
เบิกค าน้ ามันเ ้ือเพลิง

[PC-S05/CMF] 

รายการครุ ั  ์
[PC-S03/CMP]

ค าที่จอดรถ
[PC-S01/CMH] 

ใบเสร จรับเงินค า ทรศัพท์
[PC-S05/CMF] 

ใบเสร จรับเงินค า TAXI
[PC-S05/CMF] 

    ใบเสร จรับเงินค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S05/CMF] 

ค า TAXI ค า  ทรศัพท ์
ค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S01/CMH] 

PC-S04.25 ประเมินการ  ้บริการPC-S04.20 การเบิกค าเดินทาง ด้ ยรถ TAXI

เอกสารแบบประเมินผลการ
ให้บริการ KPI การให้บริการ

      FM-S04-002 แบบ ออนุมัติ
เบิกค ารถรับจ้างทั่ว ป

[PC-S05/CMF] 
สั  าการจ้างบริการ ผลการประเมิน

[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อ่ืน : 
Parking

[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : ค า
เลี้ยงรับรอง

[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : ค า
 ทรศัพท์

[แบบฟอร์ม] ประเมินการใ ้บริการ (
รถตู้ แม บ้าน พนักงานส งเอกสาร)

PO/FM/SP

 ้อมูลในรูปแบบ
 าน ้อมูล

อิเล กทรอนิกส์ฟอร์ม 
(e-Form)

เอกสาร  ้น
ทะเบียน

เอกสาร ม   ้นทะเบียน
 (ในกร ีเป นแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

 ้อมูลจากกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

ใ ้งานในปัจจุบันคาดว าจะปรับปรุง คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 
คาดว าจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

SP-S04-001 
แผนผัง ฟ ุกเ ินในส านักงาน

SP-S04-002 
แผนผังถังดับเพลิง ายในส านักงาน

SP-S04-003 
การจัดการทรัพย์สินกุ แจ องส านัก

งาน

SP-S04-004 การจัดการระบบ 
CCTV  องส านักงาน

SP-S04-005 การจัดการเหตุการ ์
 ายในส านักงาน

SP-S04-006 
การจัดการระบบเสียงตามสาย อง

ส านักงาน

ขอ้มลูที่

รับมาจาก

ขอ้มลูที่

สง่ไปสว่น
รวม

CMP 2 0 2

CMH 1 2 3

CMF 0 5 5

รวม 3 7 10

สว่นงาน

รับ-สง่ ขอ้มลู

ไมร่วม

แบบฟอรม์
แบบฟอรม์

ไมร่วม

แบบฟอรม์ FM

แบบฟอรม์

 FM

ขอ้มลูที่

รับมาจาก

สว่นงานอืน่

ขอ้มลูที่

สง่ไปสว่น

งานอืน่

รวม

PC-S04.05 การจองทรัพยากร 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

PC-S04.10 โครงสรา้งพื้นฐาน 3 0 0 0 0 1 4 2 0 2

PC-S04.15 ด าเนนิการดา้นความปลอดภัย 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0

PC-S04.20 การเบกิคา่เดนิทาง ดว้ยรถ TAXI 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

PC-S04.25 ประเมนิการใชบ้รกิาร 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0

กลุม่ท่ัวไป 7 3 6 7 0 0 23 1 6 7

รวม 22 4 6 8 0 3 43 3 7 10

กลุม่ขอ้มลู

ประเภทขอ้มลู
รับ-สง่ ขอ้มลู

เอกสาร ฐานขอ้มลู

รวม

1. เอกสารไมข่ ึน้ทะเบยีน 2. เอกสารขึน้ทะเบยีน 3. 

อเิล็กทรอนิ

กสฟ์อรม์ 

(e-Form)

4. ขอ้มลู

ในรปู

แบบ

ฐานขอ้มลู

 
รูปที่ ๓๓ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับบริหารส านักงาน 

๓.๓.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นอนาคตของกระบวนการบริหารส านักงาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริหารส านักงานพบประเด็นปัญหา ซึ่ง

สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) ข้อมูลส่วนใหญ่ยังเป็นเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
ทั้งหมด ๔๐ รายการ แบ่งเป็น เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๒๖ รายการ และเอกสารขึ้นทะเบียน ๑๔ 
รายการ 

๒) ข้อมูลส่วนน้อยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมีทั้งหมด ๓ รายการ แต่ยังไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม   
๓) พบว่ามีหลายๆ ข้อมูล เช่น “FM-S04 001 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง” และ “FM-S04-

003 ใบงานพนักงานรับ ส่งเอกสาร” เป็นต้น เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการขึ้น
ทะเบียนกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

จากประเด็นปัญหาข้างต้นถูกน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ ดังรูปที่ ๓๔ แสดงข้อมูล
ในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงาน และรูปที่ ๓๕ แสดง Gap Analysis ของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนการท างานจากที่ใช้แบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารให้



 

   

๑๑๑ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

เป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม ซึ่งพบว่าจ านวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๑๒ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form 
๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ จ านวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-
Form ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ จ านวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๔ รายการ จะ
เปลี่ยนเป็น e-Form ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 

 

PC-S04.10 : บริหารอาคารและสถานที่

PC-S04.05 บริหารส านักงานและ ุรการ

PC-S04.05.15/PC-S04.05.25/PC-S04.05.30/PC-S04.05.35 ส ัสดิการ

PC-S04.05.20 ประเมินการ  ้บริการ

PC-S04.10.05/PC-S04.10.60 การบ ารุงรัก า PC-S04.10.10/PC-S04.10.15 ค ามปลอด ัยและ ี อนามัย

PC-S04.10.20/PC-S04.10.55  ัดท าแ น ัง   ุกเ ินและทรัพย สินกุ แ  องส านักงาน

PC-S04.05.05/PC-S04.05.10  องทรัพยากร

ร าง/แผนการบ ารุงรัก า

เอกสารแบบประเมินผลการ
ให้บริการ

KPI การให้บริการ

 ้อมูลจองห้องประ ุม  ้อมูลจองรถส านักงาน

ใบแจ้งซ อม
พ.ร.บ. ความปลอด ัย

อา ีวอนามัยและส าพแวดล้อมใน
การท างาน

ผลการป ิบัติตามแผน 

FM-S04-005 แบบบันท กการใ ้งาน
ระบบเสียงตามสาย

FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับ-
ส งเอกสาร

FM-S04-006 แบบแจ้งน าทรัพย์สิน
เ ้าออกพื้นที่ส านักงาน

FM-S04-007 แบบรายงาน
เหตุการ ์ ายในส านักงาน

FM-S04-008  แบบบันท กการ อดู
 าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพัก
ค้างคืน

มาตร านการจัดการ
อา ีวอนามัยและความปลอด ัย
(มอก.18001, OHSAS 18001)

กระบวนการป องกันและปรับปรุง

รายการครุ ั  ์
[PC-S03/CMP]

เอกสารคู สั  า
[PC-S02/CMP]

สรุปผลการประเมินการและแนว

ทางแก้   (ในอดีต)

ประเด นด้านความปลอด ัยอา ีวอ

นามัยและสิ่งแวดล้อม

ร าง/แผนการจัดการด้านความ
ปลอด ัยอา ีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม

คู มืออบรม/ประ าสัมพันธ์
ด้านความปลอด ัยอา ีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

สั  าการจ้างบริการ

ผลการประเมิน

FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกค า
รถรับจ้างทั่ว ป

FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกค า
น้ ามันเ ื้อเพลิง

ใบแจ้งส ง ปร  ีย์

ค าที่จอดรถ
[PC-S01/CMH] 

ใบเสร จรับเงินค า ทรศัพท์
[PC-S05/CMF] 

ใบเสร จรับเงินค า TAXI
[PC-S05/CMF] 

     ใบเสร จรับเงินค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S05/CMF] 

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S01/CMH] 

ราย ื่อพนักงาน
[PC-S01/CMH]

FM-S04-XXX ประเมินการใ ้บริการ 
(รถตู้ แม บ้าน พนักงานส งเอกสาร)

[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : 
Parking

[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : ค า
 ทรศัพท์

FM-S04-XXX เบิกค าใ ้อื่น : ค า
เลี้ยงรับรอง

 ้อมูลจากกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

ใ ้งานในปัจจุบันคาดว าจะปรับปรุง คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 
คาดว าจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

FM-S04-
XXX

 าน ้อมูล e-Formแบบฟอร์มที่
  ้นทะเบียน

เอกสาร 
( ม รวมแบบฟอร์ม)

FM-S04-
n/a

แบบฟอร์มที่
 ม  ด้  ้นทะเบียน

ไมร่วม

แบบฟอรม์
แบบฟอรม์

ไมร่วม

แบบฟอรม์ FM

แบบฟอรม์

 FM

ขอ้มลูที่

รับมาจาก

สว่นงานอืน่

ขอ้มลูที่

สง่ไปสว่น

งานอืน่

รวม

PC-S04.05 บรหิารส านักงานและธรุการ 10 0 0 2 5 3 20 1 7 8

PC-S04.10 : บรหิารอาคารและสถานที่ 10 0 0 5 0 2 17 2 0 2

รวม 20 0 0 7 5 5 37 3 7 10

รับ-สง่ ขอ้มลู
เอกสาร ฐานขอ้มลู

รวม

1. เอกสารไมข่ ึน้ทะเบยีน 2. เอกสารขึน้ทะเบยีน 
3. 

อเิล็กทรอนิ

กสฟ์อรม์ 

(e-Form)

4. ขอ้มลู

ในรปู

แบบ

ฐานขอ้มลู

กลุม่ขอ้มลู

ประเภทขอ้มลู

ขอ้มลูที่

รับมาจาก

ขอ้มลูที่

สง่ไปสว่น
รวม

CMP 2 0 2

CMH 1 2 3

CMF 0 5 5

รวม 3 7 10

สว่นงาน

รับ-สง่ ขอ้มลู

 

รูปที่ ๓๔ แสดงข้อมูลในอนาคตที่เก่ียวข้องกับบริหารส านักงาน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

PC-S04.05 การ องทรัพยากร PC-S04.10  ครงสร้างพ  น าน

ร าง/แผนการบ ารุงรัก า

PC-S04.15 ด าเนินการด้านค ามปลอด ัยและ ี อนามัย

 ้อมูลจองห้องประ ุม

 ้อมูลจองรถส านักงาน

ใบแจ้งซ อม

พ.ร.บ. ความปลอด ัย
อา ีวอนามัยและส าพแวดล้อมใน

การท างาน

ผลการป ิบัติตามแผน 

กลุ มทั่  ป

ราย ่ือพนักงาน
[PC-S01/CMH]

ใบแจ้งส ง ปร  ีย์

FM-S04-005 แบบบันท กการใ ้งาน
ระบบเสียงตามสาย

FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับ-

ส งเอกสาร

FM-S04-006 แบบแจ้งน าทรัพย์สิน
เ ้าออกพื้นที่ส านักงาน

FM-S04-007 แบบรายงาน
เหตุการ ์ ายในส านักงาน

FM-S04-008  แบบบันท กการ อดู
 าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพัก
ค้างคืน

มาตร านการจัดการ
อา ีวอนามัยและความปลอด ัย
(มอก.18001, OHSAS 18001)

กระบวนการป องกันและปรับปรุงเอกสารคู สั  า
[PC-S02/CMP]

สรุปผลการประเมินการและแนว

ทางแก้   (ในอดีต)

ประเด นด้านความปลอด ัยอา ีวอ

นามัยและสิ่งแวดล้อม

ร าง/แผนการจัดการด้านความ
ปลอด ัยอา ีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม

คู มืออบรม/ประ าสัมพันธ์
ด้านความปลอด ัยอา ีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

      FM-S04-001 แบบ ออนุมัติ
เบิกค าน้ ามันเ ้ือเพลิง

[PC-S05/CMF] 

รายการครุ ั  ์
[PC-S03/CMP]

ค าที่จอดรถ
[PC-S01/CMH] 

ใบเสร จรับเงินค า ทรศัพท์
[PC-S05/CMF] 

ใบเสร จรับเงินค า TAXI
[PC-S05/CMF] 

    ใบเสร จรับเงินค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S05/CMF] 

ค า TAXI ค า  ทรศัพท ์
ค าเลี้ยงรับรอง
[PC-S01/CMH] 

PC-S04.25 ประเมินการ  ้บริการPC-S04.20 การเบิกค าเดินทาง ด้ ยรถ TAXI

เอกสารแบบประเมินผลการ
ให้บริการ KPI การให้บริการ

      FM-S04-002 แบบ ออนุมัติ
เบิกค ารถรับจ้างทั่ว ป

[PC-S05/CMF] 
สั  าการจ้างบริการ ผลการประเมิน

[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : Parking
[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : ค า

เลี้ยงรับรอง
[แบบฟอร์ม] เบิกค าใ ้อื่น : 

ค า ทรศัพท์

[แบบฟอร์ม] ประเมินการใ ้บริการ 
(รถตู ้แม บ้าน พนักงานส งเอกสาร)

 ้อมูลจากกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
ส วนงานอื่น

ใ ้งานในปัจจุบันคาดว าจะปรับปรุง คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 
คาดว าจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

FM-S04-
XXX

 าน ้อมูล e-Formแบบฟอร์มที่
  ้นทะเบียน

เอกสาร 
( ม รวมแบบฟอร์ม)

FM-S04-
n/a

แบบฟอร์มที่
 ม  ด้  ้นทะเบียน

SP-S04-001 
แผนผัง ฟ ุกเ ินในส านักงาน

SP-S04-002 
แผนผังถังดับเพลิง ายในส านักงาน

SP-S04-003 
การจัดการทรัพย์สินกุ แจ องส านัก

งาน

SP-S04-004 การจัดการระบบ 
CCTV  องส านักงาน

SP-S04-005 การจัดการเหตุการ ์
 ายในส านักงาน

SP-S04-006 
การจัดการระบบเสียงตามสาย อง

ส านักงาน

e-Form 0 5 5

ไมข่ ึน้ทะเบยีน 4 0 -4

ขึน้ทะเบยีน 8 7 -1

รวม 12 12 0

จ านวนในอนาคต จ านวนทีเ่ปลีย่นแปลงแบบฟอรม์ จ านวนในปัจจบัุน

ไมข่ ึน้ทะเบยีน 4 3 75.00

ขึน้ทะเบยีน 8 2 25.00

รวม 12 5 41.67

แบบฟอรม์ จ านวนในปัจจบุนั เปลีย่นเป็น e-Form ในอนาคต % เปลยีนแปลง

 

รูปที่ ๓๕ แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงาน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารส านักงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

ของ สรอ. โดยจะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
จะอ้างอิงจาก“บทที่ ๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrasturcture) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล” 

๓.๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารส านักงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงานได้มีการน าเสนอในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมระบบ ดังรูปที่ ๓๖ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารส านักงาน เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) แอปพลิเคชัน 
(Application) ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud Computing) เครือข่าย (Network) ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) และรูปแบบการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงแอป
พลิเคชัน (Authentication)  

จากรูปที่  ๓๖ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงาน ซึ่งพบว่ามีท้ังหมด ๑ แอปพลิเคชัน มีจ านวนแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ที่มีการเชื่อมโยง
กับข้อมูลรายการเบิกจ่าย ๑ แอปพลิเคชัน เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ ๑ 
ช่องทาง (Access Channel) นั่นคือ Web Access คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลและแอปพลิเคชันพบว่า มีแอปพลิเคชันที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการรับส่งข้อมูลผ่าน
ทางโปรโตคอล HTTPS จ านวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และมีระบบยืนยันตัวบุคคล 
(Authentication) ๑ รูปแบบ นั่นคือ Single-Sign On คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

จากการส ารวจพบว่ามีแบบฟอร์มที่มีการขึ้นทะเบียนจ านวน ๘ รายการ มี ๑ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server ซ่ึงท างานอยู่บนระบบ Cloud Computing ขององค์กรทั้งหมด 
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FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกค าน  ามันเ   อเพลิง
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FM-S04-003  บงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร
FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
FM-S04-005 แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ   าย นส านักงาน
FM-S04-008 แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกค าน  ามันเ   อเพลิง
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกค ารถรับ ้างทั่  ป
FM-S04-003  บงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร
FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
FM-S04-005 แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ   าย นส านักงาน
FM-S04-008 แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR
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ค าเลี ยงรับรอง

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรอง

ค า TAXI ค า  ทรศัพท ์
ค าเลี้ยงรับรองค าที่จอดรถค าที่จอดรถ

แอปพลิเค ันอื่นที่รับ ้อมูล 
“รายการเบิกจ าย”

AP13: Financial 
Mgt.ASP

https

AP08:  องห้องประ ุม ·   าน นแอปพลิเค ันทั งหมด 1 แอปพลิเค ัน 
·   าน นแอปพลิเค ันอ ่น ท่ีมีการเ  ่อม ยงกับ ้อม ลรายการเบิก  าย 1 แอปพลิเค ัน
·   าน น  องทางเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 1   องทาง นั่นค อ Web Access  คิดเป น 100.00% 
·   าน นแอปพลิเค ันท่ีรับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS 1 แอปพลิเค ัน คิดเป น 100.00%
·   าน นร ปแบบการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 1 ร ปแบบ 

นั่นค อ Single-Sign On 1 แอปพลิเค ันคิดเป น 100.00%
·   าน นแบบ อร มทั งหมด 12 รายการ

-  ม    นทะเบียน 4 รายการ
-    นทะเบียน 8 รายการ
- เป น e-Form 0 รายการ

·   าน น าน ้อม ล 1  าน ้อม ล
 ดย ัดเก บ  ้บน Cloud ทั งหมด 1  าน ้อม ล คิดเป น 100.00%

·   าน นแอปพลิเค ันท่ี  ้ าน ้อม ล MSSQL ทั งหมด 1 แอปพลิเค ันคิดเป น 100.00% 

 

รูปที่ ๓๖ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่เก่ียวข้องกับบริหาร
ส านักงาน 

๓.๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นอนาคตของกระบวนการบริหารส านักงาน 

จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีในปัจจุบันของ
กระบวนการบริหารส านักงานพบประเด็นปัญหา ความต้องการ และจุดเด่น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักๆ 
ดังต่อไปนี้  

๑) ทั้งหมดของแอปพลิเคชันมีช่องทางในการเข้าถึงได้ในรูปแบบของ Web Access (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)  
๒) ทั้งหมดของแอปพลิเคชันมีการรับส่งข้อมูลผ่านทาง HTTPS (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) 
๓) ทั้งหมดของแอปพลิเคชันมีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย Single-Sign On (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)  
๔) ทั้งหมดของฐานข้อมูล RDBMS ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ 

MSSQL 
๕) สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจากนอกส านักงานได้ผ่านทาง Virtual Private Network 
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โดยภาพรวมแล้วโครงสร้างพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารส านักงานอยู่ในสภาพเพียงพอและ
พร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือเครือข่าย เทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวโน้มขององค์กร คือ มีการเข้าถึง
แอปพลิเคชันด้วย Web Access การยืนยันตัวบุคคลด้วย Single-Sign On ระบบฐานข้อมูล MSSQL การ
จัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันไว้บนคลาวด์ เป็นต้น 

จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้นถูกน ามาใช้ในการก าหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
โครงสร้าง พ้ืนฐานในอนาคต ดังรูปที่  ๓๗ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System 
Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงาน และรูปที่ ๓๘ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริหารส านักงาน โดยคาดว่าจากเดิม ๑ แอปพลิเคชัน จะท าการปรับปรุงให้มีครอบคลุมกับ
กระบวนการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ นอกจากนี้จะมีการน าเอาแอป
พลิเคชันจากที่มีการใช้งานอยู่ในกระบวนการท างานอ่ืนเข้ามาใช้พร้อมทั้งปรับปรุง ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จ านวนของแอปพลิเคชันที่การเข้าถึงผ่านช่องทาง Web Access เท่าเดิม จ านวนของแอป
พลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่านทาง HTTPS เท่าเดิม จ านวนของแอปพลิเคชันที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย 
Single-Sign On เท่าเดิม จ านวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๑๒ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๕ รายการ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ จ านวนแบบฟอร์มที่ข้ึนทะเบียนปัจจุบัน ๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๒ รายการ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ จ านวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๔ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๓ 
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐  
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FM-S04-003  บงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร
FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
FM-S04-005 แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ   าย นส านักงาน
FM-S04-008 แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

FM-S04-003  บงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร
FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
FM-S04-005 แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ   าย นส านักงาน
FM-S04-008 แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

·   าน นแอปพลิเค ันทั งหมด 2 แอปพลิเค ัน 
·   าน นแอปพลิเค ันอ ่น ท่ีมีการเ  ่อม ยงกับ ้อม ลรายการเบิก  าย 1 แอปพลิเค ัน
·   าน น  องทางเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 2   องทาง นั่นค อ Web Access  คิดเป น 100.00% 
·   าน นแอปพลิเค ันท่ีรับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS 2 แอปพลิเค ัน คิดเป น 100.00%
·   าน นร ปแบบการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 2 ร ปแบบ 

นั่นค อ Single-Sign On และ Username/Password อย างละ 1 แอปพลิเค ันคิดเป น 50.00%
·   าน นแบบ อร มทั งหมด 12 รายการ

-  ม    นทะเบียน 0 รายการ
-    นทะเบียน 7 รายการ
- เป น e-Form 5 รายการ

·   าน น าน ้อม ล (เ พาะแอปพลิเค ัน ององค กร) 1  าน ้อม ล
 ดย ัดเก บ  ้บน Cloud ทั งหมด 1  าน ้อม ล คิดเป น 100.00%

·   าน นแอปพลิเค ัน (เ พาะแอปพลิเค ัน ององค กร) ท่ี  ้ าน ้อม ล MSSQL ทั งหมด 1 แอปพลิเค
 ันคิดเป น 100.00% 
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ค าเลี้ยงรับรอง

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรองค าที่จอดรถค าที่จอดรถ

รูปที่ ๓๗ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ที่เก่ียวข้องกับบริหาร
ส านักงาน 



 

   

๑๑๗ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

EGA DB Server
(MS SQL)

MailGoThai Server 
(LDAP)

Single-Sign On 
Server with OpenID
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xxxxFM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกค าน  ามันเ   อเพลิง
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกค ารถรับ ้างทั่  ป
FM-S04-003  บงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร
FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
FM-S04-005 แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ   าย นส านักงาน
FM-S04-008 แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกค าน  ามันเ   อเพลิง
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกค ารถรับ ้างทั่  ป
FM-S04-003  บงานพนักงานรับ-ส งเอกสาร
FM-S04-004 แบบค า ออนุ าตพักค้างค น
FM-S04-005 แบบบันท กการ  ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งน าทรัพย สินเ ้าออกพ  นที่ส านักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ   าย นส านักงาน
FM-S04-008 แบบบันท กการ อด  าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

ค า TAXI
ค า  ทร ัพท 
ค า เลี ยงรับรอง

แอปพลิเค ันอื่นที่รับ ้อมูล 
“รายการเบิกจ าย”

AP13: Financial 
Mgt.

· แอปพลิเค ันเดิมทั งหมด 1 แอปพลิเค ัน 
   -  ะปรับปรุง 1 แอปพลิเค ัน คิดเป น 100% 
   -  ะน าแอปพลิเค ัน ากท่ีมีการ  ้งานอย   นกระบ นการท างานอ ่นเ ้ามา  ้
      พร้อมทั งปรับปรุง 1 แอปพลิเค ัน  (แบบประเมิน Online) คิดเป น 100.00%
· % องแอปพลิเค ันท่ีการเ ้าถ ง  าน  องทาง Web Access เพิ่ม   น 0.00%
· % องแอปพลิเค ันท่ีรับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS เพิ่ม   น 0.00%
· % องแอปพลิเค ันท่ีมีการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งด้ ย Single-Sign On ลดลง 0.00%
  าน นแบบ อร มทั งหมดเดิม 12 รายการ  ะเปลี่ยนเป น e-Form 5 รายการ คิดเป น 41.67%
  าน นแบบ อร มท่ี   นทะเบียนเดิม 8 รายการ  ะเปลี่ยนเป น e-Form 2 รายการ คิดเป น 25.00%    
·   าน นแบบ อร มท่ี ม    นทะเบียนเดิม 4 รายการ  ะเปลี่ยนเป น e-Form 3 รายการ คิดเป น 75.00%

AP08: Intranet

AP08: แ ้ง  อม

AP08:  องรถต ้
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EGA/CMG

Web access

AP08:  อท านามบัตร

ASP

https

AP08:  องห้องประ ุม

AP08: ส ัสดิการ

แบบประเมิน Online

Us
er

/P
as

sw
or

d

EGA*ระบบ อง Vendor   ่งติดตั ง
 ายนอกองค กร

Web accesshttps

ค า TAXI ค า  ทรศัพท์ 
ค าเลี้ยงรับรอง

ค า TAXI ค า  ทรศัพท ์
ค าเลี้ยงรับรองค าที่จอดรถค าที่จอดรถ

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ผู้ที่เกี่ยว ้อง API

Cloud Computing

 ้ี Cloud ที่ใ ้เก บ
 าน ้อมูล

เ ื่อม ยง ้อมูล

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

แอปพลิเค ัน 
(คงเดิม)

แอปพลิเค ัน 
(จะปรับปรุง)

แอปพลิเค ัน 
(จะยกเลิก)

แอปพลิเค ัน 
(จะแทนระบบเดิม)

แบบฟอร์ม 
(จะยกเลิก)

แบบฟอร์ม
(จะแทน ดย e-Form)

 
 

รูปที่ ๓๘ แสดง Gap Analysis สถาปัตยกรรมระบบที่เก่ียวข้องกับงานบริหารส านักงาน 

  



 

   

๑๑๘ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานส านักงาน 
การบริหารส านักงานต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของส านักงาน ดังนั้น การน าธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐ องค์ประกอบได้แก่ ๑) หลักประสิทธิผล ๒) หลักประสิทธิภาพ ๓) 
หลักการตอบสนอง ๔) หลักภาระรับผิดชอบ ๕) หลักความโปร่งใส ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) หลักการกระจาย
อ านาจ ๘) หลักนิติธรรม ๙) หลักความเสมอภาค ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มาก ากับกระบวนการบริหาร
ส านักงานทั้ง ๔ ด้าน จะท าให้ส านักงานมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรม  

นอกจากการด าเนินการที่มีหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยเป็นเสมือนปราการที่ท าให้การด าเนินงานมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถด าเนินการได้ทุกเมื่อ โดยส านักงานได้น ามาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้กระบวนการบริหาร
ส านักงานมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

 
เอกสารอ้างอิง 

๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒) คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S04 บริหารส านักงาน 
๔) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) 
๕) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

การบริหารส านักงาน 

กระบวนการบริหารส านักงาน เป็นกระบวนการที่มีการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่การจอง
ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การเบิกค่าเดินทางด้วยรถแท็กซี่ 
ประเมินการใช้บริการ ซึ่งในแต่ละกระบวนการต้องท าอย่างถูกต้องและรัดกุม เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส านักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการด าเนินงานหลายขั้นตอนข้างต้นได้แบ่งการด าเนินงานหลักๆ ออกเป็น ๕ กระบวนการ
หลัก ดังนี้  

กระบวนการบริหารส านักงาน ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
๑) จองทรัพยากร กระบวนการจองทรัพยากร กระบวนการที่กล่าวถึง  

- การจองห้องประชุม 
- การจองรถส านักงาน 

๒) โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
- การจัดท าแผนการบ ารุงรักษา 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

- การแจ้งซ่อมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓) ด าเนินการด้านความปลอดภัย อา

ชีวอนามัย 
กระบวนการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ประกอบด้วย 

- การจัดท าแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

- การปฏิบัติและติดตามด้านการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

๔) เบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่  กระบวนการเบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่  
๕) ประเมินผลการใช้บริการ กระบวนการประเมินผลการให้บริการ 

ตารางที่ ๓๓ การด าเนินงานหลักของกระบวนการบริหารส านักงาน 

กระบวนการบริหารส านักงานกับหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ 

การควบคุมดูแล กิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งฉันทามติ 

 
หลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารส านักงาน อ้างอิง 

๑) หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

๑) มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานและมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จในแผน 

๒) มีการน าแผนไปด าเนินการครบวงจร PDCA 
๓) น าแผนไปด าเนินการครบวงจร PDCA เน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- การก าหนด
แผนการ
ด าเนินงานของ
ส่วนงาน รวมถึง
แผนการบริหาร
จัดการส านักงาน 
หรือการซ่อม
บ ารุง 

- กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียน
สอดคล้อง PDCA 

- มีการตรวจสอบ
การด าเนินงานทุก
ปี  

๒) หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

๑) จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒) มีการน าเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet  

- กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนผ่าน
ระบบ 



 

   

๑๒๐ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

๓) มีการจัดท าเสียงตามสายเพ่ือสื่อสารการ
ด าเนินงาน 

๔) มีการตรวจสอบการด าเนินงานอยู่เสมอ 
๕) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ

น ามาพัฒนางาน 

Document 
Management 

- การใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น 
ระบบ Intranet 

- มีการตรวจสอบ
การด าเนินงาน
ผ่านกระบวนการ 
Internal 
Control และ 
การตรวจประเมิน
ภายในระบบ 
ISMS อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

- - มีการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการภายใน
อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๓) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

๑) มีการก าหนดตัวชี้วัดการให้บริการ 
๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว เช่น 
การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ระบบ G-Chat เสียงตามสาย 

 

- ก าหนดตัวชี้วัดใน
การท างานเป็น
ประจ าทุกปี 
อ้างอิงแบบ
ประเมิน 

- การใช้ระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ระบบ G-
Chat เสียงตาม
สาย 

๔) หลักภาระ
รับผิดชอบ 
(Accountability) 

๑) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

๒) สร้างจิตส านึกในการรับผิดและรับชอบ 

- เอกสาร
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ 
Document 
Management มี
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การระบุหน้าที่
รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

- ข้อบังคับการแบ่ง
ส่วนงานและ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

๕) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

๑) มีการเปิดเผยข้อมูลการจองทรัพยากรที่ชัดเจน
ผ่านระบบ Intranet  

๒) มีการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

- ขั้นตอนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- เปิดเผยขอ้มูลการ
จองทรัพยากร
ผ่านระบบ 
Intranet 

- การตรวจประเมิน
ภายในประจ าปี 

๖) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

๑) มีการส ารวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ
จากเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารส านักงาน 

๒) มีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบ 
เสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงส านักงาน 

๓) ระบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
เช่นระบบจองทรัพยากรใน Intranet 

- การส ารวจความ
พึงพอใจบริการ
ภายใน 

- การออกแบบ
ส านักงาน 

-   ระบบการจอง
ทรัพยากรผ่าน
ระบบ Intranet 

๗) หลักการกระจาย
อ านาจ 
(Decentralization) 

๑) การบริหารจัดการของหน่วยงานส่งเสริมให้
บุคลากรที่รับผิดชอบใน แต่ละงานตัดสินใจใน
งานซึ่งรับผิดชอบ สามารถให้บริการตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีอิสระนอกจากนี้ยังมีระบบ
ท างานแทนกัน 

๒) มีการมอบอ านาจการตัดสินใจตามโครงสร้าง
องค์กร และค าสั่งการมอบอ านาจ 

- โครงสร้างองค์กร
และบทบาท
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- ค าสั่งที่ ๑๐/
๒๕๕๙ เรื่องการ
มอบอ านาจ
เฉพาะอย่างแทน
ผู้อ านวยการ 

๘) หลักนิติธรรม    
(Rule of Law) 

๑) มีการก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
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๙) หลักความเสมอภาค
(Equity) 

๑) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคนใน สรอ. ต้องปฏิบัติโดย
เท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์กร 

๒) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสรอ.ทุกคนมีสิทธิในการ
จองทรัพยากรส านักงาน  

 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ          
(Consensus) 

๑) เมื่อมีปัญหาหรือต้องการความคิดเห็นจะต้อง
น าเข้าสู่ที่ประชุม มีการแสดงความคิดเห็น
รว่มกัน และถือมติร่วมเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน 

 

ตารางที่ ๓๔ กระบวนการบริหารส านักงานท่ีมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการบริหารส านักงานตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

ในกระบวนการบริหารส านักงาน มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเอกสาร PC-S04 ที่ได้
ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับมาตรการด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้ 

๑) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S04) เช่น ผู้มี
หน้าที่ในการจัดท าเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น 

๒) มีการสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัย เช่นมีการอบรมสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับพนักงานเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

๓) มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพ่ือประเมินความเสี่ยง 
พร้อมแนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่  

๔) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ให้มีความสวยงามและปลอดภัย เช่นมีการติดตั้งต้นไม้ กล้องวงจร
ปิด อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ 

๕) มีการก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประกาศให้พนักงานรับทราบ 
๖) มีการตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมิน

ภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารส านักงาน  

ในกระบวนการบริหารส านักงานจะต้องมีการด าเนินงานการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๖) พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘) คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
๙) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S04 บริหารส านักงาน 
๑๐) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) 
๑๑) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

จากรายการดังกล่าวข้างต้น ส านักงานมีกระบวนการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบการด าเนินงานจากผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานมีความ
สอดคล้องการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานอยู่เสมอ 

ปัญหากระบวนการบริหารส านักงาน  

๑) การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานยังขาดความต่อเนื่องของกระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบ
กระบวนการ 

๒) บางขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) บางกระบวนการยังไม่มีแผนงานในการปฏิบัติจริง 

 

การแก้ไขปัญหากระบวนการ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้ 
๑) มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นหมวดหมู่ ลดความซ้ าซ้อน 
๒) ปรับปรุงกระบวนการที่มุ่งเน้นการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การค านึงถึงความคุ้มค่า

ในการด าเนินงานตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
๓) ส่งเสริมกิจกรรม สร้างความส านึกการรักษาทรัพย์สินของส านักงาน ช่วยกันตรวจสอบดูแล

ส านักงาน 
๔) สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักงาน  
 
การจัดท าสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานด้าน

ส านักงานให้มีความเป็นธรรมาภิบาลมากข้ึน  
 

สารสนเท กับการบริหารส านักงาน 

การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารส านักงาน มีสารสนเทศ (Information) ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้  

กระบวนการบริหารส านักงาน สารสนเท ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
๑) จองทรัพยากร การจองทรัพยากร มีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

- ข้อมูลการจองรถตู้ 
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- ข้อมูลการจองห้องประชุม 
- ข้อมูลพนักงาน 

๒) โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน มีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
- ข้อมูลด้านการบริหารความปลอดภัยของส านักงาน 

๓) ด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 

ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย มีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง เช่น 

- ข้อมูลด้านความปลอดภัยของส านักงาน 
- ข้อมูลอาชีวอนามัย 
- ข้อมูลด้านมาตรฐานส านักงาน 

๔) เบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่  เบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่ มีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
- ข้อมูลการการใช้บริการแท๊กซ่ี 
- ข้อมูลพนักงาน 
- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ระเบียบ  

๕) ประเมินผลการใช้บริการ ประเมินผลการใช้บริการ มีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
- ข้อมูลการใช้บริการ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- ผลการสอบถามความพึงพอใจ 

 
ตารางที่ ๓๕ สารสนเทศกับการบริหารส านักงาน 

สารสนเท กับการบริหารส านักงานตามหลักธรรมาภิบาล  

  ในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารส านักงานนั้น จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศ (Information) ใน
การด าเนินงาน ซึ่งจัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงาน เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่ง
การด าเนินงานของส านักงานมีการด าเนินการดังนี้ 

๑) การจัดท ามาตรฐานข้อมูล  
๒) การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
๓) การจัดท า Knowledge Management เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ 
๔) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) 

 

สารสนเท กับการบริหารส านักงานตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารส านักงานต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตามมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงาน 
ดังนี้ 

๑) การจัดท าสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Documented information) 
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ในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารส านักงาน มีการจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการขึ้นทะเบียนและประกาศใช้  

๒) การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating) 
การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของส านักงานมีการก าหนดรูปแบบการจัดท าที่ชัดเจน เป็น

ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์ 
๓) การควบคุมสารสนเทศท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information) 

สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานมีการประกาศใช้ที่ระบบ Document Management ใน Intranet 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส านักงานสามารถ download เอกสารต่างๆ ที่ผ่านการอนุมัติได้ 

๔) การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification) 
สารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวาของ

เอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดยการ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศที่เป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับที่
ระบ ุ

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

ปัญหาสารสนเท เพื่อการบริหารส านักงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๑) ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย 
๒) ความซับซ้อนของสารสนเทศ เนื่องจากมีสารสนเทศจากหลายแหล่ง 
๓) ความไม่เชื่อมโยงกันของสารสนเทศท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม 
๔) ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของสารสนเทศ 
๕) ขาดการจัดล าดับชั้นความลับของสารสนเทศอย่างทั่วถึง 

 
การแก้ไขปัญหาสารสนเท  ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้ 

๑) การจัดท ามาตรฐานข้อมูล  
๒) การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)  
๓) เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลไปสู่ระบบต่างๆ โดยให้ข้อมูลบุคคลเป็น master data 
๔) การจัดท า Knowledge Management เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ 
๕) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) 

การจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านสารสนเทศ
ของส านักงานมคีวามเป็นธรรมาภิบาลมากข้ึน  
 
ระบบสารสนเท กับการบริหารส านักงาน 
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้กับการบริหารส านักงาน มีดังนี้ 

๑) ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) 
๒) โปรแกรม Microsoft Office 
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ระบบสารสนเท  รายละเอียด 
๑) ระบบสนับสนุนงานภายใน

ส านักงาน (Intranet) 
ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) ประกอบด้วย  

- จองห้องประชุม 
- จองรถตู้ 
- แจ้งซ่อม 

๒) โปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ ๓๖ ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้กับการบริหารส านักงาน 

 นอกจากระบบดังกล่าว คาดว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสวัสดิการกับระบบสวัสดิการของส่วนบริหาร
บุคคลในอนาคต 

ระบบสารสนเท  นปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

๑) ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ส านักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระบบสารสนเทศการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑) การลดขัน้ตอนและการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในส านักงาน  

๑.๑.๑) การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต 

ระบบสารสนเทศที่สามารถน าเข้ามาช่วยในกระบวนงานภายในขององค์กร โดยสามารถน ามาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานภายในองค์กรได้  
ดังนี้ 

ระบบสารสนเท กับการ
บริหารส านักงาน 

เหตุผลสนับสนุน รายละเอียด 

๑) ระบบสนับสนุนงาน
ภายในส านักงาน 
(Intranet) 

ระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน
สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 

- ท าให้พนักงานได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ในการจองทรัพยากรได้ด้วยตนเอง 
เช่นการจองระบบห้องประชุมซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ทันที  

- ระบบการจองรถตู้ที่สามารถเข้า
จองและขอเดินทางร่วมได้ แต่ยังไม่
สามารถอนุมัติด้วยตนเองได้ 

๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล 

๒) ลดขั้นตอนการอนุมัติ 
๓) ลดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน  
 

ตารางที่ ๓๗ การลดระยะเวลาในการให้บริการ 

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

กลุ่ม เพ่ือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที 

๑.๑.๓) การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารส านักงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของงาน ดังนี้ การจัดท าข้อมูลการเบิกค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางผ่านระบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(อนาคต) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น รวมถึง ระบบการเงิน เพ่ือลดข้อมูลที่
ซ้ าซ้อนลงได้  

๒) การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่า
ในการด าเนินงาน 

ยังขาดการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
เช่นการแจ้งซ่อม เนื่องจากยังไม่ได้ใช้ระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้ ไม่สามารถจัดท ารายงานที่เหมาะสม
กับการพิจารณาความคุ้มค่าได้ เช่นการจัดการซ่อมบ ารุงต่างๆให้คุ้มค่า  

๓) ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอกส านักงาน  และ/หรือ 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ  

๔) การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม 
ส านักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รวมถึงมีการประกาศการรับสมัครงานและการยกระดับประสิทธิภาพบุคลากร ที่เว็บไซต์ของส านักงาน 
www.ega.or.th  

ระบบสารสนเท กับการบริหารส านักงานตามหลักความม่ันคงปลอดภัยสารสนเท   

๑) การก าหนดให้มีการยืนยันตัวตนโดยการ Login และการใส่รหัสผ่าน (Password) เมื่อมีการใช้งาน 
เพ่ือป้องกนัมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒) มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและมีการทบทวนสิทธิ์ตามรอบ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
๓) มีการก าหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบที่ส าคัญ (Session Time out) 
๔) มีการจัดเก็บและส ารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ 

 

http://www.ega.or.th/
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ปัญหาระบบสารสนเท เพื่อการบริหารส านักงานตามหลักธรรมาภิบาล  

๑) ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล เนื่องจากระบบที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่นระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงิน กรณีการท าจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  

๒) ระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในส่วนบริหารงานยังคงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระบวนการภายใน
เข้าด้วยกัน  

๓) ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการใช้ระบบแต่ยังคง
จ าเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่ 

๔) ใช้ระบบไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้ต้องใช้กระดาษและคีย์ข้อมูลซ้ าซ้อน เช่น ระบบแจ้งซ่อม 
๕) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศยังขาดความเข้าใจการใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ขาดการต่อยอด

สารสนเทศหรือรายงานที่ระบบเพ่ือให้เกิดคุณค่าเพ่ิมข้ึน เช่นการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเท  ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
การจัดท าสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น   



 

   

๑๒๙ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

บทที่ ๔ บทสรุปการด าเนินงาน 
บทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของการพัฒนาสถาปัตยกรรมของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service 

support) ของระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานส านักงาน
ตามที่ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากมุมมองผู้บริหาร มุมมองเชิงพัฒนา และมุมมองผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ รวมทั้งวิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ด้านธุรกิจ 
(Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตลอดจนศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการ
ต่างๆ ของการบริหารงานทั้งสองด้าน มาแล้วในบทที่ ๒ และบทที่ ๓ ที่ผ่านมา ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกน ามา
ก าหนดเป็นกิจกรรมส าหรับการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลและบริหารส านักงานที่ต้องการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยน เพ่ือช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการด าเนินงาน
ภายในองค์กรให้ลดลง เน้นการสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงได้ดังนี้ 

๔.๑ การพัฒนาของด้านบริหารงานบุคคล 
กระบวนการบริหารงานบุคคลจะด าเนินการภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ เป็นจ านวน

มาก และลักษณะการด าเนินงานต้องติดต่อประสานงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือส่วนงานอ่ืนๆ ดังรูปที่ ๓๙ 
แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  ดังนั้นแนวทางการ
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของด้านบริหารงานบุคคล จะเน้นเรื่องความเชื่อมโยง ความสะดวก รวดเร็ว และ
ความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก ในการสรุปแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรจะสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการที่มี ออกมาเป็นแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป 
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รูปที่ ๓๙ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน 

 

 

  



 

   

๑๓๑ | ห น้ า  
     

 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง 
ดังรายละเอียดด้านล่าง และดังตารางที่ ๓๘ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
การบริหารงานบุคคล รูปที่ ๔๐ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล (Overview Enterprise 
Architecture of Human Resource Management) และรูปที่  ๔๑ แสดงแบบจ าลองกระบวนการ
บริหารงานบุคคลในอนาคต 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน จะสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ด้านธุรกิจ (Business) โดยท าการทบทวนและปรับปรุงเอกสารกระบวนการปฏิบัติงานของ
งานบริหารงานบุคคล ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
สวัสดิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารงานบุคคล แม้ว่ามีการปฏิบัติงานจริงแต่พบว่ายัง
ไม่ได้มีการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงที่
ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กรอย่างแท้จริง 

 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ 
(Infrastructure) โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับ
กับกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพ่ือ
ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่ างเช่น การปรับปรุง
เว็บไซต์ส านักงาน (EGA Website) เพ่ือให้ผู้สมัครงานสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยข้อมูล
จากการสมัครจะถูกส่งต่อไปยังระบบบุคคล (Human Resource Management System) 
และการปรับปรุงระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน ( Intranet) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร
สามารถขอเบิกค่าสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ผ่านระบบได้ โดย
ข้อมูลจากการขอเบิกจะถูกส่งต่อไปยังระบบบุคคลเพ่ือด าเนินการอนุมัติการขอเบิก ซึ่งท าให้
ระยะเวลาของขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการลดลงและลดความผิดพลาดของข้อมูล เป็นต้น ใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้เน้นในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) 
โดยแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลงานบริหารงานบุคคลและงานอ่ืนๆทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน 
Private Cloud จะท าการส ารองไปเก็บไว้ยังไซต์ส ารองในอนาคต ส าหรับไฟล์ข้อมูล เช่น 
สเปรตชีต ภาพ และวีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Shared Drive จะท าการส ารองไปเก็บไว้ยังไซต์
ส ารองในอนาคต เช่นเดียวกัน 

ผลที่ได้รับ  
๑) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) สามารถระบุต้นทางของข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง

ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานและข้อมูล  
๓) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
๔) ช่วยลดการใช้กระดาษ 
๕) ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 

แน
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าง
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๑) กระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานจ านวนมาก 

ปรับปรุง/ออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อให้กระชับ เข้าใจ
ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ลดจาก ๒๘ เหลือ ๒๔ กระบวนการ (ลดลงร้อยละ ๑๔.๓) 

๒) บางกิจกรรมที่มีการด าเนินการยัง
ไม่ได้จัดท าเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

จัดท ากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์
อักษร และประกาศใช้ภายใน สรอ. 
เพิ่ม ๕ กระบวนการ  
หมายเหตุ : ส่งผลให้จ านวนกระบวนการย่อยรวมทั้งหมด ๒๙  
กระบวนการย่อย (๒๔+๕) 

๓) แบบฟอร์ม (Form) บาง
แบบฟอร์มมีข้อมูลซ้ าซ้อนกัน 
ส่งผลให้มีบางฟอร์มไม่ได้ใช้งาน 

ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม 
 พัฒนาเป็น e-form ๕ e-form 
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 ๔) ขาดความเชื่อมโยง สร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้านข้อมูล จะมี

การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านี้ 
๕) ไม่มีแอปพลิเคชันช่วยอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานใน
กระบวนการที่ส าคัญ 

 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งาน
ส าหรับกระบวนการที่ส าคัญ และสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างแอปพลิเคชัน  

 ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับความต้องการด้านข้อมูล
ที่ใช้ในงานปัจจุบัน (จากเดิมเก็บข้อมูลในรูปไฟล์สเปรด
ชีต) 

 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน (จากเดิมไม่
เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ) 

๖) แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

๗) ขาดความเชื่อมโยงด้านต่างๆ ยังคง
ติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบของ
กระดาษเป็นส่วนใหญ่   

ตารางที่ ๓๘ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการการบริหารงานบุคคล 
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ประวัติการลงเวลาระบบใบลา
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ประวัติ
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งานบุคคล งานบริหารส านักงาน  งานจัดซ้ือ/จัดจ้างและงานการเงิน

ใช้งานในปัจจุบันคาดว่าจะปรับปรุง คาดว่าจะยกเลิก คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามาใหม่ คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

Service Support

บริหารองค์ความรู้และอ านวยการ

โครงสร้างองค์กร
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นโยบายบุคคลากร สรรหาบุคคลากร

ข้อมูลบุคลากรร้องทุกข์และ
ด าเนินการทางวินัย

พัฒนาบุคลากร 
(การอบรม)

บริหารจัดการ
บุคลากรผู้มี
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แผนพัฒนาส่วน
บุคคลและอบรม

ประจ าปี
สัญญาและ
ทดลองงาน 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

เงินเดือนและ
จ่ายเงินรางวัลพิเศษ

 สวัสดิการและ
ผลประโยชน์เก้ือกูล 

KM Web Server
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รูปที่ ๔๐ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล (OVERVIEW ENTERPRISE ARCHITECTURE 
OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
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รูปที่ ๔๑ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงานบุคคลในอนาคต 
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๔.๒  การพฒันาของด้านบริหารส านักงาน 
กระบวนการบริหารส านักงานจะครอบคลุมงานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและงาน

บริการในด้านต่างๆ ภายในส านักงาน อาคารสถานที่บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมทั้งการอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ การบริการงานรถตู้ส านักงาน งานแม่บ้าน งานเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร งานธุรการ ค่าน้ า
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ดังรูปที่ ๔๒ แสดงแบบจ าลอง
กระบวนการบริหารส านักงานปัจจุบัน โดยในการพัฒนาสถาปัตยกรรมของด้านบริหารส านักงานมีกระบวนการ
บางส่วนได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนาไปในรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ของด้าน
บริหารงานพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาบ้างแล้ว ส่งผลให้พบประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหลักๆ คือ บางกิจกรรมที่
มีการด าเนินการยังไม่ได้จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และขาดความเชื่อมโยงด้าน
ต่างๆ ยังคงติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบของกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรจะสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่มี ออกมาเป็นแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
ต่อไป 

EGA Staff

ค่าเดินทาง
ที่จอดรถ

               

ค่าโทรศัพท์

งานท าความสะอาด

Intranet

               

           วัสดุสิ้นเปลือง

Welfare

Medical Family

House Payroll

        CMH

 

รูปที่ ๔๒ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารส านักงานในปัจจุบัน 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารส านักงานสามารถแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง 
ดังรายละเอียดด้านล่าง และดังตารางที่ ๔๐ แสดงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของงานบริหารส านักงาน 
รูปที่ ๔๓ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานส านักงาน (OVERVIEW ENTERPRISE 
ARCHITECTURE OF OFFICE MANAGEMENT) และ รูปที่ ๔๔ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารงาน
บริหารในอนาคต 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ที่สรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ด้านธุรกิจ (Business) โดยท าการทบทวนและปรับปรุงเอกสารกระบวนการปฏิบัติงานของ
งานบริหารงานบุคคล ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
สวัสดิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารงานบุคคล แม้ว่ามีการปฏิบัติงานจริงแต่พบว่ายัง
ไม่ได้มีการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงที่
ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของด้าน
แอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ 
(Infrastructure) โดยจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถ
รองรับกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเค
ชันเพ่ือความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การ
ปรับปรุงระบบสนับสนุนงานภายในส านักงาน (Intranet) เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
ขอเบิกค่าสวัสดิการ เช่น ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านระบบได้ โดยข้อมูลจากการ
ขอเบิกจะถูกส่งต่อไปยังระบบบุคคลเพ่ือด าเนินการอนุมัติการขอเบิก ซึ่งท าให้ลดระยะเวลา
ด าเนินการและลดความผิดพลาดของข้อมูล การปรับปรุงระบบแบบประเมิน Online ให้
สามารถรองรับการประเมินการให้บริการรถตู้ส านักงาน เป็นต้น ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้
เน้นในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) โดยแอปพลิเคชันและ
ฐานข้อมูลงานบริหารงานส านักงานและงานอ่ืนๆทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน Private Cloud 
จะท าการส ารองไปเก็บไว้ยังไซต์ส ารองในอนาคต ส าหรับไฟล์ข้อมูล เช่น สเปรตชีต ภาพ และ
วีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Shared Drive จะท าการส ารองไปเก็บไว้ยังไซต์ส ารองในอนาคต 
เช่นเดียวกัน 

ผลที่ได้รับ  
๑) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) สามารถระบุต้นทางของข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง

ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานและข้อมูล  
๓) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
๔) ช่วยลดการใช้กระดาษ 
๕) ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ด้าน ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 
แน

วท
าง

กา
ร

พัฒ
นา

กร
ะบ

วน
กา

ร
ปฏ

ิบัต
ิงา

น 

๑) บางกิจกรรมที่มีการด าเนินการยังไม่ได้
จัดท าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้กระชับ เข้าใจ
ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ปรับปรุง ๘ กระบวนการ 

แน
วท

าง
กา

รพั
ฒน

า
เท

คโ
นโ

ลย
ีสา

รส
นเ

ท 
 ๒) ขาดความเชื่อมโยงด้านต่างๆ ยังคง

ติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบของ
กระดาษเป็นส่วนใหญ่ 

ปรับปรุ งแอปพลิ เคชัน ให้ รองรับความ
ต้องการด้านข้อมูลที่ใช้ในงานปัจจุบัน (จาก
เดิมเก็บข้อมูลในรูปไฟล์สเปรดชีต) 

ตารางที่ ๓๙ แสดงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของงานบริหารส านักงาน 

Security
Ap

pl
ica

tio
n

ระบบแบบประเมิน Online

Intranet

Da
ta

ISO/IEC 27001
CSA STAR

ISO 20000
ISO 22301
ISO 9001

มาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
(มอก.18001, OHSAS 

18001) 

พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

จองห้องประชุมขอท านามบัตร

แจ้งซ่อม

จองรถตู้

การจองทรัพยากร การประเมินการใช้
บริการสวัสดิการ

สวัสดิการ

การบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี

ความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยในอาคาร

การจัดการความเส่ียง 
การควบคุมภาย น และ
การตรวจสอบภาย น

ใช้งานในปัจจุบันคาดว่าจะปรับปรุง คาดว่าจะยกเลิก คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามาใหม่ คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

Bu
sin

es
s

Sharing:
บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT

Transformation: 
รองรับการเปล่ียนแปลงในการพัฒนารัฐบาลด ิจิทัล

Delivery:
น าบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน

Biz
 P

ro
ce

ss
St

ra
te

gy
Se

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

Government Information 
Infrastructure

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

Center

Service Strategy Service Design Service MeasurementService Operation

งานพัสดุ งานบุคคล งานบริหารส านักงาน  งานจัดซ้ือ/จัดจ้างและงานการเงิน

Service Support

บริหารองค์ความรู้และอ านวยการ

In
fra

st
ru

ct
ur

e

EGA Data Center

Ne
tw

or
k 

VPNWired LAN Wireless LAN IP Phone Network

Ha
rd

wa
re

 &
 V

irt
ua

liz
at

ion

Private Cloud

Intranet Web Server EGA Database Server
(MS SQL)

Shared Drive Server

Internet

ระบบแบบประเมิน Online

เหตุการณ์ภายในอาคาร
สาถานท่ี

รูปที่ ๔๓ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารส านักงาน (OVERVIEW ENTERPRISE ARCHITECTURE 
OF OFFICE MANAGEMENT) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

EGA Staff

ค่าเดินทาง
ที่จอดรถ

               

ค่าโทรศัพท์

งานท าความสะอาด

Intranet

               

           วัสดุสิ้นเปลือง

Welfare

Medical Family

House Payroll

        CMH

New HR app./
Intranet

 

รูปที่ ๔๔ แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริหารส านักงานในอนาคต 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ภาคผนวก ก 
List of form: รายช่ือแบบฟอร์มที่ ช้ นกระบวนการบริหารส านักงาน 
FM-S04-001 Rev.0 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
FM-S04-002 Rev.0 แบบขออนุมัติเบิกค่ารถรับจ้างท่ัวไป 
FM-S04-003 Rev.0 ใบงานพนักงานรับ ส่งเอกสาร 
FM-S04-004 Rev.0 แบบค าขออนุญาตพักค้างคืน 
FM-S04-005 Rev.0 แบบบันทึกการใช้งานระบบเสียงตามสาย 
FM-S04-006 Rev.0 แบบแจ้งน าทรัพย์สินเข้าออกพื้นที่ส านักงาน 
FM-S04-007 Rev.0 แบบรายงานเหตุการณ์ภายในส านักงาน 
FM-S04-008 Rev.0 แบบบันทึกการขอดูภาพ CCTV ย้อนหลัง 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ภาคผนวก ข  
 

Security

ISO/IEC 27001

Sharing:
บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT

Transformation: 
รองรับการเปล่ียนแปลง นการพัฒนารัฐบาลดิจิตอล

Delivery:
น าบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน

Biz
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St

ra
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gy

Service Strategy/Design/Operation/Measurement

In
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st
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AD Server Storage Server

Web Server Log ServerDatabase Server

Anti-virus 
Server

Print Server E-Mail Server

Ha
rd

wa
re

 &
 

Vi
rtu

al
iza
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n

Backup ServerLDAP Server

Internet VPNWired LAN Wireless LAN VLAN

Ne
tw

or
k 

IP Phone 
Network

Private Cloud

IP Phone Server
CCTV
Server

Monitor Server

Telephone 
server

OS Windows Linux

กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ และนโยบาย

การจัดการความเสี่ยง 
การควบคุมภาย น และ
การตรวจสอบภาย น

Da
ta

Ap
pl

ica
tio

n
Bu

sin
es

s
Se

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

Government Information 
Infrastructure

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

Center

Service Strategy Service Operation Service SupportService Design Service Measurement

แผนยุทธ าสตร์
และแผนกลยุทธ์

นโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

แผนงบประมาณ แผนกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณ ์บริการ

สถาปัตยกรรม
องค์กร

การวิจัยและ
ต้นแบบผลิตภัณ ์

การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

 การสนับสนุน
บริการและการ

แก้ปัญหา
การขายและ ห้

ค าปร กษา
การ  กอบรม
รัฐบาลดิจิทัล

การส่งมอบงาน
บริการ

การเงินและบัญชี

การติดตามและ
ควบคุมผลิตภัณ ์

การพัฒนาองค์กร การบริหารความ
ต่อเน่ือง

การบริหาร
ส านักงานพัสดุ  กฎหมาย

การประสานความ
ร่วมมือ สารบรรณ

การจัด ้ือ/จัดจ้าง

มาตรฐาน การวิเคราะห์และ
ออกแบบ

ผลิตภัณ ์ /บริการ บริหารการ
เปลี่ยนแปลง

CSA STAR

Public Cloud

องค์ความรู้ เลขานุการและการ
จัดประชุม ความเส่ียงการติดตามและ

ตรวจสอบภาย น
การประเมินผลการ

 ห้บริการ

Service Support

Financial Mgt.

Document Mgt. Knowledge 
Management

Appoint. Mgt.

Welfare Mgt.

Saraban

Intranet

 Asset Mgt.

Minute of 
Meeting

Procurement 
Mgt.

HR Mgt.

E-Learning

Post LabelFinger ScanOperation 
Center

Project Tracking  IT Inventory 
Mgt.

Change Mgt.
Website/EGA 

Back-end CRM

Contact Center
Problem 
Tracking Risk Mgt.

ใช้งานในปัจจุบันคาดว่าจะปรับปรุง คาดว่าจะยกเลิก คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามาใหม่ คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

รูปที่ ๔๕ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Overview Enterprise Architecture of EGA) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

Stakeholder Application Data

Strategy/Goal

Business process

มาตรฐาน
Security

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย ของหน่วยงานท่ีก ากับ/ประเท ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย องค์กร
  มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท  
  ISO/IEC 27001
  มาตรฐาน Cloud Star

  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( บับท่ี ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
  พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม นการท างาน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ. . ๒๕๔๐
  พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ. . ๒๕๖๐
  พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. . ๒๕๔๔ 
  พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ. . ๒๕๔๖ 
  พรฎ. จัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย นพ. . ๒๕๕๕

Service Strategy
PC-C01: ก าหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
PC-C02: ก าหนดยุทธ าสตร์และแผนกลยุทธ์
PC-C03: ก าหนดแผนงบประมาณ
PC-C04: ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณ ์บริการ
PC-C05: สถาปัตยกรรมองค์กร

Service Implementation
PC-C06: วิจัยและต้นแบบผลิตภัณ ์/บริการ
PC-C07: จัดท ามาตรฐาน
PC-C08: วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณ ์/บริการ
PC-C09: พัฒนาผลิตภัณ ์ /บริการ
PC-C10: บริหารการเปล่ียนแปลง
PC-C11: การส่งมอบงานบริการ

Service Operation
PC-C12: การตลาดและประชาสัมพันธ์
PC-C13: บริหารการขายและ ห้ค าปร กษา
PC-C14: สนับสนุนบริการและการแก้ปัญหา
PC-C15: ติดตามและควบคุมผลิตภัณ ์/บริการ
PC-C16:   กอบรมรัฐบาลดิจิทัล

Service Support

Service Measurement
PC-S13: การติดตามและตรวจสอบภาย น
PC-S14: บริหารความเสี่ยง
PC-S15: ประเมินผลการ ห้บริการ

PC-S01: บริการและพัฒนาบุคลากร
PC-S02: บริหารงานจัด ื้อ/จัดจ้าง
PC-S03: บริหารงานพัสดุ
PC-S04: บริหารส านักงาน
PC-S05: บริหารการเงินและบัญชี
PC-S06: การพัฒนาองค์กร
PC-S07: กฎหมาย
PC-S08: บริหารความต่อเนื่อง
PC-S09: ประสานความร่วมมือ
PC-S10: บริหารงานสารบรรณ
PC-S11: บริหารองค์ความรู้
PC-S12: เลขานุการและการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการด้านยุทธ าสตร์
  ายบริหาร สรอ..
  าย PS
  าย CS
  าย CM/IN
กระทรวงดิจิตอล /กพร./ส านักงบ 

คณะกรรมการอนุมัติการเปล่ียนแปลง
  ายบริหาร สรอ.
  าย IN
  าย BD
  าย AD
  าย EN
  าย CS

คณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คณะกรรมการร่าง TOR
คณะกรรมการพิจารณาผล
คณะกรรมการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ
  ายบริหาร สรอ.
  าย CM
  าย OD
  าย PS
กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการบริหารจัดการเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัย
  ายบริหาร สรอ.
  าย BD
  าย CS
  าย AD
  าย EN

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

ยุทธ าสตร์/วัตถุประสงค์ เป าหมาย (KPI) ความสอดคล้องกับยุทธ าสตร์ กระทรวง/ประเท 
  ยุทธ าสตร์ท่ี ๑ บูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT (Sharing)
  ยุทธ าสตร์ท่ี ๒ น าบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน (Delivery)
  ยุทธ าสตร์ท่ี ๓ รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารัฐบาลด ิจิทัล 

(Transformation)

  จานวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐท่ีสามารถบูรณาการและประหยัดได ้ 
๑,๒๓๐ ล้านบาท   นปี ๒๕๖๒

  จานวนสะสมของ e-Services ท่ี ห้บริการประชาชนบน Smart Kiosk
๒๕ ระบบ  นปี ๒๕๖๒

  จ นวนบุคลากรภาครัฐที่มีความพร้อม นการปรับเปล่ียนแนวคิดไปสู่การทางาน
 นยุครัฐบาลดิจิทัล ๑,๕๐๐ คน  นปี ๒๕๖๒

  แผนพัฒนาเ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บับที่สิบสอง
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเ รษฐกิจและสังคม
  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเท ไทย
  แผนยุทธ าสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ. . ๒๕๕๔
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการพัสดุ พ. . ๒๕๕๘
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ. . ๒๕๕๕
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการตรวจสอบภาย น พ. . ๒๕๕๘
  ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ  พ. . ๒๕๕๗
  ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ. . ๒๕๕๗

DC-C01: นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
DC-C02: แผนยุทธ าสตร์และแผนกลยุทธ์
DC-C03: แผนงบประมาณ
DC-C04: แผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณ ์บริการ
DC-C05: สถาปัตยกรรมองค์กร

DC-C06: การวิจัยและต้นแบบผลิตภัณ ์/บริการ
DC-C07: มาตรฐาน
DC-C08: การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณ ์/

บริการ
DC-C09: ผลิตภัณ ์ /บริการ
DC-C10: บริหารการเปล่ียนแปลง
DC-C11: การส่งมอบงานบริการ

DC-C12: การตลาดและประชาสัมพันธ์
DC-C13: การขายและ ห้ค าปร กษา
DC-C14: การสนับสนุนบริการและการแก้ปัญหา
DC-C15: การติดตามและควบคุมผลิตภัณ ์/
บริการ
DC-C16: การ  กอบรมรัฐบาลดิจิทัล

DC-S01: การบริหารและพัฒนาบุคลากร
DC-S02: การจัด ื้อ/จัดจ้าง
DC-S03: พัสดุ
DC-S04: การบริหารส านักงาน
DC-S05: การเงินและบัญชี
DC-S06: การพัฒนาองค์กร
DC-S07: กฎหมาย
DC-S08: การบริหารความต่อเน่ือง
DC-S09: การประสานความร่วมมือ
DC-S10: สารบรรณ
DC-S11: องค์ความรู้
DC-S12: เลขานุการและการจัดประชุม

DC-S13: การติดตามและตรวจสอบภาย น
DC-S14: ความเสี่ยง
DC-S15: การประเมินผลการ ห้บริการ

AP01: Operation Center
AP05: CRM

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

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

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

AP01: Operation Center
AP20: Risk Mgt.
ระบบประเมิน Online

รูปที่ ๔๖ สถาปัตยกรรมองค์กร สรอ.ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

Stakeholder Application Data

Strategy/Goal

Business process
งานบริหาร ัดการพัสดุ

งานบุคคลและงานบริหารส านักงาน

 งาน ัด   อ/ ัด ้างและงานการเงิน

· การ างแ นค ามต้องการพัสดุ
· การค บคุมพัสดุ
· การบ ารุงรัก า
· การ  าหน ายพัสดุ

 ัตถุประสงค เป าหมาย (KPI) ค ามสอดคล้องกับยุท  าสตร 
· ยุท  าสตร ที ่1 บ ร าการ ครงสร้างพ  น านด้าน ICT (Sharing)
· ยุท  าสตร ที ่3 รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารั บาลดิ ิทัล 

(Transformation)

มาตร าน
Security

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย  องหน  ยงานที่ก ากับ/ประเท  ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องค กร
· มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท  
· ISO/IEC 27001
· มาตร าน Cloud Star

· พรบ. ระเบียบบริหารรา การแ  นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
· พรบ. ค ามปลอด ัย อา ี อนามัยและส าพแ ดล้อม นการท างาน
· พรบ.  ้อม ล  า สาร องทางรา การ พ. . ๒๕๔๐
· พรบ.   าด้ ยการกระท าค าม ิดทางคอมพิ เตอร  พ. . ๒๕๖๐
· พรบ.   าด้ ย ุรกรรมทางอิเล กทรอนิกส  พ. . ๒๕๔๔ 
· พร .   าด้ ยหลักเก   และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเม องที่ดี พ. . ๒๕๔๖ 
· พร .  ัดตั งส านักงานรั บาลอิเล กทรอนิกส  (องค การมหา น)
· ระเบียบ คตง.   าด้ ยการก าหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕

·  ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร สรอ.   าด้ ยการบริหารงานบุคคล พ. . ๒๕๕๔
·  ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร สรอ.   าด้ ยการพัสดุ พ. . ๒๕๕ 
·  ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร สรอ.   าด้ ยการเงินและการบั  ี พ. . ๒๕๕๕
·  ้อบังคับค ะกรรมการบริหาร สรอ.   าด้ ยการตร  สอบ าย น พ. . ๒๕๕ 
· ระเบียบค ะกรรมการบริหาร สรอ.   าด้ ยการ ัดส ัสดิการ  พ. . ๒๕๕ 
· ระเบียบค ะกรรมการบริหาร สรอ.   าด้ ยการบริหาร ลการป ิบัติงาน พ. . ๒๕๕ 

งานบริหารองค ค ามร ้และงานอ าน ยการ

· บริการและพัฒนาบุคลากร
     - ก อนการ ้างงาน
     - ระห  างการ ้างงาน
     - สิ นสุดการ ้างงาน
· บริหารส านักงาน

- บริหารส านักงานและ ุรการ
- อาคารและสถานท่ี

·  ัด   อ/ ัด ้าง
- การ อ   อ
- พิ าร า ล
- ตร  รับ
- ประเมิน ล

· บริหารการเงินและบั  ี
- ด้านรายรับ
- ด้านราย  าย

· พัฒนาองค กร
- งานมาตร านสากล 
-  ัฒน รรมองค กร
- ปรับปรุงกระบ นการ 

· ก หมาย
- งานระเบียบ
- งาน compliance
- งานนิติกรรมสั  า
- งานคดีค าม

· การบริหารค ามต อเน ่อง

· เล านุการ & การ
 ัดการประ ุม 
- เล านุการ 
-  ัดการประ ุม 

· บริหารองค ค ามร ้
- บริหารองค ค ามร ้

· ประสานค ามร  มม อ
- ประสานค ามร  มม อ

· ค ะกรรมการตร  สอบพัสดุประ  าปี
· ค ะกรรมการสอบหา ้อเท   ริง
· ค ะกรรมการ  าหน ายพัสดุ
·   ายบริหาร สรอ.
· ส  น CMP
· ส  น CMG

· ค ะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล
· ค ะอนุกรรมการก หมาย
·   ายบริหาร สรอ.
· ส  น CMH
· ส  น CMG

· ค ะกรรมการร าง TOR
· ค ะกรรมการพิ าร า ล
· ค ะกรรมการตร  รับ
·   ายบริหาร สรอ.
· ส  น CMP
· ส  น CMF
· ส านักงบประมา 

· ค ะอนุกรรมการก หมาย
·   ้บริหาร
· ส  น CMD
· ส  น ODL
· ส  น ODS
· ส  น ODI
· ส  น PSC
· ส  น PSR

AP08: Intranet
AP12: Asset Mgt.
AP21: Post Label

AP14: Saraban
AP15: Appointment Mgt.
AP16: Minute of Meeting
AP17: Document Mgt.
AP18: Knowledge Mgt.

AP11: Procure. Mgt.
AP13: Financial Mgt.

AP04: EGA Website/Back-end
AP08: Intranet
AP09: HR Mgt.
AP10: Welfare Mgt.
AP18: Knowledge Mgt.
AP23: Finger Scan

DC-S03: พัสดุ

DC-S01: การบริหารและพัฒนาบุคลากร
DC-S04: การบริหารส านักงาน

DC-S06: การพัฒนาองค กร
DC-S07: ก หมาย
DC-S08: การบริหารค ามต อเน ่อง
DC-S09: การประสานค ามร  มม อ
DC-S10: สารบรร 
DC-S11: องค ค ามร ้
DC-S12: เล านุการและการ ัดประ ุม

DC-S02: การ ัด   อ/ ัด ้าง
DC-S05: การเงินและบั  ี

·                              ...
·                               
·                               
·                              ...

· เพ ่อบริการ ัดการ ห้ครอบคุมงานบริหาร ัดการพัสดุ งานบุคคล 
งานบริหารส านักงาน งาน ัด   อ ัด ้าง งานบั  ีและการงาน งาน
องค ค ามร ้ และงานอ าน ยการ

รูปที่ ๔๗ สถาปัตยกรรมองค์กร กลุ่ม Service Support ระดบัสูง (High Level Enterprise Architecture of 
Service Support)
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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Public Cloud 
(ให้บริการต อหน วยงาน ายนอก)

Private Cloud 
(ให้บริการ ายในองค์กร)

Single-Sign On 
Server with OpenID

Single-Sign On 
Server with OpenID

MailGoThai Server 
(LDAP)

Mobile access
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AP21 : 
Post Label ฟล์ ้อมูลครุ ั  ์  (CMP)

AP23: Finger ScanAP22: Change Mgt.

·   าน นแอปพลิเค ันทั งหมด 23 แอปพลิเค ัน
·   าน น า าที่  ้พัฒนาแอปพลิเค ันทั งหมด 10  า า 

 ดยที่ C# มากที่สุด 12 แอปพลิเค ันคิดเป น 52.17% 
·   าน น  องทางเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 3   องทาง 

 ดยที่ Web Access มากที่สุด 17 แอปพลิเค ันคิดเป น 73.91% 
·   าน นแอปพลิเค ันที่รับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS 10 แอปพลิเค ัน คิดเป น 43.48%
·   าน นร ปแบบการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 5 ร ปแบบ 

 ดยที่ Single-Sign On มากที่สุด 14 แอปพลิเค ันคิดเป น 60.87%

Authentication 
Policy

z
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Web access

Us
er

/P
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sw
or

d

Mobile access

Desktop access

·   าน น ลิต ั    RDBMS ทั งหมด 4  ลิต ั    
 ดยที่ MSSQL มากที่สุด 17 แอปพลิเค ันคิดเป น 73.91%  

·   าน น ลิต ั    OS ทั งหมด 2  ลิต ั    
 ดยที่ Windows Server   ้มากที่สุด 16 แอปพลิเค ัน คิดเป น 69.57%

·   าน นแอปพลิเค ันที่ ัดเก บอย  บน Private  Cloud ทั งหมด 16 แอปพลิเค ัน คิดเป น 
69.57%

·   าน น DR site ทั งหมด 1 Site
·   าน น าน ้อม ล RDBMS 10  าน ้อม ล

 ดย ัดเก บ  ้บน Cloud ทั งหมด 9  าน ้อม ล คิดเป น 90.00%

AP05: CRM
CRM 

(MS SQL)
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Web access

Desktop access

https

https

https

https

https
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 Backup Storage  ้อมูลใน
ระบบ Back office ที่ส วนงาน 

AD รับผิด อบ

Public/Private Cloud 
Storage

Full backup ทุกสัปดาห ์
Incremental backup ทุกวัน

Shared Drive 
(ส าหรับเก บ ้อมูลที่เป น ฟล์)

 Backup Storage 
ส าหรับ ้อมูลใน Shared Drive

External Harddisk 

* มีการตรวจหาการ จมตีเครื่อง Server 
เดือนละครั้ง หรือสงสัยว ามีการ จมตี

Backup Storage ส าหรับ 
 Public/Private cloud 

Full backup ทุกสัปดาห ์
Incremental backup ทุกวัน

EGA Data Center รีรา า DR Site

DR Site Storage 

 นาคาร

Shared Drive 
(External Harddisk)

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

API

Cloud Location

อ้างถ ง Cloud ที่
จัดเก บ

การ หล อง ้อมูล

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

ใ ้งานในปัจจุบัน คาดว าจะปรับปรุง

คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเ ้ามาทดแทน

คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 

Storageเอกสาร

Replication (Private/Public Cloud)

Backup ทุกวัน เม่ือครบ 1 
เดือนจะน าส งธนาคาร

 

รูปที่ ๔๘ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) 

จากรูปที่ ๔๕ แสดงสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ที่ยังมีการใช้งานอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด ๒๓ แอปพลิชัน โดยที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้
หลากหลายช่องทาง (Access Channel) ซึ่งประกอบไปด้วย Desktop Access Web Access และ Mobile 
Access โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Web Access มากที่สุด ๑๗ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ จาก
ทั้งหมด และมีแนวโน้มจะเข้ามาทดแทน Desktop Access ซึ่งยากต่อการใช้งานเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่
นอกสถานที่ท างาน แม้ว่า Mobile Access จะมีส่วนน้อย ซึ่งมีทั้ง ๓ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ 
อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับพฤติกรรมการด าเนินงานที่ต้องการ การ
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นลักษณะ Self Service มากยิ่งขึ้น โดยมีแอปพลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่านทาง
โปรโตคอล HTTPS เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น จ านวน ๑๐ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ 

ระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล ซึ่งยังมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วแอปพลิเคชันจะมีการยืนยันตัว
บุคคลด้วย Username และ Password ผ่าน Single-Sign On มากที่สุด ๑๔ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๘๗ และพบว่ายังมีอยู่เพียง ๒ แอปพลิเคชันที่ไม่มีการยืนยันตัวบุคคล โดยทั้ง ๒ แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นความลับใดๆและใช้เฉพาะในส่วนงานเท่านั้น  

พบว่ามีจ านวนผลิตภัณฑ์ RDBMS ทั้งหมด ๔ ผลิตภัณฑ์ โดยที่ Microsoft SQL (MSSQL) 
Server มากที่สุด ๑๗ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ มีจ านวนผลิตภัณฑ์ Operating System (OS) 
ทั้งหมด ๒ ผลิตภัณฑ์ โดยที่ Windows Server ใช้มากที่สุด ๑๖ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ มี
จ านวนแอปพลิเคชันที่จัดเก็บอยู่บน Private  Cloud ทั้งหมด ๑๖ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ มี
จ านวน Disaster Recovery (DR) site ทั้งหมด ๑ Site และจ านวนภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมด ๑๐ 
ภาษา โดยที ่C# มากที่สุด ๑๒ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗ 

จากทั้งหมด ๒๒ แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AP21: Post Label) มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบการ
จัดการฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database Management System) จ านวน ๑๐ ฐานข้อมูล 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 ไปยังฐานข้อมูลกลางขององค์กร “EGA DB Server” และฐานข้อมูลระบบ 
MailGoThai “MailGoThai Server” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน 

จากรูปที่ ๔๙ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ซึ่งคาดว่ามี
ทั้งหมด ๒๐ แอปพลิชัน โดยที่การเข้าถึงแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ยังเป็น Web Access โดยมีทั้งหมด ๑๘ แอป
พลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ แอปพลิเคชันจะมีการรับส่งข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล HTTPS จ านวน ๑๑ 
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ การระบบยืนยันตัวบุคคลด้วย Single-Sign On จะยังคงมากที่สุด ๑๕ 
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ยังคงมีจ านวน ๙ จาก ๑๐ ฐานข้อมูลทีจ่ัดเก็บไว้บน Cloud คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๐๐ Microsoft SQL (MSSQL) Server ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด ๑๖ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๐๐ Windows Server ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด ๑๗ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
จ านวน Disaster Recovery (DR) site ยังมีเท่าเดิมคือ ๑ Site และ C# ยังคงถูกใช้เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชัน
มากที่สุด ๑๒ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยรูปที่ ๕๐ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรม
ระบบ ขณะที่รายะเอียดเพ่ิมเติมจากสถาปัตยกรรมระบบได้ให้ไว้ใน ตารางที่ ๔๐ และ ๔๑ ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยี ในปัจจุบันและในอนาคต ตามล าดับ  
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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·   าน นแอปพลิเค ันทั งหมด 21 แอปพลิเค ัน
·   าน น า าที่  ้พัฒนาแอปพลิเค ันทั งหมด 10  า า 

 ดยที่ C# มากที่สุด 11 แอปพลิเค ันคิดเป น 52.38% 
·   าน น  องทางเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 3   องทาง 

 ดยที่ Web Access มากที่สุด 17 แอปพลิเค ันคิดเป น 80.95%
·   าน นแอปพลิเค ันที่รับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS 10 แอปพลิเค ัน คิดเป น 47.62% 
·   าน นร ปแบบการตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งแอปพลิเค ัน ทั งหมด 5 ร ปแบบ 

 ดยที่ Single-Sign On มากที่สุด 14 แอปพลิเค ันคิดเป น 66.67%
· 

·   าน น ลิต ั    RDBMS ทั งหมด 4  ลิต ั    
 ดยที่ MSSQL มากที่สุด 16 แอปพลิเค ัน คิดเป น 76.19%  

·   าน น ลิต ั    OS ทั งหมด 5  ลิต ั    
 ดยที่ Windows Server   ้มากที่สุด 16 แอปพลิเค ัน คิดเป น 76.19%

·   าน นแอปพลิเค ันที่ ัดเก บอย  บน Private  Cloud ทั งหมด 16 แอปพลิเค ัน คิดเป น 
76.19%

·   าน น DR site ทั งหมด 1 Site
·   าน น าน ้อม ล RDBMS 10  าน ้อม ล

 ดย ัดเก บ  ้บน Cloud ทั งหมด 9  าน ้อม ล คิดเป น 90.00%

https

https

https

https

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

API

Cloud Location

อ้างถ ง Cloud ที่
จัดเก บ

การ หล อง ้อมูล

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

ใ ้งานในปัจจุบัน คาดว าจะปรับปรุง

คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเ ้ามาทดแทน

คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 

Storageเอกสาร

AP21 : 
Post Label

Public Cloud 
(ให้บริการต อหน วยงาน ายนอก)

Private Cloud 
(ให้บริการ ายในองค์กร)

 Backup Storage  ้อมูลใน
ระบบ Back office ที่ส วนงาน 

AD รับผิด อบ

Public/Private Cloud 
Storage

Full backup ทุกสัปดาห ์
Incremental backup ทุกวัน

Shared Drive 
(ส าหรับเก บ ้อมูลที่เป น ฟล์)

 Backup Storage 
ส าหรับ ้อมูลใน Shared Drive

(External Harddisk) 

Backup Storage ส าหรับ 
 Public/Private cloud 

Full backup ทุกสัปดาห ์
Incremental backup ทุกวัน

EGA Data Center รีรา า DR Site

DR Site Storage 

 นาคาร

Replication (Private/Public Cloud)

Backup (Private/Public Cloud

Replication (Shared Drive)

Backup ทุกวัน 

 

รูปที่ ๔๙ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

EGA DB Server
(MS SQL)

HR DB Server 
(MS SQL)

Risk Server  
(MS SQL)

MinuteOfMetting 
Client (MS Access) 

IT Inventory Server 
(My SQL)

Contact DB Server 
(MS SQL)

Appointment 
Server (PostgreSQL/

MySQL)

DB Public-Cloud 
Server

(MS SQL)
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Center

AP20: Risk Mgt.

AP15: Appoint. 
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AP06: Contact 
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Tracking
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AP09: HR Mgt.

AP14: Saraban
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AP13: Financial 
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AP17: Document 
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Project Tracking 
Server (MySQL)

AP02: Project 
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Server with OpenID

Single-Sign On 
Server with OpenID

MailGoThai Server 
(LDAP)

Mobile access
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AP23: Finger ScanAP22: Change Mgt.

AP05: CRM
CRM 

(MS SQL)
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y Web access

Authentication 
Policy

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

API

Cloud Location

อ้างถ ง Cloud ที่
จัดเก บ

การ หล อง ้อมูล

ระบบ าน ้อมูล
(Directory) Desktop access

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

Us
er

/P
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d

Desktop access

AP10: Welfare Mgt.

AP21 : 
Post Label

ใ ้งานในปัจจุบัน คาดว าจะปรับปรุง

คาดว าจะยกเลิก คาดว าจะเ ้ามาทดแทน

· แอปพลิเค ันเดิมทั งหมด 23 แอปพลิเค ัน
    ะปรับปรุงและก าลังปรับปรุง 8 แอปพลิเค ัน คิดเป น 34.78%
    ะพัฒนาทดแทน 2 แอปพลิเค ัน คิดเป น 8.70%
    ะยกเลิก 2 แอปพลิเค ัน คิดเป น 8.70 %   ่ง ะท า ห้เหล อแอปพลิเค ันทั งหมด 21 แอปพลิเค ัน
· การ  ้งาน Software Package ลดลงส งสุด  3.11%
· การเ ้าถ งแอปพลิเค ัน  าน  องทาง Web Access  เพิ่ม   น 7.04% และ Desktop Access ลดลง 

7.04%
· มีแอปพลิเค ันที่รับส ง ้อม ล  านทาง HTTPS เพิ่ม   น 4.14%

· การตร  สอบสิท ิการเ ้าถ งแอปพลิเค ันด้ ย Single-Sign On เพิ่ม   น 5.87 และ 
Username/Password ลดลง 7.87%

· มีแอปพลิเค ันที่  ้ าน ้อม ล MS SQL เพิ่ม   น 2.28% และ MySQL ลดลง 3.11%
· มีแอปพลิเค ันที่ท างานบน Windows Server เพิ่ม   น 6.63% และ Windows Desktop 

ลดลง 7.04%
· มีแอปพลิเค ันที่ท างานบน Private Cloud เพิ่ม   น 6.63%
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Mobile access

https

 Web access

คาดว าจะเพ่ิมเ ้ามาใหม 

Storageเอกสาร

Public Cloud 
(ให้บริการต อหน วยงาน ายนอก)

Private Cloud 
(ให้บริการ ายในองค์กร)

 Backup Storage  ้อมูลใน
ระบบ Back office ที่ส วนงาน 

AD รับผิด อบ

Public/Private Cloud 
Storage

Full backup ทุกสัปดาห ์
Incremental backup ทุกวัน

Shared Drive 
(ส าหรับเก บ ้อมูลที่เป น ฟล์)

 Backup Storage 
ส าหรับ ้อมูลใน Shared Drive

(External Harddisk) 

* มีการตรวจหาการ จมตีเครื่อง Server 
เดือนละครั้ง หรือสงสัยว ามีการ จมตี

Backup Storage ส าหรับ 
 Public/Private cloud 

Full backup ทุกสัปดาห์ 
Incremental backup ทุกวัน

EGA Data Center รีรา า DR Site

DR Site Storage 

 นาคาร

Shared Drive 
(External Harddisk)

Replication (Private/Public Cloud)

Backup (Private/Public Cloud

Replication (Shared Drive)

Backup ทุกวัน เม่ือครบ 1 
เดือนจะน าส งธนาคาร

 

รูปที่ ๕๐ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบ 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
ตารางที่ ๔๐ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยี ในปัจจุบัน 
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C# * X X X X X X X X X X X X 12 52.17
ASP * X 1 4.35
PHP X X X 3 13.04
VBA X 1 4.35
JAVA X X 2 8.70
Ruby X 1 4.35
Java Android X X 2 8.70
Objective C X X 2 8.70
Swift X 1 4.35
Software Package X X X X 4 17.39
Web Access * * X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 73.91
Desktop Access X X X X X X 6 26.09
Mobile Access X X X 3 13.04

HTTPS * X X X X X X X X X X 10 43.48
None-Authentication X X 2 8.70
User/Password * X X X X 4 17.39
User/Password via Single- * X X X X X X X X X X X X X X 14 60.87
User/Password via LDAP X X 2 8.70
User/Password via Active X 1 4.35

IIS * * X X X X X X X X X X X 11 47.83

Apache HTTP X X X 3 13.04

Apache Tomcat X X 2 8.70

Thin X 1 4.35
MS SQL * * X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 73.91
MySQL X X X X 4 17.39
PostgreSQL X 1 4.35
MS Access X 1 4.35
Windows Server * * X X X X X X X X X X X X X X X X 16 69.57
Linux Server X 1 4.35
Windows Desktop X X X X X X 6 26.09
Android X X 2 8.70
iOS X X X 3 13.04
Private Cloud * * X X X X X X X X X X X X X X X X 16 69.5652
Public Cloud X 1 4.35
ใ ้ (ยัง ม มแีผนปรับปรุง/ยกเลิก) X X X X X X X X X X X 11 47.8261
ใ ้ (มแีผนปรับปรุง) X X X 3 13.04
ใ ้ (ก าลังปรับปรุง) X X X X X X 6 26.09
ใ ้ (มแีผนทดแทน) 0 0.00
ใ ้ (ก าลังพฒันาทดแทน) X X 2 8.70
ใ ้ (มแีผนยกเลิก) X X 2 8.70
ยกเลิกแล้ว X X 2

X แทน ความสัมพนัธ์ระหว างแอปพลิเค นักบัเทค น ลยี  องแอปพลิเค นัที่ยังใ ง้านอยู ในปจัจุบนั แทน ค าสูงสุด องแต ละเทค น ลยี

* แทน ความสัมพนัธ์ระหว างแอปพลิเค นักบัเทค น ลยี  องแอปพลิเค นัที่ยกเลิกการใ ง้านแล้ว
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
ตารางที่ ๔๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยี ในอนาคต 
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%
 ค
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มต

 าง
ระ

หว
 าง

ปัจ
จุบ

ันแ
ละ

อน
าค

ต

c# X X X X X X X X X X X 11 52.38 0.21
ASP X 1 4.76 0.41
PHP X X X 3 14.29 1.24
VBA X 1 4.76 0.41
JAVA X X 2 9.52 0.83
Ruby X 1 4.76 0.41
Java Android X X 2 9.52 0.83
Objective C X X 2 9.52 0.83
Swift X 1 4.76 0.41
Software Package X X X 3 14.29 -3.11
Web Access X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 80.95 7.04
Desktop Access X X X X 4 19.05 -7.04
Mobile Access X X X 3 14.29 1.24

HTTPS X X X X X X X X X X 10 47.62 4.14
None-Authentication X X 2 9.52 0.83
User/Password X X 2 9.52 -7.87
User/Password via Single-Sign On X X X X X X X X X X X X X X 14 66.67 5.80
User/Password via LDAP X X 2 9.52 0.83
User/Password via Active Directory X 1 4.76 0.41

IIS X X X X X X X X X X X 11 52.38 4.55

Apache HTTP X X X 3 14.29 1.24

Apache Tomcat X X 2 9.52 0.83

Thin X 1 4.76 0.41

MS SQL X X X X X X X X X X X X X X X X 16 76.19 2.28
MySQL X X X 3 14.29 -3.11
PostgreSQL X 1 4.76 0.41
MS Access X 1 4.76 0.41
Windows Server X X X X X X X X X X X X X X X X 16 76.19 6.63
Linux Server X 1 4.76 0.41
Windows Desktop X X X X 4 19.05 -7.04
Android X X 2 9.52 0.83
iOS X X X 3 14.29 1.24
Private Cloud X X X X X X X X X X X X X X X X 16 76.19 6.63
Public Cloud X 1 4.76 0.41

X แทน ความสัมพนัธ์ระหว างแอปพลิเค นักบัเทค น ลยี  องแอปพลิเค นัในอนาคต    แทน ค าสูงสุด องแต ละเทค น ลยี

ค ามสมัพัน  ระห  างแอปพลเิค ันกับเทค น ลยี
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