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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
ตามที่ ส านั กงานรั ฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทารายงานการพัฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรก่อนหน้านี้จานวน ๒ เล่ม ได้แก่ รายงานกรอบแนวคิดการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. และ รายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านงานพัสดุของ สรอ. โดยการจัดทารายงานดังกล่าว
ให้ความสาคัญแก่การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ในรูปแบบการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการดาเนินงานภายในสานักงานนั้น บัดนี้ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
ได้ จั ดทารายงานฉบั บ ที่ ๓ ว่าด้ว ยการพัฒ นาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริห ารงานบุคคลและบริห ารงาน
สานักงาน โดยทาการศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ (Business)
ด้ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Infrastructure) และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) โดยสามารถสรุปผลการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารสานักงาน ดังนี้
๑) ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานตั้ ง แต่ ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ / กรอบ
นโยบายสมรรถนะบุคลากร การบริหารจัดการงานบุคคล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง/โยกย้ายและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การอบรมและการพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การดาเนินการทางวินัย
และการร้องทุกข์
๒) ด้านบริหารสานักงาน ครอบคลุมงานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่
บริ เ วณพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน การซ่ อ มบ ารุ ง โครงสร้า งพื้ น ฐาน การบริ ห ารจัด การด้ า นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมทั้งการอานวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ ภายในสานักงาน การบริการงานรถตู้สานักงาน งานแม่บ้าน งานเจ้าหน้าที่รับส่ง
เอกสาร งานธุรการ ค่าน้าค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง
จากการศึกษา พบประเด็นปัญหาหลัก ๆ คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนจานวนมาก
บางกิจกรรมที่มีการดาเนินการแต่ไม่ได้จัดทาเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, แบบฟอร์ม
(Form) ที่ใช้งานมีความซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้บางแบบฟอร์มไม่ได้ใช้งาน และแอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีแอปพลิเคชัน
ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สาคัญ
รายงานฉบับนี้นาเสนอแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ
เน้ น ในเรื่ อ งของกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (Business Process) โดยท าการทบทวน และปรั บ ปรุ ง เอกสาร
กระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย
สาหรับการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล ทาการลดกระบวนการปฏิบัติงานจากเดิม
๒๘ กระบวนการเหลื อ ๒๔ กระบวนการ และเพิ่ ม เติ ม กระบวนการให้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร อี ก
๕ กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการด้านสวัสดิการซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งของ
งานบริหารงานบุคคล ทีม่ ีการปฏิบัติงานจริงแต่ไม่มีการกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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ส่งผลต่อความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กรอย่างแท้จริง รวมจานวนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหม่ทั้งสิ้น ๒๙ กระบวนการ
ส่วนกระบวนการบริหารสานักงานนั้น จากเดิมมี ๘ กระบวนการ ในการจัดทาสถาปัตยกรรม
องค์กรครั้งนี้ได้เพิ่มเติมกระบวนการที่จาเป็นอีก ๑๑ กระบวนการ รวมจานวนกระบวนการบริหารสานักงานที่
ปรับปรุงใหม่ทั้งสิ้น ๑๙ กระบวนการ
ด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล เน้นการปรับปรุงแอปพลิเคชัน ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ ได้อย่างครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงเว็บไซต์สานักงาน (EGA
Website) เพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค รงานสามารถสมั ค รงานผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ด้ หลั ง จากนั้ น ระบบจะท าการส่ ง ข้ อ มู ล
การสมัครงานไปยังระบบของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) และ
การปรับปรุงระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet) เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถทาเรื่องขอเบิก
ค่าสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบ และข้อมูลจากการขอเบิกจะถูกส่งต่อไป
ยังระบบของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดาเนินการอนุมัติการขอเบิก การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยลด
เวลาการขอเบิกสวัสดิการลดลงประมาณ ๑๐ นาทีต่อการเบิก ๑ ครั้ง และลดความผิดพลาดของข้อมูล เป็นต้น
โดยสานักงานได้วางแผนดาเนินการทั้งการยกเลิก ปรับปรุง และพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นใหม่ ทาให้จานวน
แอปพลิเคชันสาหรับงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารสานักงานลดลงจาก ๑๙ แอปพลิเคชัน เหลือ ๑๘
แอปพลิเคชัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านความมั่นคงปลอดภัย เน้นในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจ
(Business Continuity) โดยแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน Private Cloud จะทาการ
สารองไปเก็บไว้ยังไซต์ (Site) สารองในอนาคต สาหรับไฟล์ข้อมูล เช่น สเปรตชีต (Spreadsheet) ภาพ และ
วีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Shared Drive จะทาการสารองไปเก็บไว้ยังไซต์สารองในอนาคตเช่นเดียวกัน
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร คือ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพโดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การลดปริมาณสาเนากระดาษจากการใช้บัตรประชาชน
การลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการปฏิบัติงานภายในของสานักงาน (โดยการนาเสนอระบบบริการ
อัตโนมัติ หรือระบบ Self Service สาหรับส่งเอกสารร้องขอด้านต่าง ๆ) การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สร้างความเชื่อมโยง ลดข้อผิดพลาด รวมทั้งลดความซ้าซ้อนด้วยการบูรณาการข้อมูลรวมเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ความสะดวกต่อการนาข้อมูลไปใช้งานต่อไปในการกาหนดนโยบายและการวางแผนงานอื่น ๆ ในอนาคต
สุดท้ายการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในระยะยาว จะมุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของภาครัฐ โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสาคัญ
ผลักดันให้เกิดการบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดาเนินงาน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ทันสมัย ทันเวลา และสามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกได้
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บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
ตามที่ ส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ให้ ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กร ในรูปแบบการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดาเนินงานภายใน
องค์กร เน้นการสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน สนับสนุนและยกระดับการดาเนินงานภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา รองรับการให้บริการแก่ประชาชน
หรือหน่วยงานภายนอกได้ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาง สรอ. ได้กาหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture Framework) โดยมีแนวคิดดังนี้ คือ “๓ มุมมอง (View points)
๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)” ตามรายละเอียดด้านล่ างนี้ ดัง รูปที่ 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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EGA

e-Government Agency

Infrastructure

Data

Application

Business

มุมมองผู้บริหาร
มุมมองเชิงพัฒนา
มุมมองเชิงผู้ ช้งาน

Security
กระบวนการ
ขั้นต้น (Initial)

กระบวนการการ
ออกแบบ
(Design)

กระบวนการการ
ปรับ เปลี่ยน
(Trasition)

กระบวนการการ
วัดผลประสิท ธิภาพ
(Measurement)

รูปที่ ๑ แสดงแนวคิด “๓ มุมมอง (View Points) ๔ กระบวนการ (Processes) และ ๕ โมเดล (Models)”
การพัฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ก รของ สรอ. (EGA Enterprise Architecture) ในช่ว งปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ที่ ผ่ า นมา สามารถด าเนิ น การตามกระบวนการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของ สรอ. ได้ ๒
กระบวนการพัฒนา อันได้แก่ ๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial) และ ๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ รายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ นั่นเอง
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สรอ. ได้ ว างแผนเพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ตามกระบวนการพั ฒ นาที่ ๓)
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ จะนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรม
องค์ ก ร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็ น ข้ อ มู ล ตั้ ง ต้ น และจะศึ ก ษาส ารวจวิเ คราะห์ ส ถาปัต ยกรรมองค์ ก ร เพื่ อ จั ด
เรียงลาดับและเลื อกโครงการที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน (Prioritization) แผนการปรับเปลี่ยน (Transition
Plan) และการกากับดูแลการพัฒนาโครงการ (Implement Governance) โดยแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์ ก รของกระบวนการการปรั บ เปลี่ ย น (Transition) ได้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการส านั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบและให้ดาเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ อ้างอิงแผนการดาเนินงานดังตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ.
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รายละเอียด

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑. มิตยิ ุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy)
๒. มิตกิ ารออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)
๓. มิตกิ ารดาเนินการให้บริการ (Service Operation)
๔. มิตกิ ารสนับสนุนบริการ (Service Support)
ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานบุคคลและงานบริหารสานักงาน
ระยะที่ ๓ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านจัดซือ้ /จัดจ้างและงานการเงิน
ระยะที่ ๔ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านบริหารองค์ความรูแ้ ละงานอานวยการ

Finished

๕. มิตกิ ารวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement)
Finished

: ดาเนินการเสร็จสิ้น

: อยู่ร ะหว่างดาเนินการ

: แผนงานที่วางไว้

หมายเหตุ : แผนการดาเนินงานนี้ คือ แผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรเท่านั้น ึ่่งยังไม่รวมถ่งแผนการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.
การประชุมคณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนั้น นอกจากที่ได้นาเสนอแผนการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ต่อคณะกรรมการแล้ว สรอ. ยังได้
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service
Support) ระยะที่ ๑ การพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบและรับร่างรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งให้ สรอ. ดาเนินการต่อสาหรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรตามแผนที่วางไว้
และนามารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ดังรูปที่ ๒ แสดงสถานะการดาเนินงานตามกระบวนการ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. และในการดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการ
ที่ ๓) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ได้แบ่งลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. (EGA
Business Processes) ออกเป็ น ๕ มิติ ตามรายละเอียดด้านล่ างนี้ และดัง รูปที่ ๔๖ แสดงสถาปัตยกรรม
องค์กร สรอ.ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA) ในภาคผนวก ข
๑) มิติยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy)
๒) มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)
๓) มิติการดาเนินการให้บริการ (Service Operation)
๔) มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)
๕) มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement)
ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะเป็นรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับที่ ๓ ตามแผนการ
ดาเนินงานของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ซึ่งจะศึกษาและออกแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร ในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานสานักงาน ดังรูปที่ ๔๗ แสดงสถาปัตยกรรมองค์กร กลุ่ม Service
Support ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of Service Support) ในภาคผนวก ข
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กระบวนการการวัดผลประสิท ธิภ าพ (Measurement) เป็นขั้นต้นสุดท้ายของกระบวนการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. โดยกระบวนการนี้จะกล่าวถึง การวัดประสิท ธิภ าพองค์กร
(Performance Measurement) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลสาเร็จขององค์กรตามที่ระบุไว้ในกระบวนการ
ขั้นต้น และการปรับ ปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Enterprise Architecture Improvement)
๑. มิติยุทธ าสตร์
๕. มิติการวัดและ
บริการ
ประเมินผลการ ห้บริการ
(Service Measurement) (Service Strategy)

๔. มิติการสนับสนุน
บริการ
(Service Support)

๒. มิติการออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service
Implementation)
๓. มิติการดาเนินการ
ห้บริการ
(Service Operation)

กระบวนการการปรับเปลี่ยน แบ่งออกเป็น ๕ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ มิติยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy)
มิติที่ ๒ มิติการออกแบบพัฒนาบริการ (Service Implementation)
มิติที่ ๓ มิติการดาเนินการให้บริการ (Service Operation)
มิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support)
มิติที่ ๕ มิติการวัดและประเมินผลการให้บริการ (Service Measurement)
 ดาเนิน การแล้วเสร็จ
๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial)
๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)

* ผลลัพธ์ข องกระบวนการที่ ๑ และ ๒ คือ รายงานพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ที่รายงานต่อค ะ
กรรมการบริหาร เมื่อการประชุมครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๘ ของเดือน
เม.ย. และการประชุมครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๘ ของเดือนพ.ค. ๒๕๕๘

๓) กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Trasition)
แผนดาเนินการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๖๕
หมายเหตุ : เดือนพ ภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เริ่ม
จัดทารายงาน EA ในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุน
บริการ (Service Support) ระยะที่ ๑ การพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้านงานพัส ดุ เสร็จเรียบร้อย

๒) กระบวนการการออกแบบ (Design)

๑) กระบวนการขั้นต้น (Initial)

: ดาเนินการเสร็จสิ้น

: อยู่ร ะหว่างดาเนินการ

รูปที่ ๒ แสดงสถานะการดาเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ.
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๔) กระบวนการการ
วัด ผลประสิทธิภาพ
(Measurement)

: ยังไม่ได้ดาเนินการ
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๑.๒ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service
Support) ของระยะที่ ๒ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารสานักงาน มีดังนี้
๑) เพื่อจัดทาสถาปัตยกรรมด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารสานักงาน ทั้งสถานะปัจจุบัน
และในอนาคตของมิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรม
องค์กรทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application)
ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้ างพื้ นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่ นคงปลอดภั ย
(Security)
๒) กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหาร
สานักงาน เพื่อการบูรณาการระหว่างกระบวนการการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูล และตอบสนองต่อความต้องการ

๑.๓ ขอบเขต
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สรอ. ได้นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสานั กงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับแผนการดาเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน
(Transition) รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งจากแผนการดาเนินงานจะเริ่มดาเนินการการ
พัฒนาสถาปั ตยกรรมองค์ กรในมิ ติ ที่ ๔ มิติการสนั บสนุ นบริ การ (Service Support) ระยะที่ ๑ การพั ฒนา
สถาปัตยกรรมด้านงานพัสดุ เป็นอันดับแรก ตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
เห็ น ชอบและรั บ ร่ า งรายงานสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร รวมทั้ ง ให้ สรอ. ด าเนิ น การต่ อ ส าหรั บ การพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรตามแผนที่วางไว้และนามารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ดังนั้น รายงานฉบับนี้
จะเป็ นรายงานการพั ฒนาสถาปั ตยกรรมองค์ กรฉบั บที่ ส อง ตามแผนการด าเนิ นงานของกระบวนการการ
ปรับเปลี่ยน (Transition) อ้างอิงแผนการดาเนินงานดังตารางที่ ๑ แสดงแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
กระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ. ซึ่งจะศึกษาและออกแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ในมิ ติ ที่ ๔ มิ ติ การสนั บ สนุ น บริ การ (Service Support) ระยะที่ ๒ การพั ฒ นาสถาปั ตยกรรมองค์ ก รด้ า น
บริหารงานบุคคลและบริหารงานสานักงาน ดังรูปที่ ๓ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ โดยจะ
นาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น และจะศึกษาสารวจวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงาน ซึ่งการพัฒนาจะครอบคลุมสถาปัตยกรรม
องค์กรทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต
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มิติการสนับสนุนบริการ
(Service Support)
ระยะที่ ๑ ด้านงานพัสดุ

ระยะที่ ๒ ด้านงานบุคคล
และงานบริหาร
สานักงาน

ระยะที่ ๓ ด้านจัดซื้อ/จัด
จ้างและงานการเงิน

ระยะที่ ๔ ด้านบริหาร
องค์ความรู้และงาน
อานวยการ

รูปที่ ๓ แสดงระยะการพัฒนาของมิติการสนับสนุนบริการ

๑.๔ ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในขั้นตอนกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของมิติที่ ๔
มิตกิ ารสนับสนุนบริการ (Service Support) ในระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล
และบริหารสานักงาน ในรายงานฉบับนี้จะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูล
ตั้ งต้ น และศึ กษาส ารวจสถาปั ตยกรรมองค์ ก รด้ า นบริ ห ารงานบุ คคลและบริ หารส านั กงาน ที่ ครอบคลุ ม
สถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต นามา
วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Future Enterprise Architecture) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ในปั จจุ บั น ตอบสนองต่ อการท างานในอนาคต และสร้างความเชื่ อมโยงทั้งด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑) สารวจสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงาน
จะน าข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์ กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้ งต้ น และศึ กษา
สถาปัตยกรรมด้านบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงาน ต่อ ซึ่งจะครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง ๕ ด้าน
คื อ ด้ า นธุ ร กิ จ (Business) ด้ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการ
ในอนาคต
๒) วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงาน
รวบรวมข้ อมู ลจากผลการส ารวจสถานะปั จจุ บั นของสถาปั ตยกรรม รวมทั้ งประเด็ นปั ญหา
ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต เพื่อนามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและออกแบบแนวทางในการพั ฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของด้านบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงานและยกระดับศักยภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองต่อกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
๓) บทสรุปการดาเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและบริหาร
สานักงาน
จัดทา (ร่าง) บทสรุปการดาเนินงานของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล
และบริหารสานักงาน
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๑.๕ องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
รายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ ทาการศึกษาด้านบริหารงานบุคคลและบริหาร
สานักงานดังนั้น องค์ประกอบของรายงานจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ บท โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญดังต่อไปนี้
บทที่ ๑ บทนา เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แนว
ทางการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รระยะต่ อ ไปส าหรั บ กระบวนการการปรั บ เปลี่ ย น (Transition)
วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และแผนการดาเนินงานต่อ
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารงานบุคคล จะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็น
ข้อมูลตั้งต้น และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กร
ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะ
และความต้องการในอนาคต โดยในการศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือ
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของบริ หารงานบุ ค คล แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ง าน กระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารงานบุคคล โดยการศึกษาสารวจ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้าน
ข้อมูลกับด้านแอปพลิเคชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะนากฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารสานักงาน จะนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็น
ข้อมูลตั้งต้น และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารสานักงาน ที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง
๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) และด้านความมั่น คงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในอนาคต โดยในการศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การดาเนินงานของบริหารสานักงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารสานักงาน โดยการศึกษาสารวจ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอป
พลิเคชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่น คง
ปลอดภัย
บทที่ ๔ บทสรุปการดาเนินงาน เป็นการกาหนดกรอบและแนวทางการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนและสร้างความเชื่ อมโยงกับกระบวนการการดาเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยลดประเด็นปัญหาและ
ช่วยยกระดับศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรให้ตอบสนองกับกระบวนการการปฏิบัติงานของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลและบริหารสานักงาน
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บทที่ ๒ กระบวนการบริหารงานบุคคล
บทนี้จะกล่าวถึง การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยงาน
บุคคลของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่การกาหนด
ยุทธศาสตร์/กรอบนโยบายสมรรถนะบุคลากร การบริหารจัดการงานบุคคล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง/โยกย้ายและการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การอบรมและการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งการดาเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์
ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อบังคับ คณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จั ดแบ่ งส่ ว นงานและขอบเขตอานาจหน้ าที่ของส่ วนงานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
การพัฒ นาสถาปั ตยกรรมองค์ กรของกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลจะน าข้ อมูลในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น อ้างอิงตารางที่ ๒ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ
สรอ. และศึกษาสารวจสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ
ด้ า นธุ ร กิ จ (Business) ด้ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) และด้านความมั่น คงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในอนาคต โดยในการศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน
การดาเนินงานของกระบวนการบริหารงานบุคคล แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารงานบุคคล และจะศึกษาสารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้าน
ข้อมูลกับด้านแอปพลิเคชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะนากฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุม
ด้านความมั่น คงปลอดภัย โดยองค์ป ระกอบของบทนี้ จะแบ่งออกเป็น ๕ บทย่อย ได้แก่ ๒.๑) ด้านธุรกิจ
(Business) ๒.๒) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ๒.๓) ด้านข้อมูล (Data) ๒.๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Infrastructure) และ ๒.๕) ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (Security) รู ป ที่ 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)

๑๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา

รายงาน

สถาปัตยกรรม 
องค์กรของ
สรอ. ปี พ. . 
๒๕๕๘ : ด้าน
ธุรกิจ
(Business) 


ประเด็นปัญหา
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สรอ. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการส่งผลให้ไม่สามารถติดตามสถานะการปฏิบัติงานได้
บางกระบวนการยังขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือมีความซ้าซ้อนในอานาจหน้าที่ของการ
ปฏิบัติงาน
การติดต่อประสานงานระหว่างกระบวนการ หรือระหว่างส่ ว นงานใช้เวลาค่อนข้างมาก
เนื่องจากประสานงานยังใช้ช่องทางผ่านการประชุม หรือผ่านทางเอกสาร (กระดาษ) เป็น
ส่วนใหญ่ รวมทั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
การสูญหายของข้อมูล (เอกสาร) ระหว่างกระบวนการ
ข้อมูลในแต่ละกระบวนการไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
ตารางที่ ๒ แสดงประเด็นปัญหาด้านธุรกิจของ สรอ.
Strategy/Goal

ัตถุประสงค
· เพ่อกาหนดยุท าสตรและน นบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
· เพ่อการบริหารงานบุคคล ห้ครอบคลุมการดาเนินการตังแตกอนเริ่ม
ป ิบัติงาน ระห างการป ิบัติงาน นสินสุดการป ิบัติงาน
· มุงเน้นการพัฒนาบุคลากร ห้สอดคล้องกับยุท าสตรองคกร

Stakeholder

เปาหมาย (KPI)
· สาร ค าม าเปน นการอบรมตาม Competency Gaps
· กาหนดหลักสตรและ ัดทาแ นอบรม ทัง inhouse และ
public ประมา 20 course
· ดาเนินการ กอบรม
· ครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองคกร องกระบ นการบริ
หารงานบุคคล

ค ามสอดคล้องกับยุท าสตร
· ยุท าสตรที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารั บาลดิ ิทัล
(Transformation)

Application

Business process
1. กาหนดยุท าสตร

·
·
·
·

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

· กาหนดยุท าสตรน ยบายและกรอบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
· กาหนดน ยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
· กาหนดสมรรถนะ ององคกร

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ค ะกรรมการบริหาร สรอ.
ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
อ. สรอ./รอง อ./ ายบริหาร สรอ.
ส น CMH
เ ้าหน้าที/่ ลก ้าง สรอ.
ค ะกรรมการสัม า
ค ะทางานรางระเบียบ บุคคล
ค ะ พิ าร า ลการป ิบัติงาน
ค ะ พิ าร าเล่อนตาแหนง
ค ะ พิ าร าคาร้องทุก
ค ะ สอบส นทาง ินัย

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
อ. สรอ/รอง อ. (ด้านบริหาร)
ายบริหาร สรอ.
อ. าย CM
้บังคับบั าที่เกี่ย ้อง
ส น CMH
เ ้าหน้าที่ สรอ.

2. บริหารงานบุคคล
กาหนดกรอบอัตรากาลัง
สรรหาบุคลากร
ทาสั าและทดลองงาน
อนย้ายเ ้าหน้าที่
ประเมิน ล
ปรับเงินเดอนและ ายเงินราง ัลพิเ
เล่อนตาแหนง
ร้องทุก
ดาเนินการทาง ินัย
พ้นส าพการ ้าง

·
·
·
·

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

3. พัฒนาบุคลากร
· ดั ทาแ นพัฒนาส นบุคคล
· ดั ทาแ นอบรมประ าปี
· อบรมพัฒนาบุคลากร

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องหน ยงานที่กากับ/ประเท
พระรา ก ีกา ัดตังสานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส (องคการมหา น)
พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
พร . าด้ ยหลักเก และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเมองที่ดี พ. . ๒๕๔๖
ระเบียบ คตง. าด้ ยการกาหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
พรบ. าด้ ยการกระทาค าม ิดทางคอมพิ เตอร พ. . ๒๕๖๐
พรบ. าด้ ย ุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส พ. . ๒๕๔๔

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

Security

อ้ บังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องคกร
· ้อบังคับค ะกรรมการบริหารสานักงาน าด้ ยการบริหารงานบุคคล
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารสานักงาน าด้ ยการ ัดส ัสดิการ
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารสานักงาน าด้ ยการบริหาร ลการ
ป ิบัติงาน

Data
·
·
·
·
·
·
·

แ นยุท าสตร
ครงสร้างองคกร
้อบังคับ าด้ ยงานบุคคล (ค บุคม)
น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คาบรรยายลัก ะงาน
กรอบการประเมิน ลการป ิบัติงานประ าปี
สมรรถนะ ององคกร

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

้อมลอัตรากาลัง
บสมัคร
สั า ้างเ ้าหน้าที่ลก ้าง
้อมลการ อนย้ายเ ้าหน้าที่
้อมลการประเมิน ลการป ิบัติงาน
้อมลการปรับเงิน
้อมลการเล่อนตาแหนง
้อมลการร้องทุก
้อมลการดาเนินการทาง ินัย
้อมลการพ้นส าพการ ้าง

· แ นพัฒนาส นบุคคล
· แ นอบรมประ าปี
· ้อมลการอบรม

มาตร าน
· มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท ISO/IEC
27001
· มาตร าน Cloud Star

รูปที่ ๔ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise
Architecture of Human Resource Management in Current State)
๑๙ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Strategy/Goal
ัตถุประสงค

· เพ่อกาหนดยุท าสตรและน นบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
· เพ่อการบริหารงานบุคคล ห้ครอบคลุมการดาเนินการตังแตกอนเริ่ม
ป ิบัติงาน ระห างการป ิบัติงาน นสินสุดการป ิบัติงาน
· มุงมั่น ห้เกิดคุ าพ ี ิตที่ดีกับ ้ป ิบัติงาน
· มุงเน้นการพัฒนาบุคลากร ห้สอดคล้องกับยุท าสตรองคกร

Stakeholder
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ค ะกรรมการบริหาร สรอ.
ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
อ. สรอ./รอง อ./ ายบริหาร สรอ.
ส น CMH
เ ้าหน้าที่ สรอ.
ค ะกรรมการสัม า
ค ะทางานรางระเบียบ บุคคล
ค ะ พิ าร า ลการป ิบัติงาน
ค ะ พิ าร าเล่อนตาแหนง
ค ะ พิ าร าคาร้องทุก
ค ะ สอบส นทาง ินัย

· ส น CMH
· เ า้ หน้าที่ สรอ.

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

ค ะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
อ. สรอ/รอง อ. (ด้านบริหาร)
ายบริหาร สรอ./ อ. าย CM
้บังคับบั าที่เกี่ย ้อง
ส นบริหารทรัพยากรบุคคล
เ ้าหน้าที่ สรอ.

เปาหมาย (KPI)

· สาร ค าม าเปน นการอบรมตาม Competency Gaps
· กาหนดหลักสตรและ ัดทาแ นอบรม ทัง inhouse และ
public ประมา 20 course
· ดาเนินการ กอบรม
· ครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองคกร องกระบ นการบริ
หารงานบุคคล

Application

Business process
·
·
·
·
·
·
·

ค ามสอดคล้องกับยุท าสตร
· ยุท าสตรที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารั บาลดิ ิทัล
(Transformation)

Data

1. กาหนดยุท าสตรการ างแ นและ
พัฒนาบุคคล

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

แ นยุท าสตร
ครงสร้างองคกร
้อบังคับ าด้ ยงานบุคคล (ค บุคม)
น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
้อมลอัตรากาลัง
คาบรรยายลัก ะงาน
กรอบการประเมิน ลการป ิบัติงานประ าปี
สมรรถนะ ององคกร
แ นพัฒนาส นบุคคล
แ นอบรมประ าปี

·
·
·
·
·
·
·
·
·

บสมัคร
สั า ้างเ ้าหน้าที่ลก ้าง
้อมลการ อนย้ายเ ้าหน้าที่
้อมลการประเมิน ลการป ิบัติงาน
้อมลการปรับเงิน
้อมลการเล่อนตาแหนง
้อมลการร้องทุก
้อมลการดาเนินการทาง ินัย
้อมลการพ้นส าพการ ้าง

· AP09: HR Mgt.
· AP08: Intranet

·
·
·
·
·

คารัก าพยาบาล
ประกัน ี ิต
เงิน ยเหลอการ ก าบุตร
คา ทร ัพท
คาพาหนะ (คาที่ อดรถ คา Taxi คาทางด น
คา ้ ายการเดินทาง)

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

· ้อมลการอบรม

กาหนดยุท าสตร
ัดทาระเบียบ ้อบังคับ องส ัสดิการ
กาหนดกรอบอัตรากาลัง
ัดทาตั ี ัดรายบุคคล
ัดทาแ นพัฒนาส นบุคคล
ัดทาแ นอบรมประ าปี
การบริหาร ัดการบุคลากร ้มี ักย าพ

2. บริหารงานบุคคล
· สรรหาบุคลากร
· ประเมิน ลการป ิบัติงาน
· ปรับเงินเดอนและ ายเงินราง ัลพิเ

·
·
·
·
·

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

3. ส ัสดิการและ ลประ ย นเกอกล
· การรัก าพยาบาล
· การ ยเหลอการ ก าบุตร

4. พัฒนาบุคลากร
· กอบรม ะป ิบัติงาน
· อบรม าย นองคกร
· อบรม ายนอก

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องหน ยงานที่กากับ/ประเท
พระรา ก ีกา ัดตังสานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส (องคการมหา น)
พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
พร . าด้ ยหลักเก และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเมองที่ดี พ. . ๒๕๔๖
ระเบียบ คตง. าด้ ยการกาหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
พรบ. าด้ ยการกระทาค าม ิดทางคอมพิ เตอร พ. . ๒๕๖๐
พรบ. าด้ ย ุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส พ. . ๒๕๔๔

Security

อ้ บังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องคกร
· ้อบังคับค ะกรรมการบริหารสานักงาน าด้ ยการบริหารงานบุคคล
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารสานักงาน าด้ ยการ ัดส ัสดิการ
· ระเบียบค ะกรรมการบริหารสานักงาน าด้ ยการบริหาร ลการ
ป ิบัติงาน

·
·
·
·
·

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

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) เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการดาเนินงานเกี่ยวกับ งาน
บุคคล การประสานงาน สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านธุรกิจ (Business) จะศึกษาสารวจและวิเคราะห์
เริ่มตั้งแต่ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ กระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบุคคล
แบบฟอร์มต่างๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความ
ต้องการในอนาคต โดยการนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้ง
ต้น เพื่อออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture) ของกระบวนการบริหารงาน
บุคคลทั้งสถานะปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
อานาจหน้าที่และความผิดชอบของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) ของ สรอ. สามารถแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ ออกเป็น ๒ หัวข้อ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ อ้างอิง รายละเอียดตามข้อบังคับ
คณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจั ดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วน
งานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 งานบริหารบุคคลเชิงนโยบาย
๑) กาหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สานักงาน
๒) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ และแผนการปฏิบั ติง านของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล (HR
Strategy) ทั้งด้านการสรรหา ว่าจ้าง การบริห ารค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร การ
พัฒนาบุคลากร การวางแผนเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ และแรงงานสัมพันธ์ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓) ให้ บ ริ การงานด้านทรัพยากรบุคคลให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแผนการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๔) วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา และเสนอแนวทางปรั บปรุง และพัฒ นาระบบการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงระบบต่างๆ ของสานักงานได้
๕) สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะอนุ กรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอานวยการ
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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 งานบริหารบุคคลเชิงพัฒนา
๑) ศึกษาและจัดทาแนวทางการพัฒนากาลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับภารกิจ
องค์กร
๒) กาหนดแผนงานและมาตรฐานในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
๓) จัดทาระบบประเมินผลตัวชี้วัดบุคคล (Individual KPIs) แผนพัฒนาสมรรถนะ การ
พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisals) การพัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าของบุคลากร (Individual Development Plan) และการพัฒนาระบบ
การบริหารเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management System)
๔) ให้ คาปรึ กษา แนะนา และตอบข้อหารือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการ
พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหาร
๕) จัดกิจกรรมบุ คลากรสั มพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันและทาให้ บุคลากรเห็ น
คุณค่าขององค์กร
๖) ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
และจากข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แบ่งหมวดบุคคลออกเป็น ๒ หมวด คือ ๑) หมวดเจ้าหน้าที่ และ ๒) หมวดลูกจ้าง ดังรูปที่
๖ แสดงหมวดงานบุคคลของ สรอ. โดยมีคานิยามดังรายละเอียดด้านล่างดังนี้
คานิยาม
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า บุคคลผู้ที่สานักงานบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
“ลู กจ้ าง” หมายความว่ า บุ คคลผู้ ที่ ส านั กงานบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นลู กจ้ างโดยส านั กงานให้
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวหรือปฏิบัติงานที่มีกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน

รูปที่ ๖ แสดงหมวดงานบุคคลของ สรอ.
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๒.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล
การวิ เ คราะห์ ส ถานภาพในปั จ จุ บั น ด้ า นธุ ร กิ จ (Business) ของงานบุ ค คล สามารถแบ่ ง การ
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
การบริหารงานบุคคลจะดาเนินการภายใต้ กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สรอ. ดัง
ตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล โดยจานวนข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และพระราชกฤษฎีกาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานบุคคลมีจานวนรวมทั้งหมด ๑๒ ฉบับ ซึ่งแยกเป็น
ข้อบังคับจานวน ๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจานวนทั้งหมด ระเบียบปฏิบัติจานวน ๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
๕๘ ของจานวนทั้งหมด ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจานวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของ
จานวนทั้งหมด และพระราชกฤษฎีกา จานวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของจานวนทั้งหมด และเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการงานบุคคลที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารงานบุคคลยังดาเนินการตาม
หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หมายเหตุ : จะนาเสนอรายละเอียดในหัวข้อ (๒.๕) ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของบริหารงานบุคคลต่อไป)
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดาเนินงานภายใต้ ข้อบังคับและระเบียบของ สรอ.
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อานวยการยังสามารถดาเนินการออกคาสั่งมอบหมายหรือประกาศต่างๆ ได้ โดย
อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อให้การดาเนินงานของ สรอ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริหารงานบุคคลของ สรอ. ยังดาเนินงานภายใต้การกากับ
ดูแล จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ดังรูปที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ. โดย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจะมีอานาจหน้าที่ รับทราบ พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขงานบุคคลภายใน สรอ. ก่อนจะนาเสนอข้อมูลต่อในลาดับ
ชั้นถัดไป
และจากตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล และรูป
ที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ. พบว่าการดาเนินการของบริหารงานบุคคลของ สรอ. จะ
ดาเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่างๆ เป็นจานวนมาก และมีบางข้อบังคับหรือระเบียบที่ยังยึด
หลักปฏิบัติเดียวกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอยู่ ซึ่งข้อบังคับหรือระเบียบนั้นมีการ
บังคับใช้เป็นเวลาค่อนข้างนาน เช่น ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งมีลาดับขั้นในการ
การพิจารณา อนุมัติต่างๆ มีลาดับขั้นตอนที่ได้รับพิจารณาหลายขั้นตอน
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หัวข้อ

ข้อบังคับและระเบียบ
 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่ าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนงานภายในสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑
 ระเบี ย บคณะกรรมการส านักงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ ว่าด้ว ยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
การบริหารงานบุคคล
จัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้ าหน้าที่ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๖
 ระเบี ย บส านัก งานพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบี ย บส านัก งานพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุ ก ข์
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
 ระเบียบสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันเวลา
ปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่
 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตารางที่ ๓ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล

๒๔ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รูปที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของ สรอ.
๒๕ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของบริหารงานบุคคล มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เป็นจานวนมาก โดยสามารถจาแนกระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติ ในปัจจุบัน ของบริหารงาน
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 : นโยบายการปฏิบั ติ งาน (Policy) คื อ ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บ ซึ่ ง เป็ น
เอกสารที่แสดงถึงนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบการดาเนินงานของบริหารงานบุคคล โดย
ประกาศผ่านส่วนกฎหมาย
๒) เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) คือ เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคล โดยครอบคลุมถึงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
ซึง่ สอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบมาตรฐาน ISO ของ สรอ. ที่ขอการรับรอง
๓) เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คือ เอกสารที่แสดงถึงรายละเอียด
ในการทางานสาหรับงานที่มีความซับซ้อน หรือแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินงานได้ ชัดเจน
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์
๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) คือ เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบของข้อมูลเพื่อใช้สาหรับ
บันทึกและสื่อสารระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ หรือระหว่างส่วนงานภายใน สรอ.
๕) เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) คือ เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่
จาเป็นต้องมี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สรอ. สามารถดาเนินงานและควบคุมกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิผล
Goal

PO : นโยบายการปฏิบัติงาน (Policy)

Procedure

PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

Work Instruction

WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

Record, Report

FM : แบบฟอร์ม (Form)

Law & Regulation, Standards,
Guidelines

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)

รูปที่ ๘ แสดงระดับชั้นประเภทเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
๒๖ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของ สรอ. สามารถแบ่งหมวดการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ ๑) หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจานวน ๑๔ กระบวนการ
และ ๒) หมวดกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) มีจานวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการ
บริหารงานบุคคล อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสารหมายเลข PC-S01 : บริหารและพัฒนา
บุคลากร ดังรูปที่ ๙ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ.
อ ีที/ก.พ.ร./สานักงบประมา

External Requirement (Project-Based)

Mission/Internal Requirement

Monitor, Evaluate
and Assess

Core Business Processes

e-Goverment
Product/Service

Marketing/Planning
PC-C01

กาหนดน ยบายรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

PC-C02

กาหนดยุทธ์ศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

PC-S18

PC-C04

PC-C03

วิจัยตลาด

บริหารการตลาด

สารวจความพงพอใจ
การใ ้บริการ

Research and Development
PC-C06

PC-C05

วิจัยและพัฒนาผลิต ั

จัดทาต้นแบบและมาตร าน

์/บริการ

PC-S19

Build, Acquire and Implement
PC-C07

Services

วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิต ั /์ บริการ

PC-C08

บริหาร ครงการ
ผลิต ั ์/บริการ วงพัฒนา

PC-C09

พัฒนาผลิต ั ์/บริการ
วงพัฒนา

ประเมินความสอดคล้อง
ก หมายและ มาตร านที่
เกี่ยว ้อง

PC-C10

ผลิต ั

/์ บริการ วงพัฒนา

Standards

Sell,Deliver, Service and Support
PC-C11

PC-C13

PC-C12

บริหารการ าย

บริหาร ครงการ

ออกแบบ ควบคุม
ผลิต ั ์/บริการ

PC-S20

PC-C14

บริการหลังการ าย
ประเมินผลการให้บริการ

Information
Systems

Supporting Processes
PC-S21

Internal Support
PC-S01

PC-S09

PC-S05

บริหารและพัฒนาบุคลากร
PC-S02

บริหารการเงินและบั ี
PC-S06

บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
PC-S03

บริหารเทค น ลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

บริหารงานพัสดุ

บริหารสานักงาน

บริการการเปลี่ยนแปลง

บริหารลูกค้าสัมพันธ์

งานประ าสัมพันธ์

PC-S17

การพัฒนาองค์กร

การติดตามและตรวจสอบ
ายใน

Network
Infrastucture

PC-S22

บริหารความเสี่ยง

การจัดการระบบมาตร าน

PC-S15

บริหารองค์ความรู้

บริหารงานสารบรร

Knowledge

PC-S16

PC-S12

PC-S08

บริหารงานแผนน ยบายและ
งบประมา

PC-S14

PC-S10

PC-S11

PC-S07

PC-S04

บริหารความมั่นคงปลอด ัย อง
ระบบสารสนเทศ

PC-S13

บริหาร ายอานวยการ

จัดการทรัพย์สินทางปั

า

Partner/ Supplier

รูปที่ ๙ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ.
กระบวนการปฏิบัติงานนี้จะรวมขั้นตอนการบริหารงานบุคคลทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ด้วยกัน
โดยตารางความสั มพัน ธ์ร ะหว่างกระบวนการปฏิบัติง านกับหมวดบุคคล จะอธิบายรายละเอียดในหั ว ข้อ
๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ถัดไป กระบวนการปฏิบัติงาน PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากร ใน
ปัจจุบันจะแบ่งหมวดการดาเนินงานออกเป็น ๓ หมวด เริ่มตั้งแต่ ๑) PC-S01.05 : กาหนดยุทธศาสตร์/กาหนด
กรอบนโยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคลากร ๒) PC-S01.10 : บริหารงานบุคคล และ ๓) PCS01.15 : พั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ ง ทั้ ง ๓ หมวดนี้ ก็ จ ะมี ก ระบวนการแยกย่ อ ยในแต่ ล ะหมวดอี ก โดยจ านวน
กระบวนการย่ อ ยทั้ ง หมดมี จ านวน ๒๗ กระบวนการย่ อ ย จากจ านวนกระบวนการย่ อ ยทั้ ง หมด ๑๘๐
กระบวนการย่ อ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๕.๕๖ ซึ่ ง สู ง ที่ สุ ด ในเอกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
(Procedure) ของ สรอ. รวมทั้งมีจานวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นจานวน ๒๙๔ กิจกรรม ซึ่งสูงที่สุดในเอกสาร
ประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของ สรอ. เช่นกัน ดังตารางที่ ๔ แสดงจานวนกระบวนการ
๒๗ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากร (อ้างอิงข้อมูลในบทที่ ๔ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมในอนาคตของ สรอ. ของรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)

SP : เอกสาร
FM :
ประกอบ
แอบพลิเค ัน (Application)
แบบฟอร์ม
(Supporting
(Form)
Document)

WI : วิธกี าร
ป ิบัตงิ าน
(Work
Instruction)

PC : นั้ ตอนการป ิบัตงิ าน
(Procedure)

ประเ ทเอกสาร/
แอปพลิเค ัน

รายละเอียด

าน นกระบ นการ นปั บุ นั

กระบวนการการป ิบตั งิ านยอย

๒๘

กิจกรรมที่ตอ้ งป ิบตั ิ

๓๐๓

การตัดสินใจ

๔๒

WI : วิธกี ารป ิบตั งิ าน (Work Instruction)

๑

FM : แบบฟอร์ม (Form)

๓๕

SP : เอกสารประกอบ (Supporting
Document)

๒

แอปพลิเค นั ที่ใ ใ้ นการป ิบตั งิ าน

๕

แอปพลิเค นั ที่เ ื่อม ยงกับงานบุคคล

๒

มีจานวนกระบวนการการ
ปฏิบัติงานย่อย และจานวน
กิจกรรมทีต่ ้องปฏิบัติมากทีส่ ุด
ในหมวดกระบวนการสนับสนุน
(Supporting Process)

ตารางที่ ๔ แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากร
จากรูปที่ ๑๐ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคล ยังแสดงให้เห็น
ถึงภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับชั้นเอกสาร โดยเอกสารประเภท WI
: วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีจานวน ๒ ฉบับ เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) มีจานวน
๓๕ แบบฟอร์ม และเอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) มีจานวน ๒ ฉบับ
และในการส ารวจข้ อ มู ล ของสถานภาพของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านพบว่ า ยั ง มี ขั้ น ตอนการ
ปฏิบั ติ งานของบริหารงานบุ คคลบางขั้น ตอนที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็น ลายลั กษณ์อักษร ยกตัว อย่าง
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ การเบิกค่ารักษาพยาบาล และการเบิกค่า ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เป็นต้น

๒๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S01.05

๑) กาหนดยุท าสตร/
กาหนดกรอบน ยบาย
และสมรรถนะการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

PC : ันตอนการป ิบัติงาน (Procedure)
PC-S01.05.05

PC-S01.05.10

PC-S01.05.15

PC-S01.10.05

PC-S01.10.20

PC-S01.10.35

๑.๑) กาหนดยุทธศาสตร์
น ยบายและกรอบการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

๑.๒) กาหนดน ยบายการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
(HR Policy)

๒.๓) ททาสั
าสั าา
๒.๓)
และทดลองงาน
และทดลองงาน
ปรับบ
๒.๒. )) ปรั
เงิเงินนเดืเดืออนน
และจายเงิ
ายเงินน
และจ
รางวัลลพิพิเเศศ
รางวั

PC-S01.10.30

๒.๕)
๒.๕)
ประเมินนผล
ผล
ประเมิ

๒.๓.๑) ทาสั

๓.๓)
๓.๓)
อบรม
อบรม
นา
พัพัฒฒนา
ลากร
บุบุคคลากร

PC-S01.10.15.10
๒.๓.๒) เตรียมการสาหรับ
เจ้าหน้าที่ใหม

า

๒. ) ดาเนินการทางวินัย

PC-S01.10.50
๒.๑๐) พ้นส าพการจ้าง

PC-S01.10.10.10.05
๒.๒.๒.๑) คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับ
จัดการ ้น ป

PC-S01.10.15.15
๒.๓.๓) ประเมินการทดลอง
ป ิบัติงานเจ้าหน้าที่ใหม

PC-S01.10.25.10

PC-S01.10.25.15

๒.๕.๑) จัดทาตัว ี้วัดรายบุคคล

๒.๕.๒) จัดทาแบบประเมินผล
การป ิบัติงานประจาป

๒.๕.๓) ดาเนินการประเมินผล
การป ิบัติงาน

PC-S01.10.30.05

PC-S01.10.30.10

PC-S01.10.30.15

๒. .๒) จัดทากรอบการปรับ
้นเงินเดือนและจายเงินรางวัล
พิเศ ายในสานักงาน

๒. .๓) พิจาร าปรับเงินเดือน

๒. .๑) จัดทากรอบการปรับ
้นเงินเดือนและจายเงินรางวัล
พิเศ ใน าพรวม

PC-S01.10.45

๒.๘) ร้องทุก ์

PC-S01.10.25.05

๓.๑) จัดทาแผนพัฒนาสวน
บุคคล (Individual
Development Plan : IDP)

PC-S01.15.15

PC-S01.15

๒.๒.๒) คัดเลือกบุคลากร

PC-S01.10.15.05

PC-S01.10.40

๒. ) เลื่อนตาแหนง

PC-S01.10.10.10

๒.๒.๑) ประกาศสรรหา
บุคลากร

PC-S01.15.05
๓) พัฒนาบุคลากร

๒.๔) อนย้ายเจ้าหน้าที่

PC-S01.10.10.05

๒.๒) สรรหา
สรรหา
๒.๒)
ลากร
บุบุคคลากร

PC-S01.10.15 PC-S01.10.10
PC.S01.10.25

๒) บริหารงานบุคคล

PC-S01.10

๒.๑) กาหนดกรอบอัตรากาลัง

๑.๓) กาหนดสมรรถนะ อง
องค์กร (Corporate
Competency)

PC-S01.10.15.20
๒.๓.๔) ตอสั

าจ้างเจ้าหน้าที่

PC-S01.15.10
๓.๒) จัดทาแผนอบรมประจาป

PC-S01.15.15.05

๓.๓.๑) กอบรม ะ
ป บิ ัติงาน (On The Job
Training)

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

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

WI-S01-001

การ ออนุมัติคาล งเ ลา

WI : ิ ีการป ิบัติงาน (Work Instruction)
๑.๑) วิธีป ิบัติงานแบบคา อ
อนุมัติทางานลวงเวลา

๑.๒) วิธีป ิบัติงานแบบ
รายงานผลการทางานลวงเวลา

FM : แบบ อรม (Form)
FM-S01-002

FM-S01-001
ใบ ออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่

สั

าจ้างป ิบัติงาน อง
เจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-009

FM-S01-007
แบบรายงานผลการทางาน
ลวงเวลา

แบบรายงานการเดินทาง

FM-S01-015

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

แบบ อเ ้ารับอบรม ายนอก
(Public Training)

FM-S01-021

FM-S01-020
ใบ ออนุมัติรับเจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง

FM-S01-026

แบบสารวจความคิดเหน อง
เจ้าหน้าที่ลาออก (Exit
Interview)

FM-S01-032

แบบตรวจสอบทรัพย์สินและ
รายการที่เกี่ยว ้อง อง
ผู้ป ิบัติงาน สรอ.

ใบสมัครงาน

FM-S01-027
แบบประเมินผลการสัม า ์
สาหรับตาแหนงลูกจ้าง

FM-S01-033
แบบรายงานหลังรับการอบรม
ายนอก(Public Training)

FM-S01-003
สั าการรัก า ้อมูลที่เปน
ความลับ องเจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-010
คาบรรยายลัก ะงาน (Job
Description)

FM-S01-016

แบบลงทะเบียนอบรม
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์
(องค์การมหา น)

FM-S01-022
แบบประเมินผลการสัม า ์

FM-S01-028
ใบสงมอบงาน

FM-S01-034
ใบตรวจเ คเอกสารเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง

FM-S01-004

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรัก าพยาบาลสาหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว

FM-S01-011

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
ตาแหนงผู้จัดการสวน ้น ป

FM-S01-017
แผนและงบประมา การอบรม
ประจาป

FM-S01-023
ใบแจ้งความจานง อนย้าย
เจ้าหน้าที่

FM-S01-029
สั

าจ้าง 4 ป

FM-S01-035

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงานระดับจน.1 -อาวุ ส
และผู้เ ี่ยว า และ OJT

FM-S01-005

ใบเบิกเงินสวัสดิการเงิน
วยเหลือการศก าบุตร อง
เจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-012

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่ 1
– อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า

FM-S01-018

สั าเ ้า กอบรมทั่ว ปหรือ
กอบรมประกาศนียบัตรหรือ
ใบรับรองเ พาะทาง

FM-S01-024
แบบ อเปลี่ยน ้อมูลสวน
บุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-030
แบบ ออนุมัติตัวบุคคล และ
คาใ ้จายการเดินทาง

FM-S01-006
แบบคา ออนุมัติทางาน
ลวงเวลา

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

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

FM-S01-025
ใบ อลาออกสาหรับเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

FM-S01-031
ฟอร์มราย ื่อเจ้าหน้าที่ สรอ. ที่
มเ ้ารวมงานสัมนาประจาป

FM-S01-036

แบบประเมินผลการทดลอง
ป ิบัติงานระดับผู้จัดการสวน
้น ป และ OJT

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)
SP-S01-001
หลักเก

SP-S01-002

์การจายคาลวงเวลา

Job Description

รูปที่ ๑๐ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารงานบุคคล
๒๙ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ นด้านต่างๆ
ในหัวข้อนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานบุคคล กับส่วนงานต่างๆ
และหมวดบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารงานบุคคลกับด้านแอปพลิเคชัน ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๒.๒ ต่อไป)
ดังรูปที่ ๑๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานบุคคลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชัน
กระบวนการบริหารงานบุคคล

ส่วนงานต่างๆ และหมวดบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

แอปพลิเคชัน ที่ ช้ นการปฏิบัติงานของงานบุคคล

รูปที่ ๑๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานบุคคลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชัน
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนงานต่างๆ และหมวดบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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)
ดั ง ตารางที่ ๕ แสดงความสั ม พั น ธ์ เ อกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
(PROCEDURE) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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ตารางที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) กับหมวดบุคคล
และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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ลก า้ ง

CMH CMG CMP CMF ENT ODL
๑) PC-S01.05 กาหนดยุท าสตร/กาหนดกรอบน ยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคลากร
๑.๑) PC-S01.05.05 กาหนดยุทธศาสตร์น ยบายและกรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
๑.๒) PC-S01.05.10 กาหนดน ยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR Policy)
๑.๓) PC-S01.05.15 กาหนดสมรรถนะ ององค์กร (Corporate Competency)
๒) PC-S01.10 บริหารงานบุคคล
๒.๑) PC-S01.10.05 กาหนดกรอบอัตรากาลัง
๒.๒) PC-S01.10.10 สรรหาบุคลากร
๒.๒.๑) PC-S01.10.10.05 ประกาศสรรหาบุคลากร
๒.๒.๒) PC-S01.10.10.10 คัดเลือกบุคลากร
๒.๒.๒.๑) PC-S01.10.10.10.05 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับจัดการ ้น ป
๒.๓) PC-S01.10.15 ทาสั าและทดลองงาน
๒.๓.๑) PC-S01.10.15.05 ทาสั า
๒.๓.๒) PC-S01.10.15.10 เตรียมการสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม
๒.๓.๓) PC-S01.10.15.15 ประเมินการทดลองป ิบตั งิ านเจ้าหน้าที่ใหม
๒.๓.๔) PC-S01.10.15.20 ตอสั าจ้างเจ้าหน้าที่
๒.๔) PC-S01.10.20 อนย้ายเจ้าหน้าที่
๒.๕) PC.S01.10.25 ประเมินผล
PC-S01 บริหาร
๒.๕.๑) PC-S01.10.25.05 จัดทาตัว ี้วดั รายบุคคล
และพัฒนาบุคลากร
๒.๕.๒) PC-S01.10.25.10 จัดทาแบบประเมินผลการป ิบตั งิ านประจาป
๒.๕.๓) PC-S01.10.25.15 ดาเนินการประเมินผลการป ิบตั งิ าน
๒. ) PC-S01.10.30 ปรับเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ
๒. .๑) PC-S01.10.30.05 จัดทากรอบการปรับ ้นเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ ใน าพรวม
๒. .๒) PC-S01.10.30.10 จัดทากรอบการปรับ ้นเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ ายในสานักงาน
๒. .๓) PC-S01.10.30.15 พิจาร าปรับเงินเดือน
๒. ) PC-S01.10.35 เลื่อนตาแหนง
๒.๘) PC-S01.10.40 ร้องทุก ์
๒. ) PC-S01.10.45 ดาเนินการทางวินัย
๒.๑๐) PC-S01.10.50 พ้นส าพการจ้าง
๓) PC-S01.15 พัฒนาบุคลากร
๓.๑) PC-S01.15.05 จัดทาแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
๓.๒) PC-S01.15.10 จัดทาแผนอบรมประจาป
๓.๓) PC-S01.15.15 อบรมพัฒนาบุคลากร
๓.๓.๑) PC-S01.15.15.05 กอบรม ะป ิบตั งิ าน (On The Job Training)
๓.๓.๒) PC-S01.15.15.10 อบรม ายในองค์กร (In house Training)
๓.๓.๓) PC-S01.15.15.15 อบรม ายนอก (Public Training)

เ า้ หน้าที่

ส นก หมาย

ส นป ิบตั ิการด้านเทคนิค

ส นการเงินและบั ี

ส น ดั อและพัสดุ

่อกระบ นการยอย

ส นบริหารงานทั่ ปและอาน ยการ

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

O
O

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

CMH

ลก า้ ง

ิ ีการป ิบตั ิงาน

เ า้ หน้าที่

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

 เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ดังตารางที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ

๑) WI-S01-001 การ ออนุมัติคาล งเ ลา

PC-S01 บริหาร
และพัฒนาบุคลากร

๑.๑) วิธปี ิบตั งิ านแบบคา ออนุมัตทิ างานลวงเวลา

O

O O

๑.๒) วิธปี ิบตั งิ านแบบรายงานผลการทางานลวงเวลา

O

O O

ตารางที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) กับหมวดบุคคล
และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

FM-S01-001 ใบ ออนุมัตจิ ้างเจ้าหน้าที่
FM-S01-002 สั าจ้างป ิบตั งิ าน องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์การมหา น)
FM-S01-003 สั าการรัก า อ้ มูลที่เปนความลับ องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์การมหา น)
FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรัก าพยาบาลสาหรับเจ้าหน้าที่และครอบครัว
FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการเงิน วยเหลือการศก าบุตร องเจ้าหน้าที่ สรอ.
FM-S01-006 แบบคา ออนุมัตทิ างานลวงเวลา
FM-S01-007 แบบรายงานผลการทางานลวงเวลา
FM-S01-009 แบบรายงานการเดินทาง
FM-S01-010 คาบรรยายลัก ะงาน (Job Description)
FM-S01-011 แบบประเมินผลการทดลองป ิบตั งิ าน สาหรับเจ้าหน้าที่ตาแหนงผู้จัดการสวน ้น ป
FM-S01-012 แบบประเมินผลการทดลองป ิบตั งิ าน สาหรับเจ้าหน้าที่ 1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า
FM-S01-013 แบบประเมินผลการ กอบรม ายใน (In House Training)
FM-S01-014 แบบ อจัดหลักสูตรอบรม ายใน (In House Training)
FM-S01-015 แบบ อเ า้ รับอบรม ายนอก (Public Training)
FM-S01-016 แบบลงทะเบียนอบรม สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์(องค์การมหา น)
FM-S01-017 แผนและงบประมา การอบรมประจาป
FM-S01-018 สั าเ า้ กอบรมทั่ว ปหรือ กอบรมประกาศนียบัตรหรือใบรับรองเ พาะทาง
PC-S01 บริหาร
FM-S01-019 แบบประเมินผล (On The Job Training)
และพัฒนาบุคลากร
FM-S01-020 ใบ ออนุมัตริ ับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
FM-S01-021 ใบสมัครงาน
FM-S01-022 แบบประเมินผลการสัม า ์
FM-S01-023 ใบแจ้งความจานง อนย้ายเจ้าหน้าที่
FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน อ้ มูลสวนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.
FM-S01-025 ใบ อลาออกสาหรับเจ้าหน้าที-่ ลูกจ้าง
FM-S01-026 แบบสารวจความคิดเหน องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit Interview)
FM-S01-027 แบบประเมินผลการสัม า ส์ าหรับตาแหนงลูกจ้าง
FM-S01-028 ใบสงมอบงาน
FM-S01-029 สั าจ้าง 4 ป
FM-S01-030 แบบ ออนุมัตติ วั บุคคล และ คาใ จ้ ายการเดินทาง
FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อเจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ มเ า้ รวมงานสัมนาประจาป
FM-S01-032 แบบตรวจสอบทรัพย์สนิ และรายการที่เกีย่ ว อ้ ง องผู้ป ิบตั งิ าน สรอ
FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับการอบรม ายนอก(Public Training)
FM-S01-034 ใบตรวจเ คเอกสารเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
FM-S01-035 แบบประเมินผลการทดลองป ิบตั งิ านระดับเจ้าหน้าที่ 1 -อาวุ สและผู้เ ี่ยว า และ OJT
FM-S01-036 แบบประเมินผลการทดลองป ิบตั งิ านระดับผู้จัดการสวน ้น ป และ OJT

O

O
O
O

O
O

ตารางที่ ๗ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่
รับผิดชอบหลักๆ
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ลก า้ ง

ส นป ิบตั ิการด้านเทคนิค

CMF ENT

เ า้ หน้าที่

CMH CMG CMP
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
O
O
O

ส นการเงินและบั ี

ส น ดั อและพัสดุ

่อแบบ อรม

ส นบริหารงานทั่ ปและอาน ยการ

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

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

O

O
O
O

O

O
O
O

O
O

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)

PC-S01 บริหารและ SP-S01-001 หลักเก ์การจายคาลวงเวลา
พัฒนาบุคลากร SP-S01-002 Job Description

CMH

ลก า้ ง

่อเอกสารประกอบ

เ า้ หน้าที่

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังตารางที่ ๘ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting
Document) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ

O

O

O

O

O

ตารางที่ ๘ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) กับหมวด
บุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในงานบุคคล
จากตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของงานบริหารบุคคลกับแอป
พลิเคชันต่างๆ พบว่ามีจานวนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารบุคคล จานวน ๕ แอปพลิเค
ชัน ได้แก่ ๑) AP04 : EGA Back-end, ๒) AP08 : ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet), ๓) AP09 :
Human Resource Mgt., ๔) AP10 : Welfare Mgt. และ ๕) AP23 : Finger Scan รวมทั้ งมี แอปพลิ เ คชั นที่
เชื่อมโยงกับงานบริหารบุ คคลจานวน ๒ แอปพลิเคชัน ได้แก่ ๑) AP12 : Fixed Asset Mgt. และ ๒) AP13 :
Financial Mgt. (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายในหัวข้อที่ ๒.๒ ต่อไป)
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

WI :
SP : เอกสาร วิธกี าร
ประกอบ ป บิ ตั ิ
งาน

PC : ั้นตอนการป ิบตั งิ าน

AP08: อ้ มูลสวนบุคคล

AP08: ประวัตกิ ารลงเวลา

AP08: ประวัตกิ ารลา

AP08: ประวัตกิ ารรัก าพยาบาล

AP08: E-Slip

AP08: ราย ื่อพนักงาน

AP08: ตรวจสอบ อ้ มูล E-Mail

AP08: คารัก าพยาบาล

AP08: อทานามบัตร

AP08: อหนังสือรับรอง

AP09: Human Resource Mgt.

AP10: Welfare Mgt.

AP23: Finger Scan

PC-S01.05.05: กาหนดยุทธศาสตร์น ยบายและกรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
PC-S01.05.10: กาหนดน ยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR Policy)
PC-S01.05.15: กาหนดสมรรถนะ ององค์กร (Core Competency)
PC-S01.10.05: กาหนดกรอบอัตรากาลัง
PC-S01.10.10.05: ประกาศสรรหาบุคลากร
PC-S01.10.10.10: คัดเลือกบุคลากร
PC-S01.10.10.10.05: คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับจัดการ ้น ป
PC-S01.10.15.05: ทาสั า
PC-S01.10.15.10: เตรียมการสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม
PC-S01.10.15.15: ประเมินการทดลองป ิบตั งิ านเจ้าหน้าที่ใหม
PC-S01.10.15.20: ตอสั าจ้างเจ้าหน้าทื่
PC-S01.10.20: อนย้ายเจ้าหน้าที่
PC-S01.10.25.05: จัดทาตัว ี้วดั รายบุคคลประเมินผล
PC-S01.10.25.10: จัดทาแบบประเมินผลการป ิบตั งิ านประจาป
PC-S01.10.25.15: ดาเนินการประเมินผลการป ิบตั งิ าน
PC-S01.10.30.05: จัดทากรอบการปรับ ้นเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ าพรวม
PC-S01.10.30.10: จัดทากรอบการปรับ ้นเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ ายในสานักงาน
PC-S01.10.30.15: พิจาร าปรับเงินเดือน
PC-S01.10.35: เลื่อนตาแหนง
PC-S01.10.40: ร้องทุก ์
PC-S01.10.45: ดาเนินการทางวินัย
PC-S01.10.50: พ้นส าพการจ้าง
PC-S01.15.05: จัดทาแผนพัฒนาสวนบุคคล (iDP)
PC-S01.15.10: จัดทาแผนอบรมประจาป
PC-S01.15.15.05: อบรมตาม าระงาน (On The Job Training)
PC-S01.15.15.10: อบรม ายในองค์กร (In House Training)
PC-S01.15.15.15: อบรม ายนอก (Public Training)

AP08: ใบลา

ื่อกระบวนการยอย

AP08: สวัสดิการ

ประเ ทเอกสาร

AP04: EGA Back-end

AP08 : Intranet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

WI-S01-001 การ ออนุมัตคิ าลวงเวลา
SP-S01-001 หลักเก ์การจายคาลวงเวลา
SP-S01-002 Job Description

ตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยของงานบริหารบุคคลกับแอปพลิเคชันต่างๆ
จากตารางความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่าในการดาเนินงานของงานบริหารบุคคล
เป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยอานวยความสะดวก และการติดต่อการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สรอ. เป็ น จ านวนมาก และถึ ง แม้ จ ะมี แ อปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านแต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ และการติดต่อประสานงานยังดาเนินการผ่านในรูปแบบกระดาษเป็น
ส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันที่มีใช้ในปัจจุบันของงานบริหารบุคคลยังไม่ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานที่
สาคัญ ยกตัวอย่าง ขั้นตอนการคานวนค่าล่วงเวลา
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X
X
X
X

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา
ผลการส ารวจพบประเด็ น ปั ญ หาหลั ก ๆ ของกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล ในด้ า นธุ ร กิ จ
(Business) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก กระบวนการปฏิบัติในเอกสาร PC-S01 : บริหารและ
พัฒนาบุคลากร มีจานวนกระบวนการย่อยเป็นจานวนมาก และซ้าซ้อน ส่งผลให้เกิดความ
สั บ สน และไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการย่อย PC-S01.05.05 กาหนด
ยุ ทธศาสตร์ น โยบายและกรอบการบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากร กระบวนการย่ อย PCS01.05.10 กาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR Policy) และกระบวนการ
ย่ อ ย PC-S01.05.15 ก าหนดสมรรถนะขององค์ ก ร (Corporate Competency) มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ค ล้ า ยกั น คื อ ก าหนดนโยบายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ การก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการปฏิบัติ ง านของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ให้ ส อดคล้ อ งกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งาน และต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากฝ่ า ยบริ ห าร สรอ.
คณะอนุกรรมการงานบุคคลและคณะกรรมการ
๒) บางกิจกรรมที่มีการดาเนินการยังไม่ได้จัดทาเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
มี การดาเนิ น การกิจ กรรมต่างๆ แต่ไม่ได้จัดทาให้ เป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัว อย่างเช่น
กิจกรรมหรือขั้นตอนการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพ (Talent Mgt.) กิจกรรมหรือ
ขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วกั บ การเบิ ก สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล และการเบิ ก ค่ า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
๓) บางกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ไม่ มี แ อปพลิ เ คชั น ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการคานวณค่าล่วงเวลา
๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) บางแบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน
ส่ ง ผลให้ มี บ างฟอร์ ม ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน ยกตั ว อย่ า งเช่ น FM-S01-022 แบบประเมิ น ผลการ
สั มภาษณ์ กับ FM-S01 027 แบบประเมิ นผลการสั มภาษณ์ ส าหรับ ตาแหน่ งลู กจ้ าง มี
วัตถุประสงค์คล้ายกันแต่ต่างกันตรงใช้กับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
๕) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับยังยึดหลักปฏิบัติเดียวกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติอยู่ ซึ่งข้อบังคับหรือระเบียบนั้นมีการบังคับใช้เป็นเวลาค่อนข้างนาน เช่น
ข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๖) ขาดความเชื่อมโยง
 แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การขอหนังสือรับรองต่างๆ มี
แอปพลิเคชันที่ใช้ในการร้องขอ แต่แอปพลิเคชันนั้น ทาหน้าที่แค่แจ้งเรื่องต่อให้ กับ
เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) รับทราบการร้องขอเท่านั้น (อ้างอิ ง
แอปพลิเคชัน AP08 : ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet) : ฟังก์ชันการ
ขอหนังสือรับรอง) หรือการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ มีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการรับสมัคร
แต่แอปพลิเคชันนั้นทาหน้าที่แค่แจ้งเรื่องการประกาศรับสมัครเท่านั้น ผู้สนใจสมัคร
งานไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้
 การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่/ลู กจ้างกับส่ ว นบริห ารทรัพยากรบุ ค คล
(CMH) หรือระหว่างส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) กับส่วนงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
ยังคงติดต่อประสานงานผ่ านในรูปแบบของกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น
แบบขอเบิกต่างๆ เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างต้องเดินมารับแบบขอเบิกต่างๆ ที่ส่วนบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล (CMH) และดาเนินการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารให้ ครบถ้วน
ถูกต้อง ซึ่งหากกรอกข้อมูลหรือเตรียมเอกสารแนบมาไม่ครบ เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างก็ต้อง
กลับไปเตรียมมาให้ครบถ้วนก่อน หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้รั บจากส่วนงานอื่นๆ เพื่อนา
ข้อมูลนั้นมาลงใน สลิปเงินเดือน ก็ส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีต
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๒.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะกาหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อ
ช่วยลดประเด็นปัญหาและสนองต่ อความต้องการ ตามรายละเอียดดัง ตารางที่ ๑๐ แนวทางในการพัฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล
ประเด็นปัญหา
แนวทาง นการพัฒนา
๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท
 ปรับปรุงกระบวนการเอกสารประเภท PC : ขั้นตอน
PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
การปฏิบัติงาน (Procedure) โดยลดกระบวนย่อย
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก
จาก ๒๘ กระบวนการ ลดลงเหลือ ๒๔ กระบวนการ
เพื่อเน้นกระบวนการให้กระชับ เข้าใจได้ง่าย ไม่
ซ้าซ้อน และสะดวกต่อการใช้ต่อการปฏิบัติงาน
๒) บางกิ จ กรรมที่ มี ก ารด าเนิ น การยั ง ไม่ ไ ด้  จัดทากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นลาย
จัดทาเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
ลักษณ์อักษรและประกาศใช้ภายใน สรอ. เพิ่มขึ้น ๕
กระบวนการ
๓) บางกิจกรรมที่สาคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่วย  จัดทาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
กระบวนการที่มีความสาคัญ
๔) เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form)  ดาเนินการตรวจสอบ ยกเลิก/ปรับปรุงแบบฟอร์มที่
บางแบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้
ซ้าซ้อน
มีบางแบบฟอร์มไม่ได้ใช้งาน
 พัฒนา/ปรับปรุงแบบฟอร์มจากกระดาษให้เป็น eform โดยจะขอกล่าวรายละเอียดในหัวข้อที่ ๒.๒)
ด้านแอปพลิเคชัน และหัวข้อที่ ๒.๓) ด้านข้อมูล
ต่อไป
๕) ขาดความเชื่อมโยง
 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้าน
ข้อมูลจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไข
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดใน
หัวข้อที่ ๒.๒) ด้านแอปพลิเคชัน และหัวข้อที่ ๒.๓)
ด้านข้อมูลต่อไป
๖) ข้อบังคับและระเบียบบางฉบับยังยึดหลัก
 ควรปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับและระเบียบ
ปฏิบัติเดียวกับสานักงานพัฒนา
บางฉบับที่ล้าหลังให้เป็นปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอยู่ ซึ่ง
ข้อบังคับหรือระเบียบนั้นมีการบังคับใช้เป็น
เวลาค่อนข้างนาน
ตารางที่ ๑๐ แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารงาน
บุคคล

๓๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จากการวิเคราะห์ ส ถานภาพในปั จจุบั นด้า นธุร กิจ (Business) ของบริห ารงานบุ ค คล พบว่ า
เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) มีจานวนกระบวนการย่อยและกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นจานวนมาก บางกระบวนการปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน และบางกระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้จัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตด้านธุรกิจ (Business) ของด้าน
บริหารงานบุคคล จึงได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะเน้นกระบวนการปฏิบัติงานให้กระชับ เข้าใจได้
ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และกาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มเติมขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ซึ่ง
กระบวนการดาเนินงานที่ได้ออกแบบใหม่นี้ แบ่งเป็น ๔ หมวดหลักๆ ดังนี้ คือ ๑) กาหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ๒) บริหารงานบุคคล ๓) สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล และ ๔)
พัฒนาบุคลากร ดังรูปที่ ๑๒ แสดงหมวดกระบวนการบริหารงานบุคคลในอนาคต และตารางที่ ๑๑ แสดง
รายละเอียดของกระบวนการบริหารงานบุคคลใหม่
PC-S01 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Procedure) ที่ออกแบบ หม่

๑) กาหนดยุทธ าสตร์
การวางแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

๒) บริหารงานบุคคล

๓) สวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล

๔) พัฒนาบุคลากร

รูปที่ ๑๒ แสดงหมวดกระบวนการบริหารงานบุคคลในอนาคต
เอกสาร PC-S01 : บริหารและพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบใหม่นี้ จะเน้นกระบวนการให้กระชับ
เข้าใจง่าย ไม่ซ้าซ้อน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยจานวนกระบวนการปฏิบัติ งานย่อยที่ออกแบบใหม่มี
จานวน ๒๙ กระบวนการ เนื่องจากหลังการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน ส่งผลให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
โดยลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนลงได้ ๔ กระบวนการย่อย ได้แก่ “PC-S01.05.05 กาหนดยุทธศาสตร์นโยบายและ
กรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร” “PC-S01.05.10 กาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR
Policy)” ”PC-S01.05.15 ก าหนดสมรรถนะขององค์ ก ร (Corporate Competency)” มาเป็ น “PCS01.05.05 กาหนดยุทธศาสตร์/กรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร/สมรรถนะขององค์กร ” จาก
“PC-S01.10.10.10 คัดเลือกบุคลากร” “PC-S01.10.10.10.05 คัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับจัดการขึ้นไป” มาเป็น
“PC-S01.10.05.10 คัดเลื อกบุ คลากร” จาก “PC-S01.10.30.05 จัดทากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและ
จ่ายเงินรางวัลพิเศษในภาพรวม” “PC-S01.10.30.10 จัดทากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษภายในสานักงาน” มาเป็น “PC-S01.10.25.05 จัดทากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษ” แต่มีการเพิ่มเติมกระบวนการที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาอีก ๕ กระบวนการ
ย่อย ส่งผลให้จานวนกระบวนการย่อยมีจานวน ๒๙ กระบวนการ โดยกระบวนการย่อยที่เพิ่มเติม ได้แก่ ๑)
กระบวนการ PC-S01.05.10 จัดทาระเบียบข้อบังคับของสวัสดิการ 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 ดังตารางที่ ๑๒ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดบุคคลกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ออกแบบใหม่
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กระบวนการบริหารงานบุคคล
๑) กาหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร

ความสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการดาเนินการตั้งแต่การกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Strategy) การกาหนดกรอบนโยบาย (HR Policy) สมรรถนะของ
องค์กร (Core Competency) การวางแผนงานการดาเนินงาน (HR Plan) การ
กาหนดกรอบอัตรากาลัง การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและแผนการอบรม
ประจาปี รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพ (Talent
Management)
๒) บริหารงานบุคคล
เพื่อการบริหารงานบุคคลภายใน สรอ. จะครอบคลุมการดาเนินการตั้งแต่ก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง/โยกย้ายการ
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน การประเมินผลการดาเนินงาน การเลื่อนตาแหน่งและการ
ปรับเงินเดือน/การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ รวมทั้งการดาเนินการทางวินัยและการ
ร้องทุกข์
๓) สวัสดิการและผลประโยชน์ สรอ. มุ่งมั่นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดกี ับผู้ปฏิบัติงาน การได้รับความสะดวกสบาย
เกื้อกูล
และมีความมั่นคงในอาชีพ จึงดาเนินการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์อื่นๆ
นอกเหนือจากเงินเดือน ทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว
๔) พัฒนาบุคลากร
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร การพัฒนา
สมรรถนะเพิ่มทักษะความรู้ความจาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยให้มกี ารฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร
ตารางที่ ๑๑ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารงานบุคคลใหม่

๔๐ | ห น้ า

่อกระบ นการยอย

๑) PC-S01.05 กาหนดยุท าสตร และการ างแ นบริหารและพัฒนาบุคลากร
๑.๑) PC-S01.05.05 กาหนดยุทธศาสตร์/กรอบน ยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร/สมรรถนะ ององค์กร
๑.๒) PC-S01.05.10 จัดทาระเบียบ อ้ บังคับ องสวัสดิการ
๑.๓) PC-S01.05.15 กาหนดกรอบอัตรากาลัง
๑.๔) PC-S01.05.20 จัดทาตัว ี้วดั รายบุคคล
๑.๕) PC-S01.05.25 จัดทาแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
๑. ) PC-S01.05.30 จัดทาแผนอบรมประจาป
๑. ) PC-S01.05.35 การบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศกั ย าพ (Talent Management)
๒) PC-S01.10 บริหารงานบุคคล
๒.๑) PC-S01.10.05 สรรหาบุคลากร
๒.๑.๑) PC-S01.10.05.05 ประกาศสรรหาบุคลากร
๒.๑.๒) PC-S01.10.05.10 คัดเลือกบุคลากร
๒.๒) PC-S01.10.10 ทาสั าและทดลองงาน
๒.๒.๑) PC-S01.10.10.05 ทาสั า
๒.๒.๒) PC-S01.10.10.10 เตรียมการสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม
๒.๒.๓) PC-S01.10.10.15 ประเมินการทดลองป ิบตั งิ านเจ้าหน้าที่ใหม
๒.๒.๔) PC-S01.10.10.20 ตอสั าจ้าง
PC-S01 บริห าร
๒.๓) PC-S01.10.15 อนย้ายเจ้าหน้าที่
และพั ฒ นาบุ คลากร ๒.๔) PC.S01.10.20 ประเมินผล
๒.๔.๑) PC-S01.10.20.05 จัดทาแบบประเมินผลการป ิบตั งิ านประจาป
๒.๔.๒) PC-S01.10.20.10 ดาเนินการประเมินผลการป ิบตั งิ าน
๒.๕) PC-S01.10.25 ปรับเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ
๒.๕.๑) PC-S01.10.25.05 จัดทากรอบการปรับ ้นเงินเดือนและจายเงินรางวัลพิเศ
๒.๕.๒) PC-S01.10.25.10 พิจาร าปรับเงินเดือน
๒. ) PC-S01.10.30 เลื่อนตาแหนง
๒. ) PC-S01.10.35 ร้องทุก ์
๒.๘) PC-S01.10.40 ดาเนินการทางวินัย
๒. ) PC-S01.10.45 พ้นส าพการจ้าง
๓) PC-S01.15 ส สั ดิการและ ลประ ย นเกอกล
๓.๑) PC-S01.15.05 การรัก าพยาบาล
๓.๒) PC-S01.15.10 การ วยเหลือการศก าบุตร
๓.๓) PC-S01.15.15 อหนังสือรับรอง
๔) PC-S01.20 พัฒนาบุคลากร
๔.๑) PC-S01.20.05 กอบรม ะป ิบตั งิ าน (On The Job Training)
๔.๒) PC-S01.20.10 อบรม ายในองค์กร (In house Training)
๔.๓) PC-S01.20.15 อบรม ายนอก (Public Training)

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

ลก า้ ง

่อกระบ นการหลัก

เ า้ หน้าที่

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

O

O
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

ตารางที่ ๑๒ แสดงความสัมพันธ์ของหมวดบุคคลกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ออกแบบใหม่
จากตารางที่ ๑๓ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงานบุคคล แสดงให้เห็น
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ล ะกิจ กรรมในปัจจุบันและเวลาปฏิบัติงานในอนาคต โดยเวลาปฏิบัติงานใน
อนาคตนี้จะเกิดจากการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในด้านแอปพลิเคชันและด้านข้อมูล หากมีการพัฒนา
เสร็จเรียบร้อยจะสามารถลดกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้
๔๑ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การบริหารงานบุคคล
๑) กาหนดยุทธศาสตร์
การวางแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

๔๒ | ห น้ า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

กาหนดยุทธศาสตร์/กรอบ
การกาหนดยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ ดังนี้
นโยบายการบริหารและพัฒนา  กาหนดยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น คาบรรยาย
บุคลากร/สมรรถนะของ
ลักษณะงานของแต่ละตาแหน่ง แต่ละส่วนงาน (Job
องค์กร
Description) กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าตอบแทนสานักงาน
 กาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR Policy)
เช่น นโยบายเกี่ยวกับการจ้างงาน นโยบายด้านการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
 กาหนดสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competency)
เช่น สมรรถนะหลักขององค์กร สมรรถนะด้านการบริหาร
กาหนดกรอบอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลัง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
ดังนี้
 คานวณภาระงานของเจ้าหน้าที่
 จัดทาอัตรากาลังของส่วนงาน
 จัดทากรอบอัตรากาลังประจาปี
จัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล
การจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
ดังนี้
 จัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล
 พิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคล
จัดทาแผนพัฒนาส่วนบุคคล การจัดทาแผนพัฒนาส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้อง
(Individual Development ดาเนินการ ดังนี้
Plan : IDP)
 วิเคราะห์สมรรถนะของตนเองในแต่ละด้านตามตาแหน่งงาน
และระดับตาแหน่ง
 กาหนดแผนการพัฒนาส่วนบุคคล

ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจุบัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต
๔ เดือน / แผน

๔ เดือน / แผน

๓ เดือน / แผน

๓ เดือน / แผน

๔ เดือน / แผน

๔ เดือน / แผน

๓ เดือน / แผน

๓ เดือน / แผน

๒ เดือน / บุคคล

๒ เดือน / บุคคล

๓ เดือน / แผน

๓ เดือน / แผน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทาแผนอบรมประจาปี

๒) บริหารงานบุคคล

สรรหาบุคลากร
ทาสัญญาและทดลองงาน

โอนย้ายเจ้าหน้าที่

ประเมินผล
ปรับเงินเดือนและจ่ายเงิน
รางวัลพิเศษ

๔๓ | ห น้ า

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การจัดทาแผนอบรมประจาปี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
ดังนี้
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการสารวจความจาเป็นในการอบรม
ของแต่ละส่วนงาน
 จัดทาแผนอบรมประจาปี
การสรรหาบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 ประกาศสรรหาบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 คัดเลือกบุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
การทาสัญญาและทดลองงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
ดังนี้
 ทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม่
 เตรียมการสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
 ประเมินการทดลองปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ใหม่
 ต่อสัญญาจ้าง ๔ ปี สาหรับเจ้าหน้าที่ สรอ.
การโอนย้ายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 แจ้งความจานงขอโอนย้าย
 ผู้จัดการทั้งฝ่ายขอโอนย้าย และรับโอนย้ายลงนาม
 ดาเนินการโอนย้ายเจ้าหน้าที่
การประเมินผล เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปรับเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลพิเศษ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ต้องดาเนินการ ดังนี้
 จัดทากรอบการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลพิเศษ
 พิจารณาปรับเงินเดือน

ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจุบัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต
๓ เดือน / แผน

๒ เดือนครึ่ง / แผน

๑ เดือน / ประกาศ
๑ เดือน / การคัดเลือก

๑๕ วัน / ประกาศ
๑๕ วัน / การคัดเลือก

๗ วัน / สัญญา
๒ สัปดาห์ / เจ้าหน้าที่
๑๕ วัน / สัญญา
๑๕ วัน / สัญญา
๑ เดือน / เจ้าหน้าที่

๒ วัน / สัญญา
๑ สัปดาห์ / เจ้าหน้าที่
๗ วัน / สัญญา
๗ วัน / สัญญา
๑ เดือน / เจ้าหน้าที่

๑ เดือน / สัญญา
๑ เดือนครี่ง / บุคคล

๑๕ วัน / สัญญา
๑ เดือน / บุคคล

๓ เดือน / ปี
๒ เดือน / ปี

๓ เดือน / ปี
๒ เดือน / ปี

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เลื่อนตาแหน่ง
ร้องทุกข์

ดาเนินการทางวินัย

พ้นสภาพการจ้าง

๓) สวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล

การรักษาพยาบาล

การช่วยเหลือการศึกษาบุตร

๔๔ | ห น้ า

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การเลื่อนตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 รวบรวมคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รายบุคคล
 พิจารณาเลื่อนตาแหน่งรายบุคคล
การร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 ทาเรื่องร้องทุกข์
 พิจารณาคาร้องทุกข์
 สั่งการให้ผเู้ กี่ยวข้องดาเนินการ
การดาเนินการทางวินัย เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 จัดทาบันทึกแจ้งกรณีมีความผิดเข้าข่ายทางวินัย
 พิจารณารายงานสรุปข้อเท็จจริง
 สั่งการให้ผเู้ กี่ยวข้องดาเนินการ
การพ้นสภาพการจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 ติดต่อขอใบลาออก
 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการ
 รับคืนบัตร อุปกรณ์ และอื่นๆ
 ประกาศวันสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่
การรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 กรอกใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
 ตรวจสอบใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
 จัดทาสรุปข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
 รับค่ารักษาพยาบาล
การช่วยเหลือการศึกษาบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
ดังนี้
 กรอกใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 ตรวจสอบใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจุบัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต
๒ เดือน / ปี

๒ เดือน / ปี

๑ เดือน / ปี

๑ เดือน / ปี

๑ เดือน / ปี

๑ เดือน / ปี

๑ เดือน / ครั้ง

๑ เดือน / ครั้ง

๒๐ นาที / ครั้ง

๑๐ นาที / ครั้ง

๒๐ นาที / ครั้ง

๑๐ นาที / ครั้ง

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอหนังสือรับรอง

๔) พัฒนาบุคลากร

อบรมพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 จัดทาสรุปข้อมูลค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 รับค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
การขอหนังสือรับรอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ ดังนี้
 กรอกข้อมูล รายละเอียดในการขอหนังสือรับรอง
 จัดทาหนังสือรับรอง
การอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
ดังนี้
 ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training)
 อบรมภายในองค์กร (In house Training)
 อบรมภายนอก (Public Training)

ระยะเวลาที่ ช้ นปัจจุบัน ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต
๕ วัน / ครั้ง

๓ วัน / ครั้ง

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

๔ เดือน / แผน
๑ เดือน / แผน๑ เดือน /
แผน

ตารางที่ ๑๓ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงานบุคคล

๔๕ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. จะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คือ
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application)
ในบทนี้จะกล่าวถึง สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิ เคชัน (Application) ของกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ที่จะนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับ
การวิเคราะห์ และจากรายงานฯ พบประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการมีแหล่งที่มาของ
แอปพลิเคชันที่หลากหลายทั้งที่พัฒนาเองภายในองค์กรและจากการจัดหาจากภายนอก ส่งผลให้ขาดความ
เชื่อมโยง บางแอปพลิ เคชัน ไม่ต อบสนองต่ อการใช้งานในปัจจุ บัน และมีแอปพลิ เคชันที่ไ ม่ครอบคลุ ม ถึ ง
กระบวนการการปฏิบัติงานที่สาคัญ เป็นต้น รวมทั้งการนาข้อมูลประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
จากบทที่ผ่านมา อ้างอิง “บทที่ ๒.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของบริหารงานบุคคล” นามาเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอป
พลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่ส ะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒.๒.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล
จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ของด้านแอปพลิเคชัน พบว่ามีการ
แบ่งแอปพลิเคชัน ออกเป็น ๓ หมวด ดังต่อไปนี้ ๑) แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ๒) แอป
พลิเคชันสนับสนุน (Supporting Applications) และ ๓) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application
Programming Interface - API) ในการวิเคราะห์ ส ถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันนี้จะวิเคราะห์ ใน
หมวดแอปพลิเคชันธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแอปพลิเคชันสนับสนุนบางแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Office
ด้ ว ย โดยแอปพลิ เ คชั น ธุ ร กิ จ มี จ านวน ๒๓ แอปพลิ เ คชั น ดั ง รู ป ที่ ๑๓ แสดงภาพรวมแอปพลิ เ คชั น ที่ใช้
ดาเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ จากรูปจะเห็นว่ามิติที่ ๔ : ด้านการสนับสนุนบริการ
(Service Support) จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานมากที่สุด มีจานวน ๑๕ แอปพลิเคชัน
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๒ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด อันดับที่ ๒ มีสองมิติ คือ มิติที่ ๒ : การออกแบบ
พัฒนาบริการ (Service Implementation) และมิติที่ ๓ : การดาเนินงานให้บริการ (Service Operation) มี
จานวน ๓ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และอันดับที่ ๓ มีสองมิติ คือ
มิติที่ ๑ : ยุทธศาสตร์บริการ (Service Strategy) และมิติที่ ๕ : การวัดและประเมินผลการให้บริการ มีจานวน
๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด และจากรูปนี้ยังชี้ให้เห็นว่าแอปพลิเค
ชันส่วนใหญ่มีการนามาใช้งานเพื่อสนับสนุน งานด้านบริหารจัดการองค์กร (Back Office) โดยที่กระบวนการ
ด าเนิ น งานนี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ฝ่ า ย CM : บริ ห ารกลาง (Corporate Central Management
Department) และ ฝ่าย OD : ฝ่ายอานวยการ (Office of the Director Department) เป็นหลัก
ดังนั้น การวิเคราะห์ในบทนี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันของกระบวนการ
บริ หารงานบุ คคลตามแผนการด าเนิ น งานที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว ในตารางที่ ๑ แสดงแผนการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการการปรับเปลี่ยน (Transition) ของ สรอ.
๔๖ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รูปที่ ๑๓ แสดงภาพรวมแอปพลิเคชันที่ใช้ดาเนินงานตลอดทั้งองค์กรแยกตามกลุ่มกระบวนการธุรกิจ

รูปที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลภายใต้กลุ่มกระบวนการ Service Support
๔๗ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จากรู ป ที่ ๑๔ แสดงแอปพลิ เ คชัน ที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ บริห ารงานบุ คคลภายใต้กลุ่ ม กระบวนการ
Service Support พบว่าระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคลมีทั้งหมด ๗ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๔๔ ของจานวนแอปพลิเคชันทั้งหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการบริหารงานบุคคลมีแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอันดับที่สองของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service Support)
ระบบ Intranet คือ ระบบสนับสนุนการดาเนินงานภายในที่ เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงระบบงาน
อื่นๆ (Portal) พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารพัสดุ กระบวนการบริหาร
ส านั ก งาน งานกฎหมาย งานเลขานุ ก ารและการนั ด หมาย เป็ น ต้ น โดยมี ร ะบบย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารงานบุคคลจานวน ๑๐ ระบบย่อย อันได้แก่ ระบบใบลา ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ระบบประวัติการลง
เวลา ระบบประวัติการลา ระบบประวัติการรักษาพยาบาล ระบบ E-Slip ระบบรายชื่อพนักงาน ระบบค่า
รักษาพยาบาล ระบบขอหนังสือรับรอง และ ระบบดึงข้อมูล HRMI
กระบวนการบริหารงานบุคคลนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ช่วย
ในการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว ยั ง มี ก ารน าแอปพลิ เ คชั น สนั บ สนุ น (Supporting Applications) ของ Microsoft
Office เข้ามาใช้ในการปฏิบั ติงานเป็น จานวนมาก โดยนามาสนับสนุนการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเป็นตัว
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานอื่นๆ ดังรูปที่ ๑๕ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่
สนับสนุนงานการบริหารงานบุคคล (ปัจจุบัน) จากรูปแสดงให้เห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีตใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการหรือระบบ โดยผ่านการส่งข้อมูลทั้งใน
รูปแบบไฟล์ข้อมูล กระดาษและระบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรับ ส่งข้อมูลผ่านกระดาษซึ่งทาให้ยากต่อการ
บริ ห ารจั ด การ และรู ป ที่ ๑๖ แสดงแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและแอพลิ เ คชั น ที่ ส นั บ สนุ น การ
บริหารงานบุคคล (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง) สาหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันเป็นไปตามที่แสดงใน
ตารางที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่เพื่อให้สามารถสนับสนุนกระ
บวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ : ความหมายของเลขแบบฟอร์ม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ก

รูปที่ ๑๕ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารงานบุคคล (ปัจจุบัน)
๔๙ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ : ความหมายของเลขแบบฟอร์ม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ก

รูปที่ ๑๖ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคล (คาดว่าจะยกเลิก/ปรับปรุง)
๕๐ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แอปพลิเคชันที่ ช้สาหรับกิจกรรมของงานบริหารบุคคลโดยตรง

หมวด

ชื่อแอปพลิเคชัน

รายละเอียด

สถานะ

AP04: EGA Back-end System

ใช้สาหรับการกรอกข้อมูลการ
รับสมัครงาน

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

AP19: E-Learning

ใช้สาหรับหลักสูตรอบรม
Orientation

คาดว่าจะนามาใช้งาน

ประเด็นปัญหา
และแนวทางการแก้ไข
1. ปรับปรุงให้สามารถกรอกใบ
สมัครงานผ่าน Website แล้วส่ง
ข้อมูลใบสมัครไปยังระบบ HR Mgt.
2. ปรับปรุงโดยเพิ่มข้อมูล Job
description ใน Website
เพื่อลดเรื่องการจัด Training โดย
พัฒนาหลักสูตร online

ผู้ ช้งาน
ส่วน CMH

แหล่งที่มา/
ผู้บารุงรักษา
พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยบริษัท
ภายนอก

ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMH/ALL
ส่วน CMH/ALL
ส่วน CMH/ALL
ส่วน CMH/ALL
ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยฝ่าย AD
พัฒนาโดยฝ่าย AD
พัฒนาโดยฝ่าย AD
พัฒนาโดยฝ่าย AD
พัฒนาโดยฝ่าย AD

AP18: Knowledge Management แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการ
System
องค์ความรูภ้ ายในสานักงาน

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน AP08: ใบลา
(Intranet)
AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล
AP08: ประวัติการลงเวลา
AP08: ประวัติการลา
AP08: ประวัติการ
รักษาพยาบาล
AP08: E-Slip

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

1. ใช้เก็บเอกสารต่างๆ เช่น
หลักสูตรการอบรม A, B, and C
2. อาจจะมีการใช้งานเพิ่มเติมใน
อนาคต
-

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

-

ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยบริษัท
ภายนอก

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

-

ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยฝ่าย AD

AP08: รายชื่อพนักงาน
AP08: ดึงข้อมูล HRMI

๕๑ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
บริหารงานบุคคล

หมวด

ชื่อแอปพลิเคชัน

รายละเอียด

สถานะ

AP08: ค่ารักษาพยาบาล

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

AP08: ขอหนังสือรับรอง

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ใช้สาหรับสนับสนุน
กระบวนการบริหารงานบุคคล
ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ
โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ตาแหน่ง ประวัตเิ จ้าหน้าที่
และข้อมูลการฝึกอบรม

คาดว่าจะปรับปรุงระบบ

AP09: Human Resource
Management System ระบบ
บุคคล
(Human Resource
Management System)

แอปพลิเคชันที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคล ครอบคลุม
งานในด้านสวัสดิการต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่

คาดว่าจะยกเลิก

AP10: Welfare Management

ระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
เข้าออกของพนักงาน

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปัญหา
และแนวทางการแก้ไข
ข้อมูลขาดความเชื่อมโยง
มีกระบวนการ Manual มากเกินไป
ควรปรับปรุงกระบวนการ Request
ข้อมูลขาดความเชื่อมโยง
มีกระบวนการ Manual มากเกินไป
ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุม
กระบวนการบริหารงานบุคคล
(ระบบบริหารงานบุคคลจะกล่าวถ่ง
ในรายงานก้าวหน้ามิติที่ ๔ : ระยะที่
๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ด้านบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานสานักงาน)
1. ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล จะ
มีระบบใหม่มาแทนที่
2. ระบบไม่ครอบคลุมทุกประเภท
ของสวัสดิการ

-

AP23: Finger Scan

ตารางที่ ๑๔ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
๕๒ | ห น้ า

ผู้ ช้งาน
ส่วน CMH/ALL

แหล่งที่มา/
ผู้บารุงรักษา
พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMH

จัดหาจากภายนอก
(Vendor) / ฝ่าย AD

ส่วน CMH

พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMH/ALL

พัฒนาโดยบริษัท
ภายนอก

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รูปที่ ๑๗ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล
จากรูปที่ ๑๗ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล และ
ตารางที่ ๑๕ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล ระบบอื่นๆ และส
เปรดชีต โดยที่ฟังก์ชันการทางานของระบบที่ปรากฏ จะอ้างถึงกิจกรรมของกระบวนการบริหารงานบุคคล
โดยตรง

๕๓ | ห น้ า

PC-S01.05.05: กาหนดยุทธศาสตร์
นโยบายและกรอบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
PC-S01.05.10: กาหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR
Policy)
PC-S01.05.15: กาหนดสมรรถนะ
ขององค์กร (Core Competency)
PC-S01.10.05: กาหนดกรอบ
อัตรากาลัง
PC-S01.10.10.05: ประกาศสรรหา
บุคลากร
PC-S01.10.10.10: คัดเลือก
บุคลากร

๕๔ | ห น้ า

X

Excel

AP23: Finger Scan

AP19: E-Learning

AP10: Welfare Management System

AP04: EGA Back-end System

AP08: ขอหนังอรับรอง

AP08: ขอทานามบัตร

AP08: ค่ารักษาพยาบาล

AP08: รายชื่อพนักงาน

AP08: E-Slip

AP08: ประวัติการรักษาพยาบาล

AP08: ประวัติการลา

AP08: ประวัติการลงเวลา

AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล

AP08: ใบลา

AP08: สวัสดิการ

ชื่อกระบวนการย่อย

AP08: Provodent Fund

AP08: Intranet

AP09: Human Resource Management System

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S01.10.25.05: จัดทาตัวชี้วัด
รายบุคคลประเมินผล

๕๕ | ห น้ า

P

X

Excel

AP10: Welfare Management System

AP04: EGA Back-end System

AP08: ขอหนังอรับรอง

AP08: ขอทานามบัตร

AP23: Finger Scan

X

AP08: ค่ารักษาพยาบาล

AP08: รายชื่อพนักงาน

AP08: E-Slip

AP08: ประวัติการรักษาพยาบาล

AP08: ประวัติการลา

AP08: ประวัติการลงเวลา

AP08: ใบลา

AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล
X

AP19: E-Learning

PC-S01.10.10.10.05: คัดเลือก
เจ้าหน้าที่ระดับจัดการขึ้นไป
PC-S01.10.15.05: ทาสัญญา
PC-S01.10.15.10: เตรียมการ
สาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
PC-S01.10.15.15: ประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ใหม่
PC-S01.10.15.20: ต่อสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าทื่
PC-S01.10.20: โอนย้ายเจ้าหน้าที่

AP08: สวัสดิการ

ชื่อกระบวนการย่อย

AP08: Provodent Fund

AP08: Intranet

AP09: Human Resource Management System

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S01.10.25.10: จัดทาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
PC-S01.10.25.15: ดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
PC-S01.10.30.05: จัดทากรอบการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษภาพรวม
PC-S01.10.30.10: จัดทากรอบการ
ปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัล
พิเศษภายในสานักงาน
PC-S01.10.30.15: พิจารณาปรับ
เงินเดือน
PC-S01.10.35: เลื่อนตาแหน่ง

๕๖ | ห น้ า

Excel

AP23: Finger Scan

AP19: E-Learning

AP10: Welfare Management System

AP04: EGA Back-end System

AP08: ขอหนังอรับรอง

AP08: ขอทานามบัตร

AP08: ค่ารักษาพยาบาล

AP08: รายชื่อพนักงาน

AP08: E-Slip

AP08: ประวัติการรักษาพยาบาล

AP08: ประวัติการลา

AP08: ประวัติการลงเวลา

AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล

AP08: ใบลา

AP08: สวัสดิการ

ชื่อกระบวนการย่อย

AP08: Provodent Fund

AP08: Intranet

AP09: Human Resource Management System

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S01.10.40: ร้องทุกข์
PC-S01.10.45: ดาเนินการทางวินัย
PC-S01.10.50: พ้นสภาพการจ้าง
PC-S01.15.05: จัดทาแผนพัฒนา
ส่วนบุคคล (iDP)
PC-S01.15.10: จัดทาแผนอบรม
ประจาปี
PC-S01.15.15.05: อบรมตามภาระ
งาน (On The Job Training)
PC-S01.15.15.10: อบรมภายใน
องค์กร (In House Training)
PC-S01.15.15.15: อบรมภายนอก
(Public Training)

๕๗ | ห น้ า

P

Excel

AP23: Finger Scan

AP19: E-Learning

AP10: Welfare Management System

AP04: EGA Back-end System

AP08: ขอหนังอรับรอง

AP08: ขอทานามบัตร

AP08: ค่ารักษาพยาบาล

AP08: รายชื่อพนักงาน

AP08: E-Slip

AP08: ประวัติการรักษาพยาบาล

AP08: ประวัติการลา

AP08: ประวัติการลงเวลา

AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล

AP08: ใบลา

AP08: สวัสดิการ

ชื่อกระบวนการย่อย

AP08: Provodent Fund

AP08: Intranet

AP09: Human Resource Management System

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Excel

AP23: Finger Scan

X

AP19: E-Learning

X

AP10: Welfare Management System

AP08: ขอหนังอรับรอง

X

AP04: EGA Back-end System

AP08: ขอทานามบัตร

X

AP08: ค่ารักษาพยาบาล

X

AP08: รายชื่อพนักงาน

AP08: E-Slip

AP08: ประวัติการลา

AP08: ประวัติการลงเวลา

AP08: ข้อมูลส่วนบุคคล

P

AP08: ใบลา

X

AP08: ประวัติการรักษาพยาบาล

สวัสดิการ (เช่น ค่าล่วงเวลา,
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, ค่า
รักษาพยาบาล)

AP08: สวัสดิการ

ชื่อกระบวนการย่อย

AP08: Provodent Fund

AP08: Intranet

AP09: Human Resource Management System

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

X

หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน P คือ แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะมีการนามาใช้งาน

ตารางที่ ๑๕ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบการบริหารงานบุคคล ระบบอื่นๆ และสเปรดชีต

๕๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๒.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล
จากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงาน
บุคคล พบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้
๑) แอปพลิเคชันที่มีอยู่มีฟังก์ชันการทางานไม่ครอบคลุมกระบวนการย่อยที่สาคัญ เช่น กระบวนการขอ
เบิกสวัสดิการ ยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล หรือการคานวณค่าล่วงเวลาปัจจุบันใช้ไฟล์สเปรด
ชีตช่วยในการคานวณ ซึ่งข้อมูลมีเป็นจานวนมากอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล/
คานวณข้อมูลได้
๒) แอปพลิเคชันของกระบวนบริหารงานบุคคลยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เนื่องจากการพัฒนาแอป
พลิเคชัน มีแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งจากการพัฒนาโดยทีมพัฒนาภายใน สรอ. และการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบสวัสดิการไม่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการบุคลากร
ส่งผลให้เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน เพราะต้องส่งข้อมูลผ่านทางไฟล์ข้อมูลหรือกระดาษ
๓) มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจานวนมากในการจัดเก็บข้อมูล ทาให้ค้นหาข้อมูลยากและอาจเกิดความซ้าซ้อน
ของข้อมูล (รายละเอียดปรากฎในบทที่ ๒.๔ ด้านข้อมูล) ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีตจานวน
มากอาจทาให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
๔) แอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน เช่น แอปพลิเคชันไม่สามารถออกรายงานได้
ตามความต้องการ และไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันสาเร็จรูป
๕) จัดหาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ก. แอปพลิเคชัน ที่จาเป็นเกี่ยวกับงานขอเบิกสวัสดิการ เพื่อลดปริมาณงานที่ซ้าซ้อนในการ
กรอกข้อมูล โดยผู้ขอเบิกสามารถกรอกข้อมูลได้โดยตรง และลดระยะเวลาในการดาเนินการ
ตามกระบวนการ
ข. ระบบการเรียนแบบออนไลน์ (E-learning) สาหรับหลักสูตรที่ใช้งานเป็นประจา เช่น อบรม
พนักงานใหม่ เป็นต้น
ค. ปรับปรุงระบบการขอหนังสือรับรองให้มีความอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การออกเลขที่สารบรรณ
ง. เพิ่มความสามารถของระบบ web site ให้สามารถทาการกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ และ
สามารถเพิ่ม job description ในระบบได้
จ. ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ดังนี้
- การบันทึกรายการฝึกอบรม
- การระบุข้อมูล เวลา เข้าออกงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
- การเชื่อมโยงข้อมูลรับสมัครงานจาก EGA Web Site
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๒.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล (Data) นับเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. เพื่อให้ เกิด การบู ร ณาการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศกับ กระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะศึกษา
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และมาตรฐาน
ของข้อมูล จากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ถูกแบ่งข้อมูลออกเป็นประเภท ดังต่อไปนี้ ๑)
ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแบบฐานข้อมูล สัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งปกติจะถูกบริหารจัดการด้วยระบบ
บริ ห ารจั ดการฐานข้อมูล สั ม พัน ธ์ (Relational Database Management System) และ ๒) ข้อมูล ที่ ไ ม่ ไ ด้
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Non Relational Database) เช่น กระดาษ ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น และจาก
รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แบ่งกลุ่มของข้อมูลออกเป็น ๕๐ กลุ่มข้อมูล อย่างไรก็ตามใน
รายงานฉบับนี้ได้จัดกลุ่มข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับจานวนกระบวนการขององค์กรจานวน ๓๑ กลุ่มข้อมูล ดัง
รู ป ที่ ๔๖ แสดงสถาปั ตยกรรมองค์ กร สรอ.ระดับสู ง (High Level Enterprise Architecture of EGA) ใน
ภาคผนวก ข โดยที่กลุ่มข้อมูล “DC-S01 การบริหารและพัฒนาบุคลากร” จะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับ บริ หารงานบุคคลในปัจจุบันได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ ไว้ ดังรูปที่ ๑๘
แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้ ๑) PC-S01.05:
กาหนดยุทธศาสตร์/กาหนดกรอบนโยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ๒) PC-S01.10:
บริหารงานบุคคล ๓) PC-S01.15: พัฒนาบุคคล และ ๔) สวัสดิการ โดย ๓ กลุ่มแรกจะถูกจัดกลุ่มให้สอดคล้อง
กับ กระบวนการปฏิ บั ติง านที่มี การขึ้ น ทะเบียนเอกสารไว้เป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร ตามที่อธิบายไว้ในหั ว ข้ อ
“๒.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในปัจจุบันของกระบวนการบริหารงานบุคคล” ในกลุ่มสุดท้ายคือ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ละกลุ่มข้อมูล จะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย ๑) เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๒)
เอกสารขึ้นทะเบียน ๓) อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form) ๔) ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล โดยที่ “เอกสารไม่ขึ้น
ทะเบียน” อ้างถึงเอกสารที่มีการจั ดเก็บ อยู่ในรูปแบบกระดาษหรือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่มีการกาหนด
รูปแบบของเอกสารอย่างชัดเจนและยั งไม่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลั กษณ์อักษร “เอกสารขึ้น
ทะเบียน” อ้างถึงเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการกาหนดรูปแบบ
ของเอกสารอย่างชัดเจนและขึ้นทะเบียนเอกสารเป็นเอกสารประเภท FM SP และ PO ทั้งนี้ไม่รวมเอกสาร
ประเภท PC และ WI ซึ่งแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานตามลาดับ ตัวอย่างเอกสารประเภท
FM เช่น FM-S01 001: ใบขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ FM-S01 007: แบบรายงานผลการทางานล่วงเวลา หรือ
FM-S01 029: สัญญาจ้าง 4 ปี เป็นต้น “อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-Form)” อ้างถึงแบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบ
ของฐานข้อมูล ที่เรียกว่า Electronic Form (e-Form) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ลด
เวลาการนาเข้าข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จะนาเข้าข้อมูลเฉพาะส่วนที่จาเป็นเท่านั้น ลดความผิดพลาดของข้อมูล
และลดความผิดพลาดของการสื่อสาร เนื่องจากข้อมูลที่เขียนด้วยลายมืออาจจะทาให้ยากต่อการอ่านของ
เจ้าหน้าที่ “ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล” อ้างถึงข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลซึ่งไม่รวมแบบฟอร์ม
“สีส้ม” อ้างถึงข้อมูลที่รับมาจากกระบวนการปฏิบัติงานอื่นหรือส่วนงานอื่นซึ่งจะถูกระบุภายใน
เครื่องหมาย [ ] “สีเขียว” อ้างถึงข้อมูลที่มีการส่งต่อไปยังกระบวนการปฏิบัติงานอื่นหรือส่วนงานอื่นซึ่งจะถูก
ระบุภายในเครื่องหมาย [ ]
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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
ข้อมูลทีส่ ่งไปส่วนงานอื่นอีก ๑๔ รายการ ซึ่งส่งไปยังส่วนงาน CMF สูงสุด ๙ รายการ
ส านั ก งานได้ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล (Data Management) รวมไปถึ ง การก าหนด
มาตรฐานข้อมูล (Data Standard) ทั้งในส่วนของเอกสาร (Document) และฐานข้อมูล (Database) โดยได้
แบ่งชั้นความลับของข้อมูลออกเป็น ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ ๑) กลุ่มข้อมูลลับที่สุด (Top Secret) ๒) กลุ่มข้อมูล
ลับมาก (Secret) ๓) กลุ่มข้อมูลลับ (Confidential) ๔) กลุ่มข้อมูลใช้ภายใน (Internal Use) และ ๕) กลุ่ม
ข้อมูลสาธารณะ (Public) สาหรับคานิยามและเกณฑ์การจัดลาดับชั้นเป็นไปตามเอกสาร “SP-S22 004: การ
จัดระดับชั้นความลับของข้อมูล” โดยที่ข้อมูลทั้งหมดตามปรากฏใน รูปที่ ๑๘ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับบริหารงานบุคคล ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลใช้ภายในทั้งหมด
ข้อมูลในส่วนที่เป็นเอกสารนั้น กาหนดให้เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทาหน้าที่กาหนดรูปแบบ
ของเอกสารที่ชัดเจนและทาการขึ้นทะเบียนเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาด้วยตนเองผ่านระบบ
AP17: Document Management หลั ง จากนั้ น ผู้ ค วบคุ ม เอกสาร (Document Controller) จะท าหน้ า ที่
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารแล้วดาเนินการกาหนดหมายเลขเอกสารซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานหมายเลขเอกสารที่อธิบายไว้ใน WI-S22 001 ตัวอย่างหมายเลขเอกสารในงานบุคคล เช่น FM-S01
001: ใบขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ และ SP-S01-001: หลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา เป็นต้น
ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลนั้น กาหนดให้เจ้าของข้อมูลทาหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล เช่น การ
เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็ น ไปตามสิ ทธิการเข้าใช้งานผ่ านแอปพลิ เคชัน ข้อมูล นั้นจะต้องถูก บริห ารจัดการเพี ย ง
แหล่งข้อมูลเดียว (Single Source) ณ แหล่งข้อมูลต้นทาง โดยกาหนดให้โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
ของแหล่งข้อมูลต้นทางเป็นมาตรฐานข้ อมูล แล้วให้แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลให้ทาการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล โดยกาหนดให้ดาเนินการได้ ๒ วิธี คือ ๑) Web Service หรือ ๒)
View Data สาหรับการบริหารงานบุคคลมีข้อมูลที่สาคัญประกอบไปด้วย “โครงสร้างข้อมูล ” และ “ข้อมูล
บุคคล” ซึ่งทั้งสองข้อมูลนี้ได้กาหนดให้ส่วนงาน CMH ทาหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล โดยดาเนินการผ่านแอป
พลิเคชัน AP09: HR Management ซึ่งพบว่า “ข้อมูลบุคคล” มีการเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ อีก ๑๔
แอปพลิเคชัน
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ประเภทข ้อมูล

เอกสาร
1. เอกสารไม่ขน
ึ้ ทะเบียน

กลุม
่ ข ้อมูล

2. เอกสารขึน
้ ทะเบียน

ไม่รวม
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ไม่รวม
แบบฟอร์ม FM

แบบฟอร์ม FM

5
32
10
8
55

0
0
0
3
3

1
0
0
1
2

1
20
8
6
35

PC-S01.05: กาหนดยุทธศาสตร์
PC-S01.10: บริหารงานบุคคล
PC-S01.15: พั ฒนาบุคคล
สวัสดิการ
รวม

รับ-ส่ง ข ้อมูล

รับ-ส่ง ข ้อมูล

ฐานข ้อมูล

ส่วนงาน

3.
อิเล็กทรอนิกส์
ฟอร์ม (e-Form)

4. ข ้อมูลในรูป
แบบฐานข ้อมูล

0
0
0
0
0

1
3
0
2
6

รวม

ข ้อมูลที่
ข ้อมูลที่
รับมาจาก ส่งไปส่วน รวม
ส่วนงานอืน
่
งานอืน
่
8
1
1
2
55
1
2
3
18
1
4
5
20
2
4
6
101
5
11
16

CMG
CMP
CMF
ENT
PSS
EGA
รวม

ข ้อมูลทีร่ บ
ั มา
จากส่วนงานอืน
่
2
1
1
0
1
0
5

ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไป
ส่วนงานอืน
่
1
1
9
1
0
2
14

รวม
3
2
10
1
1
2
19

* ข ้อมูลบางรายการต ้องส่งไปยังหลายส่วนงานทาให ้จานวนรวม
"ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไปส่วนงานอืน
่ " ไม่เท่ากันทั ง้ สองตาราง

PC-S01.05: กาหนดยุท าสตร/กาหนดกรอบน ยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคคลากร
ครงสร้างองค์กร
[EGA]

FM-S01-010 คาบรรยายลัก ะ
งาน (Job Description)

้อบังคับค ะกรรมการบริหาร
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์ วา
ด้วยการบริหารงานบุคคล

แผนยุทธศาสตร์ 4 ป
[PC-C02/PSS]

SP-S01-002 Job Description

น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Policy)

กรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจาป

สมรรถนะ ององค์กร

PC-S01.10: บริหารงานบุคคล
PC-S01.10.05: กาหนดกรอบอัตรากาลังและ PC-S01.10.10: สรรหาบุคลากร
FM-S01-022 แบบประเมินผลการ
สัม า ์

FM-S01-027 แบบประเมินผลการ
สัม า ์สาหรับตาแหนงลูกจ้าง

้อสอบ/แบบทดสอบ การรับ
เจ้าหน้าที่ตามตาแหนง

ราย ื่อผู้ผานการคัดเลือก

FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

กระบวนการทางาน

รางและกรอบอัตรากาลังประจาป

FM-S01-002 สั าจ้างป ิบัติงาน
องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

FM-S01-003 สั าการรัก า
้อมูลที่เปนความลับ องเจ้าหน้าที่
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์

FM-S01-011 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
ตาแหนงผู้จัดการสวน ้น ป

FM-S01-012 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า

FM-S01-032 แบบตรวจสอบ
ทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยว ้อง
องผู้ป ิบัติงาน สรอ
[CMG/CMP/CMF/ENT]

้อมูลบุคลากร
[EGA]

ลายนิ้วมือ

ผลการตรวจสุ าพ

้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม

บัตรประกันสุ าพ

FM-S01-021 ใบสมัครงาน

พระรา ก ีกาจัดตั้ง
สรอ. (องค์การมหา น)

PC-S01.10.15: ทาสั

สั

าจ้างป ิบัติงาน องลูกจ้างสา
นักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์

FM-S01-034 ใบตรวจเ คเอกสาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า/
ลูกจ้าง ใหม
(คุ สมบัติเบื้องต้น องผู้สมัคร/
คุ ลัก ะประจาตาแหนง /หน้าที่
ความรับผิด อบ

ใบสงตัวตรวจสุ าพ

าและทดลองงาน และPC-S01.10.20: อนย้ายเ ้าหน้าที่
FM-S01-023 ใบแจ้งความจานง
อนย้ายเจ้าหน้าที่

ผลการตรวจสอบประวัติ
อา ากร

้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างครบ
กาหนดการตอสั า

้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ ด้รับการ
ตอสั า

FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน ้อมูล
สวนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

ผลการตรวจสอบจากเครดิตบู ร

FM-S01-029 สั

าจ้าง 4 ป

ผลการตรวจสอบประวัติ
การศก า

ตารางเส้นทางการ อนย้ายหรือ
หมุนเวียนตาแหนงงาน สรอ.

PC-S01.10.25: ประเมิน ล
FM-S01-019 แบบประเมินผล (On
The Job Training)

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

FM-S01-036 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับผู้จัดการ
สวน ้น ป และ OJT

ตัว ี้วัดรายบุคคล

แบบประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจาป

แบบประเมินผลการป ิบัติประจาป
รายบุคคล

PC-S01.10.30: ปรับเงินเดอนและ ายเงินราง ัลพิเ และ PC-S01.10.35: เล่อนตาแหนง
กรอบการปรับ ้นเงินเดือนและ
จายเงินรางวัลพิเศ

รายงานสรุป าพรวมการปรับ
เงินเดือน

FM-S01-025 ใบ อลาออกสาหรับ
เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง

FM-S01-026 แบบสารวจความคิด
เหน องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit
Interview)

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเสนอเลื่อน
ตาแหนง

แบบเสนอเลื่อนตาแหนง

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

ระเบียบ สวท . วาด้วย
หลักเก ์และวิธีการดาเนินการ
ทางวินัย

รายงานสรุป ้อเทจจริง

FM-S01-028 ใบสงมอบงาน

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเลื่อนตาแหนง

รายงานสรุป อ้ เทจจริง กร ีมี
ความผิดเ ้า ายทางวินัย

รายการ อนครุ ั ์
[PC-S03/CMP]

เรื่องร้องทุก ์

ระเบียบ สวท . วาด้วย
หลักเก ์และวิธีป ิบัติในการร้อง
ทุก ์

บันทกแจ้งกร ีมีความผิดเ ้า าย
ทางวินัย

แฟมเจ้าหน้าที่ลาออก

PC-S01.15: พัฒนาบุคคล
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-S01-017 แผนและ
งบประมา การอบรมประจาป
[PC-S05/CMF]

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

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อ
เจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ มเ ้ารวมงาน
สัมนาประจาป

FM-S01-016 แบบลงทะเบียน
อบรม สานักงานรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

แผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual
Development Plan)

แบบสารวจและผลสารวจความ
จาเปนในการอบรม

รางและแผน กอบรมประจาป

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (On The Job
Training)

แบบ กอบรม ะป ิบัติงาน (On
The Job Training)

รายละเอียดหลักสูตร/ประวัติ
วิทยากร/จานวนกลุมเปาหมาย/
รายละเอียดคาใ ้จาย (In House

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและ
การ าระเงิน (Public Training)

เ คจายคาอบรม
(Public Training)
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงิน,เอกสารใบ Payin, เอกสารอื่น ที่เกี่ยว ้อง
(Public Training) [PC-S05/CMF]

FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก าพยาบาลสาหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว

FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เงิน วยเหลือการศก าบุตร อง
เจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-006 แบบคา ออนุมัติ
ทางานลวงเวลา

FM-S01-007 แบบรายงานผลการ
ทางานลวงเวลา

[แบบฟอร์ม] ยื่นแบบคา อ
เปลี่ยนแปลงการลดหยอน า ี
(ล.ย. ๐๑)

[แบบฟอร์ม] ใบแจ้งเปลี่ยนกองทุน
สารองเลี้ยง ีพ

SP-S01-001 หลักเก ์การจายคา
ลวงเวลา

เวลาเ ้า-ออก

ใบเสรจคาการศก าบุตร

รายงานสรุปเงิน วยเหลือการศก า
บุตร

รายงานสรุปคาลวงเวลา

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับ
การอบรม ายนอก(Public
Training)

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (In House)

ส ัสดิการ

PO/FM/SP

เอกสาร ม ้นทะเบียน
(ในกร ีเปนแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

เอกสาร ้น
ทะเบียน

้อมูลในรูปแบบ
าน ้อมูล

การลา
คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง
[PC-S04/CMG]

คาที่จอดรถ
[PC-S04/CMG]

คาดวาจะปรับปรุง
อิเลกทรอนิกส์ฟอร์ม
(e-Form)

้อมูลจากกระบวนการ/
สวนงานอื่น

FM-S01-009 แบบรายงานการ
เดินทาง
[PC-S05/CMF]

คาดวาจะยกเลิก

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัว
บุคคล และ คาใ ้จายการเดินทาง
[PC-S05/CMF]
ใบเสรจคารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

รายงานสรุปคารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

เงิน วยเหลือบุตร คา TAXI คา
ทรศัพท์ คาเลี้ยงรับรอง

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
สวนงานอื่น

รูปที่ ๑๘ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล
๖๒ | ห น้ า

[แบบฟอร์ม] สวัสดิการ (การ
ประกันสุ าพ ประกัน ีวิต และ
ประกันอุบัติเหตุ)

ใ ้งานในปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๓.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลในปัจจุบันของกระบวนการบริห ารงานบุคคลพบประเด็นปัญหา ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อมูลส่วนใหญ่ยั งเป็นเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ทั้งหมด ๙๕ รายการ แบ่งเป็น เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๕๘ รายการ และเอกสารขึ้นทะเบียน ๓๗
รายการ
๒) ข้อมูลส่วนน้อยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมีทั้งหมด ๖ รายการ แต่ยังไม่มอี ิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม
๓) มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างภายในสานักงานแต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งพบว่ามี
การรั บ -ส่ งข้ อ มูล กับ ส่ ว นงาน CMF มากที่สุ ด แบ่งเป็น รับจานวน ๑ รายการ และส่ งจานวน ๙
รายการ
๔) พบว่ามีหลายๆ ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ยัง
ไม่มีการขึ้นทะเบียนกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
จากประเด็นปัญหาข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ ดังรูปที่ ๑๙
แสดงข้ อ มู ล ในอนาคตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ห ารงานบุ ค คล และรู ป ที่ ๒๐ แสดง Gap Analysis ของข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนการทางานจากที่ใช้แบบฟอร์มในรูปแบบ
เอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม ซึ่งพบว่าจานวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๓๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น eForm ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ จานวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓๕ รายการ จะเปลี่ยนเป็น
e-Form ๔ รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.๔๓ จ านวนแบบฟอร์ ม ที่ ไ ม่ ขึ้ น ทะเบี ยนปั จจุ บั น ๓ รายการ จะ
เปลี่ยนเป็น e-Form ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ นอกจากนีจ้ ะมีการขึ้นทะเบียนกระบวนการปฏิบัติงาน
ในส่วนของสวัสดิการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “๒.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ
ในอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล”

๖๓ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประเภทข ้อมูล

เอกสาร
1. เอกสารไม่ขน
ึ้ ทะเบียน
ไม่รวม
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ไม่รวม
แบบฟอร์ม FM

แบบฟอร์ม FM

9
23
8
5
45

0
0
0
0
0

1
0
1
0
2

3
19
4
7
33

PC-S01.05 กาหนดยุทธศาสตร์
PC-S01.10: บริหารงานบุคคล
PC-S01.15 สวัสดิการ
PC-S01.20 พั ฒนาบุคลากร
รวม

รับ-ส่ง ข ้อมูล

ฐานข ้อมูล

รับ-ส่ง ข ้อมูล
ส่วนงาน

2. เอกสารขึน
้ ทะเบียน

กลุม
่ ข ้อมูล

3.
อิเล็กทรอนิกส์
ฟอร์ม (e-Form)

4. ข ้อมูลในรูป
แบบฐานข ้อมูล

รวม

0
0
5
0
5

3
9
2
2
16

16
51
20
14
101

ข ้อมูลที่
ข ้อมูลที่
รับมาจาก ส่งไปส่วน รวม
ส่วนงานอืน
่
งานอืน
่
1
1
2
1
5

2
2
4
3
11

3
3
6
4
16

CMG
CMP
CMF
ENT
PSS
EGA
รวม

ข ้อมูลทีร่ บ
ั มา
จากส่วนงานอืน
่
2
1
1
0
1
0
5

ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไป
ส่วนงานอืน
่
1
1
9
1
0
2
14

รวม
3
2
10
1
1
2
19

* ข ้อมูลบางรายการต ้องส่งไปยังหลายส่วนงานทาให ้จานวนรวม
"ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไปส่วนงานอืน
่ " ไม่เท่ากันทั ง
้ สองตาราง

PC-S01.05 กาหนดยุท าสตร และการ างแ นบริหารและพัฒนาบุคลากร
ครงสร้างองค์กร
[EGA]

รางและกรอบอัตรากาลังประจาป

ตัว ี้วัดรายบุคคล

แผนยุทธศาสตร์ 4 ป
[PC-C02/PSS]

้อบังคับค ะกรรมการบริหาร
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์ วา
ด้วยการบริหารงานบุคคล

น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Policy)

กรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจาป

สมรรถนะ ององค์กร

FM-S01-010 คาบรรยายลัก ะ
งาน (Job Description)

FM-S01-017 แผนและ
งบประมา การอบรมประจาป
[PC-S05/CMF]

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

SP-S01-002 Job Description

กระบวนการทางาน

แผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual
Development Plan)

แบบสารวจและผลสารวจความ
จาเปนในการอบรม

รางและแผน กอบรมประจาป

PC-S01.10: บริหารงานบุคคล
PC-S01.10.05 สรรหาบุคลากร
FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่

FM-S01-021 ใบสมัครงาน

FM-S01-022 แบบประเมินผลการ
สัม า ์

้อสอบ/แบบทดสอบ การรับ
เจ้าหน้าที่ตามตาแหนง

ราย ื่อผู้ผานการคัดเลือก

ใบสงตัวตรวจสุ าพ

FM-S01-027 แบบประเมินผลการ
สัม า ์สาหรับตาแหนงลูกจ้าง

PC-S01.10.10 ทาสั

FM-S01-034 ใบตรวจเ คเอกสาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า/
ลูกจ้าง ใหม
(คุ สมบัติเบื้องต้น องผู้สมัคร/
คุ ลัก ะประจาตาแหนง /หน้าที่
ความรับผิด อบ

พระรา ก ีกาจัดตั้ง
สรอ. (องค์การมหา น)

าและทดลองงาน

FM-S01-002 สั าจ้างป ิบัติงาน
องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

FM-S01-003 สั าการรัก า
้อมูลที่เปนความลับ องเจ้าหน้าที่
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์

FM-S01-011 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
ตาแหนงผู้จัดการสวน ้น ป

FM-S01-012 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า

FM-S01-032
แบบตรวจสอบทรัพย์สินและรายกา
รที่เกี่ยว ้อง องผู้ป ิบัติงาน สรอ
[CMG/CMP/CMF/ENT]

้อมูลบุคลากร
[EGA]

ลายนิ้วมือ

ผลการตรวจสุ าพ

าจ้างป ิบัติงาน องลูกจ้างสา
นักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์

้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม

บัตรประกันสุ าพ

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

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

FM-S01-036 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับผู้จัดการ
สวน ้น ป และ OJT

FM-S01-025 ใบ อลาออกสาหรับ
เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง

FM-S01-026 แบบสารวจความคิด
เหน องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit
Interview)

FM-S01-028 ใบสงมอบงาน

รายการ อนครุ ั ์
[PC-S03/CMP]

กรอบการปรับ ้นเงินเดือนและ
จายเงินรางวัลพิเศ

รายงานสรุป าพรวมการปรับ
เงินเดือน

แบบเสนอเลื่อนตาแหนง

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเสนอเลื่อน
ตาแหนง

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเลื่อนตาแหนง

เรื่องร้องทุก ์

ระเบียบ สวท . วาด้วย
หลักเก ์และวิธีป ิบัติในการร้อง
ทุก ์

บันทกแจ้งกร ีมีความผิดเ ้า าย
ทางวินัย

ระเบียบ สวท . วาด้วย
หลักเก ์และวิธีการดาเนินการ
ทางวินัย

รายงานสรุป ้อเทจจริง

รายงานสรุป อ้ เทจจริง กร ีมี
ความผิดเ ้า ายทางวินัย

แฟมเจ้าหน้าที่ลาออก

สั

FM-S01-023 ใบแจ้งความจานง
อนย้ายเจ้าหน้าที่

ผลการตรวจสอบประวัติ
อา ากร

้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ ด้รับการ
ตอสั า

้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างครบ
กาหนดการตอสั า

FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน ้อมูล
สวนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

ผลการตรวจสอบจากเครดิตบู ร

FM-S01-029 สั

าจ้าง 4 ป

ผลการตรวจสอบประวัติ
การศก า

ตารางเส้นทางการ อนย้ายหรือ
หมุนเวียนตาแหนงงาน สรอ.

PC.S01.10.20 ประเมิน ลการป ิบัติงาน
แบบประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจาป

แบบประเมินผลการป ิบัติประจาป
รายบุคคล

PC-S01.10.25 ปรับเงินเดอนและ ายเงินราง ัลพิเ

PC-S01.15 ส ัสดิการและ ลประ ย นเกอกล
FM-S01-009 แบบรายงานการ
เดินทาง
[PC-S05/CMF]

FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัว
บุคคล และ คาใ ้จายการเดินทาง
[PC-S05/CMF]

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

ใบเสรจคารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

รายงานสรุปคารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก าพยาบาลสาหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว

FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เงิน วยเหลือการศก าบุตร อง
เจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-006 แบบคา ออนุมัติ
ทางานลวงเวลา

FM-S01-007 แบบรายงานผลการ
ทางานลวงเวลา

FM-S01-n/a ยื่นแบบคา อ
เปลี่ยนแปลงการลดหยอน า ี
(ล.ย. ๐๑)

FM-S01-n/a ใบแจ้งเปลี่ยนกองทุน
สารองเลี้ยง ีพ

SP-S01-001 หลักเก ์การจายคา
ลวงเวลา

เวลาเ ้า-ออก

รายงานสรุปเงิน วยเหลือการศก า
บุตร

รายงานสรุปคาลวงเวลา

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-S01-018 สั าเ ้า กอบรม
ทั่ว ปหรือ กอบรมประกาศนียบัตร
หรือใบรับรองเ พาะทาง

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อ
เจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ มเ ้ารวมงาน
สัมนาประจาป

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับ
การอบรม ายนอก(Public
Training)

FM-S01-016 แบบลงทะเบียน
อบรม สานักงานรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

รายละเอียดหลักสูตร/ประวัติ
วิทยากร/จานวนกลุมเปาหมาย/
รายละเอียดคาใ ้จาย (In House

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและ
การ าระเงิน (Public Training)

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (On The Job
Training)

แบบ กอบรม ะป ิบัติงาน (On
The Job Training)

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (In House)

เ คจายคาอบรม
(Public Training)
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงิน,เอกสารใบ Payin, เอกสารอื่น ที่เกี่ยว ้อง
(Public Training) [PC-S05/CMF]

ใบเสรจคาการศก าบุตร

การลา
คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง
[PC-S04/CMG]

คาที่จอดรถ
[PC-S04/CMG]

เงิน วยเหลือบุตร คา TAXI คา
ทรศัพท์ คาเลี้ยงรับรอง

PC-S01.20 พัฒนาบุคลากร

PO/FM/SP

เอกสาร ม ้นทะเบียน
(ในกร ีเปนแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

เอกสาร ้น
ทะเบียน

คาดวาจะปรับปรุง
อิเลกทรอนิกส์ฟอร์ม
(e-Form)

้อมูลในรูปแบบ
าน ้อมูล

้อมูลจากกระบวนการ/
สวนงานอื่น

คาดวาจะยกเลิก

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
สวนงานอื่น

รูปที่ ๑๙ แสดงข้อมูลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล
๖๔ | ห น้ า

ใ ้งานในปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แบบฟอร์ม

จานวนในปัจจุบน
ั

จานวนในอนาคต

จานวนทีเ่ ปลีย
่ นแปลง

แบบฟอร์ม

จานวนในปัจจุบน
ั

เปลีย
่ นเป็ น e-Form ในอนาคต

% เปลียนแปลง

e-Form
ไม่ขน
ึ้ ทะเบียน
ขึน
้ ทะเบียน
รวม

0
3
35
38

5
0
33
38

5
-3
-2
0

ไม่ขน
ึ้ ทะเบียน

3

1

33.33

ขึน
้ ทะเบียน

35

4

11.43

รวม

38

5

13.16

ครงสร้างองค์กร
[EGA]

FM-S01-010 คาบรรยายลัก ะ
งาน (Job Description)

PC-S01.05: กาหนดยุท าสตร/กาหนดกรอบน ยบายและสมรรถนะการบริหารและพัฒนาบุคคลากร
แผนยุทธศาสตร์ 4 ป
[PC-C02/PSS]

SP-S01-002 Job Description

้อบังคับค ะกรรมการบริหาร
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์ วา
ด้วยการบริหารงานบุคคล

น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Policy)

กรอบการประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจาป

สมรรถนะ ององค์กร

PC-S01.10: บริหารงานบุคคล
PC-S01.10.05: กาหนดกรอบอัตรากาลังและ PC-S01.10.10: สรรหาบุคลากร
FM-S01-022 แบบประเมินผลการ
สัม า ์

FM-S01-027 แบบประเมินผลการ
สัม า ์สาหรับตาแหนงลูกจ้าง

้อสอบ/แบบทดสอบ การรับ
เจ้าหน้าที่ตามตาแหนง

ราย ื่อผู้ผานการคัดเลือก

FM-S01-001 ใบ ออนุมัติจ้าง
เจ้าหน้าที่

FM-S01-020 ใบ ออนุมัติรับ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

กระบวนการทางาน

รางและกรอบอัตรากาลังประจาป

FM-S01-002 สั าจ้างป ิบัติงาน
องเจ้าหน้าที่สานักงานรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

FM-S01-003 สั าการรัก า
้อมูลที่เปนความลับ องเจ้าหน้าที่
สานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์

FM-S01-011 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
ตาแหนงผู้จัดการสวน ้น ป

FM-S01-012 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงาน สาหรับเจ้าหน้าที่
1 – อาวุ ส และผู้เ ี่ยว า

FM-S01-032
แบบตรวจสอบทรัพย์สินและรายกา
รที่เกี่ยว ้อง องผู้ป ิบัติงาน สรอ
[CMG/CMP/CMF/ENT]

้อมูลบุคลากร
[EGA]

ลายนิ้วมือ

ผลการตรวจสุ าพ

้อมูลเจ้าหน้าที่ใหม

บัตรประกันสุ าพ

FM-S01-021 ใบสมัครงาน

พระรา ก ีกาจัดตั้ง
สรอ. (องค์การมหา น)

PC-S01.10.15: ทาสั

สั

าจ้างป ิบัติงาน องลูกจ้างสา
นักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส์

FM-S01-034 ใบตรวจเ คเอกสาร
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า/
ลูกจ้าง ใหม
(คุ สมบัติเบื้องต้น องผู้สมัคร/
คุ ลัก ะประจาตาแหนง /หน้าที่
ความรับผิด อบ

ใบสงตัวตรวจสุ าพ

าและทดลองงาน และPC-S01.10.20: อนย้ายเ ้าหน้าที่

้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างครบ
กาหนดการตอสั า

FM-S01-023 ใบแจ้งความจานง
อนย้ายเจ้าหน้าที่

ผลการตรวจสอบประวัติ
อา ากร
้อมูลเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างที่ ด้รับการ
ตอสั า

FM-S01-024 แบบ อเปลี่ยน ้อมูล
สวนบุคคลเจ้าหน้าที่ สรอ.

ผลการตรวจสอบจากเครดิตบู ร

FM-S01-029 สั

าจ้าง 4 ป

ผลการตรวจสอบประวัติ
การศก า

ตารางเส้นทางการ อนย้ายหรือ
หมุนเวียนตาแหนงงาน สรอ.

PC-S01.10.25: ประเมิน ล
FM-S01-019 แบบประเมินผล (On
The Job Training)

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

FM-S01-036 แบบประเมินผลการ
ทดลองป ิบัติงานระดับผู้จัดการ
สวน ้น ป และ OJT

ตัว ี้วัดรายบุคคล

แบบประเมินผลการป ิบัติงาน
ประจาป

แบบประเมินผลการป ิบัติประจาป
รายบุคคล

PC-S01.10.30: ปรับเงินเดอนและ ายเงินราง ัลพิเ และ PC-S01.10.35: เล่อนตาแหนง
ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเสนอเลื่อน
ตาแหนง

กรอบการปรับ ้นเงินเดือนและ
จายเงินรางวัลพิเศ

รายงานสรุป าพรวมการปรับ
เงินเดือน

แบบเสนอเลื่อนตาแหนง

FM-S01-025 ใบ อลาออกสาหรับ
เจ้าหน้าที-่ ลูกจ้าง

FM-S01-026 แบบสารวจความคิด
เหน องเจ้าหน้าที่ลาออก (Exit
Interview)

FM-S01-028 ใบสงมอบงาน

ราย ื่อผู้ที่ ด้รับการเลื่อนตาแหนง

รายงานสรุป อ้ เทจจริง กร ีมี
ความผิดเ ้า ายทางวินัย

รายการ อนครุ ั ์
[PC-S03/CMP]

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

ระเบียบ สวท . วาด้วย
หลักเก ์และวิธีการดาเนินการ
ทางวินัย

รายงานสรุป ้อเทจจริง

เรื่องร้องทุก ์

ระเบียบ สวท . วาด้วย
หลักเก ์และวิธีป ิบัติในการร้อง
ทุก ์

บันทกแจ้งกร ีมีความผิดเ ้า าย
ทางวินัย

แฟมเจ้าหน้าที่ลาออก

PC-S01.15: พัฒนาบุคคล
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-S01-017 แผนและ
งบประมา การอบรมประจาป
[PC-S05/CMF]

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

FM-S01-031 ฟอร์มราย ื่อ
เจ้าหน้าที่ สรอ. ที่ มเ ้ารวมงาน
สัมนาประจาป

FM-S01-016 แบบลงทะเบียน
อบรม สานักงานรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

แผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual
Development Plan)

แบบสารวจและผลสารวจความ
จาเปนในการอบรม

รางและแผน กอบรมประจาป

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (On The Job
Training)

แบบ กอบรม ะป ิบัติงาน (On
The Job Training)

รายละเอียดหลักสูตร/ประวัติ
วิทยากร/จานวนกลุมเปาหมาย/
รายละเอียดคาใ ้จาย (In House

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและ
การ าระเงิน (Public Training)

เ คจายคาอบรม
(Public Training)
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงิน,เอกสารใบ Payin, เอกสารอื่น ที่เกี่ยว ้อง
(Public Training) [PC-S05/CMF]

FM-S01-004 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก าพยาบาลสาหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว

FM-S01-005 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เงิน วยเหลือการศก าบุตร อง
เจ้าหน้าที่ สรอ.

FM-S01-006 แบบคา ออนุมัติ
ทางานลวงเวลา

FM-S01-007 แบบรายงานผลการ
ทางานลวงเวลา

[แบบฟอร์ม] ยื่นแบบคา อ
เปลี่ยนแปลงการลดหยอน า ี
(ล.ย. ๐๑)

[แบบฟอร์ม] ใบแจ้งเปลี่ยนกองทุน
สารองเลี้ยง ีพ

SP-S01-001 หลักเก ์การจายคา
ลวงเวลา

เวลาเ ้า-ออก

ใบเสรจคาการศก าบุตร

รายงานสรุปเงิน วยเหลือการศก า
บุตร

รายงานสรุปคาลวงเวลา

FM-S01-033 แบบรายงานหลังรับ
การอบรม ายนอก(Public
Training)

ราย ื่อผู้เ ้าอบรม (In House)

ส ัสดิการ

PO/FM/SP

เอกสาร ม ้นทะเบียน
(ในกร ีเปนแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

เอกสาร ้น
ทะเบียน

คาดวาจะปรับปรุง
อิเลกทรอนิกส์ฟอร์ม
(e-Form)

้อมูลในรูปแบบ
าน ้อมูล

้อมูลจากกระบวนการ/
สวนงานอื่น

FM-S01-009 แบบรายงานการ
เดินทาง
[PC-S05/CMF]

คาที่จอดรถ
[PC-S04/CMG]

คาดวาจะยกเลิก

การลา
คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง
[PC-S04/CMG]

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

FM-S01-030 แบบ ออนุมัติตัว
บุคคล และ คาใ ้จายการเดินทาง
[PC-S05/CMF]

[แบบฟอร์ม] สวัสดิการ (การประกัน
สุ าพ ประกัน ีวิต และประกัน
อุบัติเหตุ)

ใบเสรจคารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

รายงานสรุปคารัก าพยาบาล
[PC-S05/CMF]

เงิน วยเหลือบุตร คา TAXI คา
ทรศัพท์ คาเลี้ยงรับรอง

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
สวนงานอื่น

รูปที่ ๒๐ แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล
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ใ ้งานในปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. โดยจะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานในที่นี้จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นฐานรากของสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านอื่นๆ ทั้ง
ด้านข้อมูล ด้านแอปพลิเคชัน และด้านธุรกิจ ยกเว้นด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นฐานรากของทุกๆ ด้าน จาก
รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ถูกแบ่งโครงสร้างพื้นฐานออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ ๑)
Operating System ๒) Hardware ประกอบไปด้ ว ย Client และ Server รวมไปถึ ง Virtualization หรื อ
Cloud Computing ๓) Network และ ๔) Facility โดยหมวดหมู่ที่กล่าวมานี้จะถูก นาเสนอในรูปแบบของ
สถาปั ต ยกรรมระบบ (System Architecture) และตารางความสั ม พั น ธ์ (Matrix) ของทั้ ง องค์ ก รไว้ ใ น
ภาคผนวก ข และสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ของบริหารงานบุคคลในหัวข้อต่อไปนี้
๒.๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นปัจจุบันของบริหารงานบุคคล
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ บริหารงานบุคคลได้มีการนาเสนอในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมระบบ ดังรูปที่ ๒๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) แอปพลิเคชัน
(Application) ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud Computing) เครือข่าย (Network) ศูนย์ข้อมูล (Data
Center) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) และรูปแบบการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงแอป
พลิเคชัน (Authentication)
จากรู ป ที่ ๒๑ แสดงสถาปั ต ยกรรมระบบในปั จ จุ บั น (Current System Architecture) ที่
เกี่ย วข้องกับ บริ ห ารงานบุ คคล ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด ๖ แอปพลิ ชัน โดยเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Software
Package) ซึ่งปกติจะยุ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้ต่อการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน
อย่างแท้จริง ทั้งหมด ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทั้งหมด มีจานวนแอปพลิเคชันอื่นๆ 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 จานวน 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
จากการสารวจพบว่ามีแบบฟอร์มที่มีการขึ้นทะเบียนจานวน ๓๕ รายการ มี ๒ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server ซึง่ ทางานอยู่บนระบบ Cloud Computing ขององค์กร
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
EGA

CMH

Desktop access

Desktop access

None-Authentication

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

ยเหลอบุ
อบุตตรร
เงิเงินน ยเหล
ารักก าพยาบาล
าพยาบาล
คคารั

การเดินนทาง
ทาง
การเดิ
FM-S01-009,
FM-S01-009,
FM-S01-030
FM-S01-030

ะคาบรรยาย
าบรรยาย
ลัลักก ะค
FM-S01-010
FM-S01-010

เปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง ้อ้อมมลล
เปลี
FM-S01-024
FM-S01-024

าล งเงเ ลา
ลา
คคาล
FM-S01-006 –7
–7
FM-S01-006

หน้าาทีที่ ่
ัดัด ้า้างเงเ ้า้าหน้
FM-S01-001 –3,
–3,
FM-S01-001
FM-S01-020 –22,
–22,
FM-S01-020
FM-S01-027,
FM-S01-027,
FM-S01-029,
FM-S01-029,
FM-S01-034
FM-S01-034

ลการทดลองงาน
ลการทดลองงาน
FM-S01-011 –12
–12
FM-S01-011

อบรม
อบรม
FM-S01-013 –– 18,
18,
FM-S01-013
FM-S01-031,
FM-S01-031,
FM-S01-033
FM-S01-033

เบิกกเงิเงินน
เบิ
FM-S01-004– 55
FM-S01-004–

อนย้าายย
อนย้
FM-S01-023
FM-S01-023

าพ
พ้พ้นนสส าพ
FM-S01-025 –6,
–6,
FM-S01-025
FM-S01-028,
FM-S01-028,
FM-S01-032
FM-S01-032

ประเมินน ลล
ประเมิ
FM-S01-019,
FM-S01-019,
FM-S01-035-36
FM-S01-035-36

Single-Sign On
Server with OpenID

xx

เงิน ยเหลอบุตร
คา TAXI
คา ทร ัพท
คา เลียงรับรอง

AP01: Operation
Center

AP02: Project
Tracking

AP06: Contact
Center

AP07: Problem
Tracking

AP11: Procure. Mgt.

AP12: Fixed Asset
Mgt.

AP14: Saraban

AP15: Appoint.
Mgt.

AP18: KM

AP19:
e-Learning

AP20: Risk Mgt.

AP22: Change Mgt.

แอปพลิเค ันอื่น ที่มีการใ ้พนักงาน อง าน ้อมูลใน “EGA DB Server” ผานทาง “MailGoThai Server”
AP03: IT Inventory
Mgt.

MailGoThai Server
(LDAP)

AP17: Document
Mgt.

Software Package
C#

Web access

HR DB Server
(MS SQL)
C#

AP09: HR Mgt.

C#
https

AP18: KM

EGA DB Server
(MS SQL)

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

แอปพลิเค ัน

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

API

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

Desktop access

CMH

Software Package
C#/ASP/Java Android/Objective C
https

AP08: Intranet

AP10: Welfare Mgt.

Cloud Computing

ใบเสร
xx จ
xx

ี้ Cloud ที่ใ ้เกบ
าน ้อมูล/แอป
พลิเค ัน
เ ื่อม ยง ้อมูล

แบบฟอร์ม

สเปรด ีต

CMH

·
·
·
·

EGA

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

User/Password

User/Password via Single-Sign On

CMH

AP23: Finger Scan

AP04: EGA Backend

Web access

Private Cloud (ให้บริการ ายในองค์กร)

าน นแอปพลิเค ันทังหมด 6 แอปพลิเค ัน
าน นแอปพลิเค ันที่เปน Software Package 2 แอปพลิเค ัน คิดเปน 33.33%
าน นแอปพลิเค ันอ่น ที่มีการเ ่อม ยงกับ ้อมลพนักงาน 14 แอปพลิเค ัน
าน น องทางเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 2 องทาง ( มร มการเ ้าถง ล)
ดยที่ Web Access และ Desktop Access มี าน นเทากับคอ 3 แอปพลิเค ันคิดเปน 50.00%
· าน นแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS 2 แอปพลิเค ัน คิดเปน 33.33%
· าน นรปแบบการตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 2 รปแบบ
ดยที่ Single-Sign On และ Username/Password เทากับ 3 แอปพลิเค ันคิดเปน 50.00%
· าน นแบบ อรมทังหมด 38 รายการ
- ม นทะเบียน 3 รายการ
- นทะเบียน 35 รายการ
- เปน e-Form 0 รายการ
· าน น าน ้อมล 2 าน ้อมล
ดย ัดเกบ ้บน Cloud ทังหมด 2 าน ้อมล คิดเปน 100.00%
· าน นแอปพลิเค ันที่ ้ าน ้อมล MSSQL ทังหมด 6 แอปพลิเค ันคิดเปน 100.00%

รูปที่ ๒๑ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับบริหารงาน
บุคคล
๒.๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอนาคตของกระบวนการบริหารงานบุคคล
จากการวิเคราะห์สถาปั ตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ในปัจจุบั นของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลพบประเด็นปัญหา ความต้องการ และจุดเด่น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลั กๆ
ดังต่อไปนี้
๑) ยังมีบางแอปพลิเคชันที่มีช่องทางในการเข้าถึงได้ในรูปแบบของ Desktop Access (ร้อยละ ๕๐.๐๐)
ทาให้ยากต่อการดาเนินงานแบบ Online Service ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงแอปพลิเคชันหรือข้อมูลได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่จากัดว่าจะต้องนั่งทางานอยู่ที่สานักงาน
และทาให้ยากต่อการดาเนินงานแบบ Self Service ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่องค์กรสามารถปฏิบัติงาน
ได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่บุคคล ทาให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
๒) ยังมีบางแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการปรับปรุง
แอปพลิเคชันให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งาน
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๓) ยังมีแอปพลิเคชันจานวนน้อยที่รับส่งข้อมูลผ่านทาง HTTPS (ร้อยละ ๓๓.๓๓) ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่จะต้องปกปิดเป็นความลับ
๔) ยังมีแอปพลิเคชันจานวนน้อยที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย Single-Sign On (ร้อยละ ๕๐.๐๐)
ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายของการจัดการและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
๕) ทั้งหมดของฐานข้อมูล RDBMS ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์
Microsoft SQL
๖) ในส่ ว นของแอปพลิ เ คชั น ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของ Web Access หรื อ Mobile Access ส านั ก งานได้
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจากภายนอกสานักงานได้ผ่านทาง Virtual Private
Network
โดยภาพรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการบริหารงานบุคคลอยู่ในสภาพเพียงพอและ
พร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือเครือข่าย และแม้ว่าเทคโนโลยียังไม่มีการกาหนดมาตฐานที่ชัดเจนนัก ซึ่งทา
ให้มีความหลากหลายอยู่บ้าง แต่ก็มีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน เช่น การเข้าถึงแอปพลิเคชัน
ด้วย Web Access การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา C# การยืนยันตัวบุคคลด้วย Single-Sign On ระบบ
ฐานข้อมูล MSSQL การจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันไว้บนคลาวด์ เป็นต้น
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตดังรูปที่ ๒๒ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture)
ที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล โดยที่รูปที่ ๒๓ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ห ารงานบุ คคล โดยคาดว่าจากเดิม ๖ แอปพลิ ชัน จะทาการปรับปรุงให้ มี การครอบคลุ มกระบวนการ
ดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของทั้งหมด พัฒนาทดแทนแอปพลิเคชันเดิมที่
เป็น Desktop Access จานวน ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗% ของทั้งหมด และจะยกเลิก ๑ แอป
พลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของทั้งหมด นอกจากนี้จะมีการนาเอาแอปพลิเคชันจากที่มีการใช้งานอยู่ใน
กระบวนการทางานอื่นเข้ามาใช้พร้อมทั้งปรับปรุง ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของทั้งหมด
จานวนของแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ลดลงร้อยละ ๑๖.๖๗ จานวนของแอปพลิเค
ชันที่การเข้าถึงผ่านช่องทาง Web Access เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๓.๓๓ จานวนของแอปพลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่าน
ทาง HTTPS เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๖๗ จานวนของแอปพลิเคชันที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย SingleSign On เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๓.๓๓ จานวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๓๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๕
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ จานวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓๕ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form
๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ จานวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๓ รายการ จะเปลี่ยนเป็น eForm ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
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EGA

CMH

Desktop access

Desktop access

None-Authentication

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

ยเหลอบุ
อบุตตรร
เงิเงินน ยเหล
ารักก าพยาบาล
าพยาบาล
คคารั

การเดินนทาง
ทาง
การเดิ
FM-S01-009,
FM-S01-009,
FM-S01-030
FM-S01-030

ะคาบรรยาย
าบรรยาย
ลัลักก ะค
FM-S01-010
FM-S01-010

เปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง ้อ้อมมลล
เปลี
FM-S01-024
FM-S01-024

ลการทดลองงาน
ลการทดลองงาน
FM-S01-011 –12
–12
FM-S01-011

หน้าาทีที่ ่
ัดัด ้า้างเงเ ้า้าหน้
FM-S01-001 –3,
–3,
FM-S01-001
FM-S01-020,
FM-S01-020,
FM-S01-021,
FM-S01-021,
FM-S01-022,
FM-S01-022,
FM-S01-027,
FM-S01-027,
FM-S01-029,
FM-S01-029,
FM-S01-034
FM-S01-034

อบรม
อบรม
FM-S01-013 –– 18,
18,
FM-S01-013
FM-S01-031,
FM-S01-031,
FM-S01-033
FM-S01-033

อนย้าายย
อนย้
FM-S01-023
FM-S01-023

าพ
พ้พ้นนสส าพ
FM-S01-025 –6,
–6,
FM-S01-025
FM-S01-028,
FM-S01-028,
FM-S01-032
FM-S01-032

ประเมินน ลล
ประเมิ
FM-S01-019,
FM-S01-019,
FM-S01-035-36
FM-S01-035-36

Single-Sign On
Server with OpenID

xx

AP01: Operation
Center

AP02: Project
Tracking

AP06: Contact
Center

AP07: Problem
Tracking

AP11: Procure. Mgt.

AP12: Fixed Asset
Mgt.

AP14: Saraban

AP15: Appoint.
Mgt.

AP18: KM

AP19:
e-Learning

AP20: Risk Mgt.

AP22: Change Mgt.

เงิน ยเหลอบุตร
คา TAXI
คา ทร ัพท
คา เลียงรับรอง

แอปพลิเค ันอื่น ที่มีการใ ้พนักงาน อง าน ้อมูลใน “EGA DB Server” ผานทาง “MailGoThai Server”
AP03: IT Inventory
Mgt.

MailGoThai Server
(LDAP)

AP17: Document
Mgt.

C#
Web access

Software Package

C#

Web access

User/Password via Single-Sign On

CMH

https

AP09: HR Mgt.

แอปพลิเค ัน

C#/ASP/Java
Android/Objective C
https

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

EGA DB Server
(MS SQL)

CMH

CMH

·
·
·
·

าน นแอปพลิเค ันทังหมด 6 แอปพลิเค ัน
าน นแอปพลิเค ันที่เปน Software Package ทังหมด 1 แอปพลิเค ันคิดเปน 16.67%
าน นแอปพลิเค ันอ่น ที่มีการเ ่อม ยงกับ ้อมลพนักงาน 14 แอปพลิเค ัน
าน น องทางเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 2 องทาง
ดยที่ Web Access มี าน นมากที่สดุ 5 แอปพลิเค ันคิดเปน 83.33%
· าน นแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS 3 แอปพลิเค ัน คิดเปน 50.00%
· าน นรปแบบการตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 2 รปแบบ
ดยที่ Single-Sign On มากที่สุด 5 แอปพลิเค ันคิดเปน 83.33%

AP08: Intranet
Java

API

Desktop access

AP18: KM

AP19:
e-Learning

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

AP23: Finger Scan

C#
https

EGA/CMH

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

HR DB Server
(MS SQL)

User/Password

AP04: EGA Backend/Website

Cloud Computing

DB e-Learning
Server
(MS SQL)

ใบเสร
xx จ
xx

ี้ Cloud ที่ใ ้เกบ
าน ้อมูล/แอป
พลิเค ัน
เ ื่อม ยง ้อมูล

แบบฟอร์ม

สเปรด ีต

Private Cloud
(ให้บริการ ายในองค์กร)

Public Cloud
(ให้บริการตอหนวยงาน ายนอก)

· าน นแบบ อรมทังหมด 38 รายการ
- ม นทะเบียน 0 รายการ
- นทะเบียน 33 รายการ
- เปน e-Form 5 รายการ

· าน น าน ้อมล 3 าน ้อมล
ดย ัดเกบ ้บน Cloud ทังหมด 3 าน ้อมล คิดเปน 100.00%
· าน นแอปพลิเค ันที่ ้ าน ้อมล MSSQL ทังหมด 6 แอปพลิเค ันคิดเปน 100.00%

รูปที่ ๒๒ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับบริหารงาน
บุคคล
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EGA

CMH

Desktop access

Desktop access

None-Authentication

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

https

AP09: HR Mgt.

AP12: Fixed Asset
Mgt.

AP14: Saraban

AP15: Appoint.
Mgt.

AP18: KM

AP19:
e-Learning

AP20: Risk Mgt.

AP22: Change Mgt.

AP17: Document
Mgt.

AP23: Finger Scan

HR DB Server
(MS SQL)

C#
https

AP18: KM
C#/ASP/Java
Android/Objective C

https

Java

ผู้ที่เกี่ยว ้อง รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
API
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล
ระบบ าน ้อมูล
(Directory)
เ ื่อม ยง ้อมูล

AP10: Welfare Mgt.

DB e-Learning
Server
(MS SQL)

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)
Cloud Computing
ี้ Cloud ที่ใ ้เกบ
าน ้อมูล

Desktop access

CMH

Software Package

EGA DB Server
(MS SQL)

AP08: Intranet

*AP19:
e-Learning

แบบฟอร์ม
(จะแทน ดย e-Form)

AP11: Procure. Mgt.

AP03: IT Inventory
Mgt.

EGA/CMH

แอปพลิเค ัน
(จะแทนระบบเดิม)

AP07: Problem
Tracking

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

User/Password

User/Password via Single-Sign On

Web access

แอปพลิเค ัน
(จะยกเลิก)

AP06: Contact
Center

Software Package

C#

แอปพลิเค ัน
(จะปรับปรุง)

เงิน ยเหลอบุตร
คา TAXI
คา ทร ัพท
คา เลียงรับรอง

AP02: Project
Tracking

AP04: EGA
Website/Back-end

CMH

แอปพลิเค ัน
(คงเดิม)

ยเหลอบุ
อบุตตรร
เงิเงินน ยเหล
ารักก าพยาบาล
าพยาบาล
คคารั

การเดินนทาง
ทาง
การเดิ
FM-S01-009,
FM-S01-009,
FM-S01-030
FM-S01-030

C#
Web access

ะคาบรรยาย
าบรรยาย
ลัลักก ะค
FM-S01-010
FM-S01-010

MailGoThai Server
(LDAP)

เปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง ้อ้อมมลล
เปลี
FM-S01-024
FM-S01-024

าล งเงเ ลา
ลา
คคาล
FM-S01-006 –7
–7
FM-S01-006

ลการทดลองงาน
ลการทดลองงาน
FM-S01-011 –12
–12
FM-S01-011

หน้าาทีที่ ่
ัดัด ้า้างเงเ ้า้าหน้
FM-S01-001 –3,
–3,
FM-S01-001
FM-S01-020,
FM-S01-020,
FM-S01-021,
FM-S01-021,
FM-S01-022,
FM-S01-022,
FM-S01-027,
FM-S01-027,
FM-S01-029,
FM-S01-029,
FM-S01-034
FM-S01-034

อบรม
อบรม
FM-S01-013 –– 18,
18,
FM-S01-013
FM-S01-031,
FM-S01-031,
FM-S01-033
FM-S01-033

เบิกกเงิเงินน
เบิ
FM-S01-004– 55
FM-S01-004–

อนย้าายย
อนย้
FM-S01-023
FM-S01-023

าพ
พ้พ้นนสส าพ
FM-S01-025 –6,
–6,
FM-S01-025
FM-S01-028,
FM-S01-028,
FM-S01-032
FM-S01-032
ประเมินน ลล
ประเมิ
FM-S01-019,
FM-S01-019,
FM-S01-035-36
FM-S01-035-36

Single-Sign On
Server with OpenID

xx

AP01: Operation
Center

Private Cloud
(ให้บริการ ายในองค์กร)

Public Cloud
(ให้บริการตอหนวยงาน ายนอก)

CMH

· แอปพลิเค ันเดิมทังหมด 6 แอปพลิเค ัน
- ะปรับปรุง 2 แอปพลิเค ัน คิดเปน 33.33%
- ะพัฒนาทดแทน 1 แอปพลิเค ัน คิดเปน 16.67%
- ะยกเลิก 1 แอปพลิเค ัน คิดเปน 16.67%
- ะนาแอปพลิเค ัน ากที่มีการ ้งานอย นกระบ นการทางานอ่น
เ ้ามา ้พร้อมทังปรับปรุง 1 แอปพลิเค ัน (AP19: e-Learning) คิดเปน 16.67%
- ะมีแอปพลิเค ันคงเหลอทังหมด 6 แอปพลิเค ันเทาเดิม
· HR Mgt. เปนแอปพลิเค ันหลักที่ ้สาหรับงานบุคคล ่งมีการเ ่อม ยง
้อมลพนักงานกับแอปพลิเค ันอ่น 22 แอปพลิเค ัน คิดเปน 81.82%
· % องแอปพลิเค ันที่เปน Software Package ลดลง 16.66%
· % องแอปพลิเค ันที่การเ ้าถง าน องทาง Web Access เพิ่ม น 33.33%
· % องแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS เพิ่ม น 16.67%
· % องแอปพลิเค ันที่มีการตร สอบสิท ิการเ ้าถงด้ ย Single-Sign On เพิ่ม น 33.33%
· าน นแบบ อรมทังหมดเดิม 38 รายการ ะเปลี่ยนเปน e-Form 5 รายการ คิดเปน 13.16%
· าน นแบบ อรมที่ นทะเบียนเดิม 35 รายการ ะเปลี่ยนเปน e-Form 4 รายการ คิดเปน 11.43%
· าน นแบบ อรมที่ ม นทะเบียนเดิม 3 รายการ ะเปลี่ยนเปน e-Form 1 รายการ คิดเปน 33.33%

แบบฟอร์ม
(จะยกเลิก)

รูปที่ ๒๓ แสดง Gap Analysis สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานบุคคล
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๒.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มีประสิทธิผล
และประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ประโยชน์ ข องส านั ก งาน ดั ง นั้ น การน าธรรมาภิ บาลตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และคู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านั กงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐ องค์ประกอบได้แก่ ๑) หลั กประสิ ทธิผ ล ๒) หลั กประสิ ทธิภ าพ ๓)
หลักการตอบสนอง ๔) หลักภาระรับผิดชอบ ๕) หลักความโปร่งใส ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) หลักการกระจาย
อานาจ ๘) หลักนิติธรรม ๙) หลักความเสมอภาค ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มากากับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลทั้ง ๔ ด้าน จะทาให้สานักงานมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรม
นอกจากการดาเนินการที่มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการ
ความมั่น คงปลอดภัย เป็น เสมือนปราการที่ทาให้การดาเนินงานมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้ว น และสามารถดาเนิ น การได้ทุกเมื่อ โดยส านักงานได้นามาตรฐานการบริห ารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้กระบวนการบริหารงาน
บุคคลของสานักงานมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
เอกสารอ้างอิง
๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
๓) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๖
๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S01 บริหารและพัฒนาบุคลากร
๕) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013)
๖) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่มีการดาเนินงานหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่
การกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่
การสรรหาบุคลากร การทาสัญญาและทดลองงาน การโอน ย้าย การดาเนินการทางวินัย การพ้นสภาพ การ
ฝึกอบรม สวัสดิการ และการประเมินผลเป็นกระบวนการสุดท้าย ซึ่งในแต่ละกระบวนการต้องทาอย่างถูกต้อง
และรัดกุมเพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการดาเนินงานหลายขั้นตอนข้างต้นได้ แบ่งการดาเนินงานหลักๆ ออกเป็น ๔ กระบวนการ
หลัก ดังนี้
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กระบวนการบริหารงานบุคคล
๑) กาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย
การบริหารพัฒนาบุคลากร (HR
Strategy and Policy)

ความสาคัญและวัตถุประสงค์
กระบวนการกาหนด/ กาหนดกรอบนโยบายและสมรรถนะ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรคือกระบวนการที่กล่าวถึง
- การกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
- การกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
(HR Policy)
- การกาหนดสมรรถนะขององค์กร (Core
Competency)
๒) บริหารงานบุคคล (HR
กระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
Management)
กับบุคลากรตั้งแต่แรกเข้าจนถึงการพ้นสภาพ ประกอบด้วย
- การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
- การสรรหาบุคลากร
- การทาสัญญาและทดลองงาน
- ประเมินผล
- การโอนย้ายเจ้าหน้าที่
- ปรับเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลพิเศษ
- เลื่อนตาแหน่ง
- การร้องทุกข์และดาเนินการทางวินัย
- การพ้นสภาพการจ้าง
๓) พัฒนาบุคลากร (HR
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
Development)
กับการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย
- การจัดทาแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)
- การจัดทาแผนอบรมประจาปี
- การอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมตามภาระ
งาน การอบรมภายในองค์กร และการอบรม
ภายนอก
๔) สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล กระบวนการด้านสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล เป็น
(Welfare Management)
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอและการเบิกจ่าย
สวัสดิการของสานักงาน
- การขอรับสวัสดิการ
- ดาเนินการให้สวัสดิการ
ตารางที่ ๑๖ การดาเนินงานหลักกระบวนการบริหารบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคลกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแล กิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
๗๒ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิ ดชอบ หลักความโปร่งใส หลั กการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งฉันทามติ
หลักธรรมาภิบาล
๑) หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)

๒) หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)

แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารงานบุคคล
๑) มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความสาเร็จในแผน
๒) มีการนาแผนไปดาเนินการครบวงจร
PDCA
๓) นาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA เน้น
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-

๑) จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒) มีการนาเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึก
บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้งานได้
๓) มีการตรวจสอบการดาเนินงานอยู่เสมอ
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และนามาพัฒนางาน
-

-

๓) หลักการตอบสนอง ๑) มีการกาหนดตัวชี้วัดการให้บริการของการ (Responsiveness)
บริหารงานบุคคล
๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว
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อ้างอิง
การกาหนดยุทธศาสตร์
บริหารบุคคล
การกาหนดสมรรถนะ
ขององค์กร
กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ขึ้นทะเบียน
สอดคล้อง PDCA
มีการตรวจสอบการ
ดาเนินงานรายปี
กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ขึ้นทะเบียนผ่าน
ระบบ Document
Management
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นระบบ
HRMI, ระบบ Intranet
มีการตรวจสอบการ
ดาเนินงานผ่าน
กระบวนการ Internal
Control และ การ
ตรวจประเมินภายใน
ระบบ ISMS อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
มีการสารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
ภายในอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
กาหนดตัวชี้วัดในการ
ทางานเป็นประจาทุกปี
อ้างอิงแบบประเมิน
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๓)

๔)
๕)

๔) หลักภาระ
รับผิดชอบ
(Accountability)

๑)

๕) หลักความโปร่งใส
(Transparency)

๑)

๒)

๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๖) หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)
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๑)

เช่น การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ระบบ G-Chat
มีการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงาน เช่นการอบรม
พนักงานใหม่ การอบรม OJT การอบรม
ตามแผน IDP
มีการส่งเสริมทักษะเรื่องการบริการด้วยใจ
ผ่านการฝึกอบรม
มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
สร้างการรับรู้และการตอบสนอง เข้า
ใจความมุ่งหวังขององค์กรอันนาไปสู่
เป้าหมาย
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
สร้างจิตสานึกในการรับผิดและรับชอบต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม

- การใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ระบบ G-Chat
- การฝึกอบรมต่างๆ
- การจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ เช่น สัมมนา
ประจาปี กิจกรรม
ค่านิยมองค์กร

- เอกสารกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ
Document
Management มีการ
ระบุหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน
- ข้อบังคับการแบ่งส่วน
งานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
- กิจกรรม CSR
มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการ
- ขั้นตอนการประเมินผล
พิจารณาประเมินผลพนักงานที่เป็น
การปฏิบัติงาน
รูปธรรม
- ขั้นตอนการร้องเรียน
มีการสื่อสารสิทธิประโยชน์ กฎเกณฑ์
ร้องทุกข์
ระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจน
- ขั้นตอนการสรรหา
มีการจัดทากระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์
บุคลากร
มีการประกาศสรรหาบุคลากรที่เปิดเผย
- ข้อมูลการสรรหา
มีประกาศประมวลจริยธรรมและส่งเสริม
บุคลากรหน้าเว็บไซต์
คุณธรรมในสานักงาน
- การตรวจประเมิน
มีการตรวจสอบการดาเนินงานภายใน
ภายในประจาปี
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
มีการสารวจความพึงพอใจ และ
- การสารวจความพึง
ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นส่วน
พอใจบริการภายใน
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๒)
๗) หลักการกระจาย
๑)
อานาจ
(Decentralization)
๒)
๘) หลักนิติธรรม
(Rule of Law)

๑)
๒)

ร่วมในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล
มีการกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยการ
ให้ส่วนงานต่างๆ ร่วมเสนอหลักสูตรเพื่อใช้
ในการฝึกอบรมของสานักงาน
การบริหารจัดการของหน่วยงานส่งเสริมให้
บุคลากรที่รับผิดชอบใน แต่ละงานตัดสินใจ
ในงานซึ่งรับผิดชอบ สามารถให้บริการ
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีอิสระ
นอกจากนี้ยังมีระบบทางานแทนกัน
มีการมอบอานาจการตัดสินใจตาม
โครงสร้างองค์กร และคาสั่งการมอบ
อานาจ
มีการกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล รวมถึงระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยงาน
บริหารบุคคล

- หลักสูตรการฝึกอบรม
ประจาปี

- โครงสร้างองค์กรและ
บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
- คาสั่งที่ ๑๐ฝ๒๕๕๙
เรื่องการมอบอานาจ
เฉพาะอย่างแทน
ผู้อานวยการ
- ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหาร
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๖

๙) หลักความเสมอภาค ๑) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคนใน สรอ. ต้อง
(Equity)
ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ๑) การบริหารงานบุคคลได้ใช้หลักมุ่งเน้น
(Consensus)
ฉันทามติ กล่าวคือ เมื่อมีปัญหาหรือ
ต้องการความคิดเห็นจะต้องนาเข้าสู่ที่
ประชุม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และถือมติร่วมเป็นหลักในการดาเนินงาน
ตารางที่ ๑๗ กระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการบริหารงานบุคคลตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท
ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม “เอกสาร PC-S01” ที่
ได้กาหนดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้
๑) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S01) เช่น ผู้มี
หน้าที่ในการจัดทาเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น
๒) มีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ จริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง และมีการกาหนดชั้นความลับของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
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๓) มีการจัดทาข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงานที่กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของพนักงาน และขององค์กร
๔) มีการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่นมีการอบรมสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับพนักงานเป็นประจาทุกปี รวมถึงมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
๕) มีการกาหนดกระบวนการทางวินัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อ
ป้องกันการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
๖) เมื่อสิ้นสุดการจ้าง หรือการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของการจ้างงาน มีการกาหนดและ
สื่อสารหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่อพนักงาน
๗) มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยง
พร้อมแนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยมีประเด็นที่ต้องเพิ่มเติมคือ ความเสี่ยงจากการคานวณจานวน
ชั่วโมงค่าล่วงเวลา ความเสี่ยงในการรับ ส่งข้อมูลพนักงานลาออกกับผู้จ้างทาเงินเดือน ความเสี่ยง
ข้อมูลเงินเดือนที่ Upload เป็น Text File ความเสี่ยงการไม่สามารถอนุมัติเงินเดือน ความเสี่ยง
การตัดบัญชีเงินเดือนจากบัญชี สรอ. เกินจานวน ความเสี่ยงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจัดทา
เงินเดือน ความเสี่ยงสัญญาจ้างทาเงินเดือนกรณีจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่ งประเด็น
ต่างๆเหล่านี้จะนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๖๐
๘) มีการกาหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประกาศให้พนักงานรับทราบ
๙) มีการตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมิน
ภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
ในกระบวนการบริหารงานบุคคลจะต้องมีการดาเนินงานการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๓
๖) พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙
๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๘) คู่มือการจัดระดับ การกากับ ดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
๙) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๖
๑๐) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S01 บริหารและพัฒนาบุคลากร
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๑๑) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013)
๑๒) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
จากรายการดังกล่ าวข้างต้น ส านักงานมีกระบวนการประเมิ นความสอดคล้ อ งกับ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบการดาเนินงานจากผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของสานักงานมีความ
สอดคล้องการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานอยู่เสมอ
ปัญหากระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
๑) มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ซับซ้อน ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก
๒) การจั ด ท าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งของกระบวนการตั้ ง แต่ ต้ น ยั น จบ
กระบวนการ
๓) บางขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
การแก้ไขปัญหากระบวนการ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้
๑) มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นหมวดหมู่ ลดความซ้าซ้อน
๒) เพิ่มกระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กระบวนการสวัส ดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล
๓) ส่ งเสริ มกิจ กรรม สร้ างความส านึกด้านความโปร่งใส ตามหลั กธรรมาภิบาลในแผนกิจกรรม
ประจาปี
๔) สร้างการมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
๕) สร้างช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์
๖) สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองผ่านระบบ
การจัดทาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานด้าน
ส านั กงานให้ มีความเป็ น ธรรมาภิบ าลมากขึ้น รายละเอียดการจัดทาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business
Architecture)
สารสนเท กับการบริหารงานบุคคล
การดาเนินงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล มีสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระบวนการบริหารงานบุคคล
สารสนเท ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
๑) กาหนดยุทธศาสตร์ และ
การกาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารพัฒนา
(HR Strategy and Policy) มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
บุคลากร (HR Strategy and
- ข้อมูลยุทธศาสตร์
Policy)
- ข้อมูลโครงสร้างองค์กร
- ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
- ข้อมูลการประเมินผล
๗๗ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๒) บริหารงานบุคคล (HR
Management)

การบริหารงานบุคคล (HR Management) มีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลอัตรากาลัง
- ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ลูกค้า
- ข้อมูลประวัติเจ้าหน้าที่ ลูกค้า
- สัญญาจ้าง
- ตัวชี้วัดรายบุคคล
๓) พัฒนาบุคลากร (HR
การพัฒนาบุคลากร (HR Development) มีสารสนเทศที่
Development)
เกี่ยวข้อง เช่น
- แผนการพัฒนาส่วนบุคคล
- แบบสารวจความจาเป็นในการอบรม
- แผนการฝึกอบรมประจาปี
- ผลการฝึกอบรม
- ประวัติการฝึกอบรม
๔) สวัสดิการ (Welfare
สวัสดิการ (Welfare Management) มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
Management)
เช่น
- ข้อมูลการเบิกสวัสดิการ
- ใบเสร็จ
- ข้อมูลการลา
- ข้อมูลค่าใช้จ่าย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าที่จอดรถ ค่า
การศึกษาบุตร ฯลฯ
ตารางที่ ๑๘ สารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
สารสนเท กับการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ในการด าเนิ น งานตามกระบวนการบริ ห าร งานบุ ค คลนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ส ารสนเทศ
(Information) ตั้งแต่ขั้นตอนกาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารพัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล
พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ประเมินผล ซึ่งจัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยลดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่งการดาเนินงานของสานักงานมีการดาเนินการดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

การจัดทามาตรฐานข้อมูล
การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ซึ่งการจัดทามาตรฐานข้อมูลและการจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
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สารสนเท กับการบริหารงานบุคคลตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตามมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสานักงาน
โดยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
๑) การจัดทาสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented information)
ในการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของสานักงาน มีการจัดทาเอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการขึ้นทะเบียนและประกาศใช้
๒) การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating)
การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของสานักงานมีการกาหนดรูปแบบการจัดทาที่ชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์
๓) การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information)
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงานมีการประกาศใช้ที่ระบบ Document Management ใน Intranet
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานสามารถ download เอกสารต่างๆ ที่ผ่านการอนุมัติได้
๔) การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification)
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวาของ
เอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดยการ
กาหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศที่เป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับที่
ระบุ
๕) การสารองข้อมูล (Back up) มีการจัดเก็บและสารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ
ปัญหาสารสนเท เพื่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๑) ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย
๒) ความซับซ้อนของสารสนเทศ เนื่องจากมีสารสนเทศจากหลายแหล่ง
๓) ความไม่เชื่อมโยงกันของสารสนเทศที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
๔) ไม่มีการกาหนดมาตรฐานของสารสนเทศ
๕) ขาดการจัดลาดับชั้นความลับของสารสนเทศอย่างทั่วถึง
การแก้ไขปัญหาสารสนเท ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้
๑) การจัดทามาตรฐานข้อมูล
๒) การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
๓) เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลไปสู่ระบบต่างๆ โดยให้ข้อมูลบุคลลเป็น master data
๔) การจัดทา Knowledge Management เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
๕) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
การจั ดทาสถาปั ตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จะช่ว ยส่ งเสริมให้ การดาเนินงานด้าน
สารสนเทศของสานักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
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ระบบสารสนเท กับการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
การนาระบบสารสนเทศมาใช้กับการบริหารงานบุคคลของสานักงาน มีดังนี้
๑) ระบบบุคคล (HR Management)
๒) ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet)
๓) ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
๔) ระบบสวัสดิการ (Welfare)
๕) ระบบ EGA Backend
๖) โปรแกรม Microsoft Office
๗) ระบบริหารทรัพยากรบุคคล (อนาคต)
ระบบสารสนเท
๑) ระบบบุคคล (HR
Management)
๒)

๓)
๔)
๕)
๖)

รายละเอียด
ระบบบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย
- ประวัติบุคคล
- เงินเดือน
- ฝึกอบรม
ระบบสนับสนุนงานภายใน
ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet) ประกอบด้วย
สานักงาน (Intranet)
- ระบบใบลา
- ประวัติการลา
- ประวัติการลงเวลางาน
- ขอหนังสือรับรอง
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ประวัติการรักษาพยาบาล
- ข้อมูลส่วนบุคคล (Profile)
- ค่ารักษาพยาบาล
- รายชื่อพนักงาน
- ตรวจสอบข้อมูล E-mail
- ทะเบียนหนังสือ
- e-Slip
ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลพนักงาน
Scan)
ระบบสวัสดิการ (Welfare)
ประกอบด้วย
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบ EGA Backend
เป็นระบบที่ใช้ลงประกาศรับสมัครงาน
โปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

๗) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(อนาคต)
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- บริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
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-

-

- โครงสร้าง
- อัตรากาลัง
บริหารจัดการทะเบียนประวัติของผู้ปฏิบัติงาน
Employee Self Service (ESS)
บริหารจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์
- ระบุงบประมาณตั้งต้นของสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ทั้งหมดของผู้ซื้อ
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าพาหนะ
ระบบ Knowledge Management

ตารางที่ ๑๙ ระบบสารสนเทศที่นามาใช้กับการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ระบบสารสนเท นปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๑) ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบสารสนเทศที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
ส านั ก งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ระบบสารสนเทศการด าเนิ น งานตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑) การลดขั้นตอนและการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในสานักงาน
๑.๑.๑)

การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต

ระบบสารสนเทศที่สามารถนาเข้ามาช่วยในกระบวนงานภายในขององค์กร โดยสามารถนามาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานภายในองค์กรได้
ดังนี้
ระบบสารสนเท กับการ
เหตุผลสนับสนุน
บริหารงานบุคคล
๑) ระบบบุคคล (HR
ระบบบุคคลเป็นระบบใช้ในการบันทึก
Management)
ประวัติบคุ คล เงินเดือน ฝึกอบรม ทาให้
สามารถสืบค้นได้ง่าย และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล
๒) ระบบสนับสนุนงาน ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน
ภายในสานักงาน
สนับสนุนการดาเนินงาน เช่น
(Intranet)
- ทาให้พนักงานได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
พื้นฐานงานบุคคลได้ด้วยตนเอง
เช่นข้อมูลการลงเวลางาน ประวัติ
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รายละเอียด
๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล
๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล
๒) ลดขั้นตอนการอนุมัติ
๓) ลดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
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การลา ประวัติการรักษาพยาบาล
สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- สนับสนุนการดาเนินงานได้ด้วย
ตนเองของพนักงาน โดยลดการใช้
กระดาษและระยะเวลา เช่น
ระบบใบลา ขอทานามบัตร ขอ
หนังสือรับรอง ขอสมัครสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- สนับสนุนการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
๓) ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ (Finger
Scan)
๔) ระบบสวัสดิการ
(Welfare)
๕) ระบบ EGA
Backend
๖) ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(อนาคต)

ระบบสวัสดิการใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกสวัสดิการต่างๆ

๑) ลดขั้นตอนการบันทึกการ
เข้าออกสานักงานด้วย
กระดาษ
๑) ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล

๑) ลดขั้นตอนการส่งข้อมูล
การสมัครงาน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่ ๑) ลดขั้นตอนการกรอก
กาลังพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ข้อมูล
เป็นระบบหลักในการบริหารงานบุคคลที่มี ๒) เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลของทุกระบบของส่วน
อื่น เช่น การเบิกค่า
บริหารงานบุคคลเข้าด้วยกัน
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ลด
ความผิดพลาดในการคีย์
ข้อมูล ลดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๓) สามารถตรวจสอบสถานะ
ได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอน
การสอบถามข้อมูล
๔) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ตารางที่ ๒๐ การลดระยะเวลาในการให้บริการ

๑.๑.๒)
ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสื่อสารภายใน
องค์กร การติดต่อระหว่างกันได้หลายช่องทาง
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ระบบสารสนเทศสามารถนาเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
นามาถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ จากระดับบนสู่ระดับล่าง (ระดับผู้บริหาร สู่ ระดับพนักงาน) และ
ในทางกลับกันก็สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อมูลสาคัญจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนได้ โดยใช้ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ให้บริการสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และการอานวยการเฉพาะ
ภายในองค์กร การใช้ระบบ Mail (www.mail.go.th) หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น G-Chat, Facebook
กลุ่ม หรือการใช้ระบบ Employee Self Service (ESS) เพื่อการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที
๑.๑.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานบุคคล มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความ
ซ้าซ้อนของงาน ดังนี้
ระบบ Employee Self Service (ESS) เชื่อมโยงข้อมูลการฝึกอบรมกับระบบ HRMI
การพัฒนาระบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (อนาคต) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ข้อมูลการเบิ กค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง รวมถึง ระบบการเงิน เพื่อลดข้อมูลที่ซ้าซ้อนลง
ได้
๒) การนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่า
ในการดาเนินงาน
ยังขาดการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
เนื่องจากเมื่อข้อมูล อยู่ ในระบบและมีการเชื่อมโยงข้อมูล กัน จะสามารถจัดทารายงานที่เหมาะสมกั บการ
พิจารณาความคุ้มค่าได้ เช่นการประเมินอัตรากาลัง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ฝึกอบรม (Competency) การจัดหลักสูตรการอบรม การเบิกสวัสดิการต่างๆ
๓) ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกสานักงาน และ/หรือ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแบ่งปั น (Share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เช่น ประกาศสรรหาบุคลากร
๔) การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
สานักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รวมถึงมีการประกาศการรั บ สมั ครงานและการยกระดับ ประสิ ทธิภ าพบุ คลากร ที่เว็บไซต์ของส านั ก งาน
www.ega.or.th
ระบบสารสนเท กับการบริหารงานบุคคลตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท
๑) การกาหนดให้มีการยืนยันตัวตนโดยการ Login และการใส่รหัสผ่าน (Password) เมื่อมีการใช้งาน
เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒) มีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและมีการทบทวนสิทธิ์ตามรอบ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
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๓) มีการกาหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบที่สาคัญ (Session Time out)
๔) มีการจัดเก็บและสารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ
ปัญหาระบบสารสนเท เพื่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๑) ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่มีมาตรฐาน และทันสมัย เช่น รายชื่อพนักงาน รายชื่อตาแหน่ง ที่มีการ
บันทึกข้อมูลในหลายรูปแบบ
๒) ขาดความเชื่อมโยงของข้อมูล เนื่ องจากระบบที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เช่นระบบบัญชีการเงิน กรณีการทาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
๓) ระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในส่วนบริหารงานบุคคลยังคงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระบวนการ
ภายในเข้าด้วยกัน เช่นการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ finger scan กับการทาค่าล่วงเวลา
๔) ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการใช้ ระบบแต่ยังคง
จาเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่เนื่องจากติดเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
๕) ขาดการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกโดยการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การประกาศ
สรรหาบุคลากร
๖) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศยังขาดความเข้าใจการใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ขาดการต่อยอด
สารสนเทศหรือรายงานที่ระบบเพื่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้น เช่นการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเท ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การจั ด ท าสถาปั ต ยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก าร
ด าเนิ น งานระบบสารสนเทศของส านั ก งานมี ค วามเป็ น ธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น รายละเอี ย ดการจั ด ท า
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) ปรากฎในรายงานบทที่ ๒.๒
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บทที่ ๓ กระบวนการบริหารสานักงาน
บทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารสานักงาน จะครอบคลุม
งานบริหารจัดการด้านโครงสร้ างพื้นฐาน อาคารสถานที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบารุงโครงสร้ าง
พื้นฐาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมทั้งการอานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในสานักงาน การบริการงานรถตู้สานักงาน งานแม่บ้าน งานเจ้าหน้าที่รับส่ง
เอกสาร งานธุรการ ค่าน้าค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะสอดคล้อง
กับข้อบังคับคณะกรรมการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของส่วนงานภายในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารงานสานักงานจะนาข้อมูลในรายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นเช่นเดียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล และศึกษา
ส ารวจสถาปั ตยกรรมองค์ กรด้า นบริ ห ารส านั กงานที่ ครอบคลุ ม สถาปัตยกรรมทั้ ง ๕ ด้าน คือ ด้านธุรกิ จ
(Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต
โดยในการศึกษาจะสารวจวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการดาเนินงานของ
กระบวนการบริหารสานักงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กระบวนการการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการบริหารสานักงาน และจะศึกษาสารวจและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลกับด้านแอปพลิเค
ชันและด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะนากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย
โดยองค์ประกอบของบทนี้จะแบ่งออกเป็น ๕ บทย่อย ได้แก่ ๓.๑) ด้านธุรกิจ (Business) ๓.๒) ด้านแอปพลิเค
ชั น (Application) ๓.๓) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) ๓.๔) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Infrastructure) และ ๓.๕) ด้านความมั่น คงปลอดภัย (Security) ดังรูปที่ ๒๔ สถาปัตยกรรมองค์ก รด้ าน
บริหารงานสานักงานระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise Architecture of Office Management
in Current State) และ รูปที่ ๒๕ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานสานักงานระดับสูงในอนาคต (High
Level Enterprise Architecture of Office Management in Future State)
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Strategy/Goal
ัตถุประสงค
· เพ่อการบริหารงานสานักงานและ ุรการ ห้ครอบคลุม การ อง
ทรัพยากร การเบิกคาส ัสดิการ และการประเมินการ ้บริการ
· เพ่อการบริหารงานอาคารและสถานที่ ห้ครอบคลุม ครงสร้าง
พน านและค ามปลอด ัย ี ิอนามัย

Stakeholder
· ส น CMG
· เ า้ หน้าที่ สรอ.

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

· ส น CMG
· เ า้ หน้าที่ สรอ.
· ค ะอนุกรรมการด้านค ามปลอด ัย

· ส น CMG
· เ า้ หน้าที่ สรอ.

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

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

เปาหมาย (KPI)

ค ามสอดคล้องกับยุท าสตร
...

· ยุท าสตรที่ 1 บร าการ ครงสร้างพน านด้าน ICT (Sharing)

...

Application

Business process
1. องทรัพยากร

Data
· อ้ มล องห้องประ ุม
· อ้ มล องรถสานักงาน

· Intranet ( องห้องประ ุม)
· Intranet ( องรถต)้

· องห้องประ ุม
· องรถสานักงาน

2. ครงสร้างพน าน

·
·
·
·

· Intranet (แ ้ง อม)

· ดั ทาแ นการบารุงรัก า
· แ ง้ อม ครงสร้างพน าน

· แ นการบารุงรัก า
· แ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัยและอา ี
อนามัย
· ลป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้าน
ค ามปลอด ัยและอา ี อนามัย

3. ดาเนินการด้านค ามปลอด ัย
และอา ี อนามัย

· ดั ทาแ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัยและ
อา ี อนามัย
· ป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้านค าม
ปลอด ัยและอา ี อนามัย

4. การเบิกคาเดินทาง ด้ ยรถ TAXI

· แบบ ออนุมัติเบิกคารถรับ ้างทั่ ป

· การเบิกคาเดินทาง ด้ ยรถ TAXI

·
·
·
·

5. ประเมินการ ้บริการ
· ประเมินการ ้บริการ

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องหน ยงานที่กากับ/ประเท
พระรา ก ีกา ัดตังสานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส (องคการมหา น)
พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
พร . าด้ ยหลักเก และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเมองที่ดี พ. . ๒๕๔๖
ระเบียบ คตง. าด้ ยการกาหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
พรบ. าด้ ยการกระทาค าม ิดทางคอมพิ เตอร พ. . ๒๕๖๐
พรบ. าด้ ย ุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส พ. . ๒๕๔๔

ราง/แ นการบารุงรัก า
เอกสารคสั า
รายการครุ ั
บแ ้ง อม

Security

้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องคกร

·
·
·
·
·

เอกสารแบบประเมิน ลการ ห้บริการ
สั าการ ้างบริการ
KPI การ ห้บริการ
ลการประเมินการ ้บริการ

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

รูปที่ ๒๔ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานสานักงานระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise
Architecture of Office Management in Current State)
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Strategy/Goal
ัตถุประสงค
· เพ่อการบริหารงานสานักงานและ ุรการ ห้ครอบคลุม การ อง
ทรัพยากร การเบิกคาส ัสดิการ และการประเมินการ ้บริการ
· เพ่อการบริหารงานอาคารและสถานที่ ห้ครอบคลุม ครงสร้าง
พน านและค ามปลอด ัย ี ิอนามัย

Stakeholder

·
·
·
·

เปาหมาย (KPI)

ค ามสอดคล้องกับยุท าสตร
...

· ยุท าสตรที่ 1 บร าการ ครงสร้างพน านด้าน ICT (Sharing)

...

Application

Business process
1. บริหารสานักงานและ ุรการ

Data
·
·
·
·
·
·
·

· Intranet ( องห้องประ ุม)
· Intranet ( องรถต)้
· Intranet (ส สั ดิการ)

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

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

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

· ดั ทาแ นการบารุงรัก า
· ดั ทาแ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัย
และอา ี อนามัย
· ป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้านค าม
ปลอด ัยและอา ี อนามัย
· ัดทาแ น ัง ุกเ ินและถังดับเพลิง
· ัดหาครุ ั สานักงาน
· ัดการระบบ CCTV องสานักงาน
· ัดการเหตุการ าย นสานักงาน
· ัดการระบบเสียงตามสาย องสานักงาน
· ัดการทรัพยสินเ ้าออกพนที่สานักงาน
· ออนุ าตพักค้างคน
· ัดการทรัพยสินกุ แ องสานักงาน
· แ ้ง อม ครงสร้างพน าน

·
·
·
·
·
·

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องหน ยงานที่กากับ/ประเท
พระรา ก ีกา ัดตังสานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส (องคการมหา น)
พรบ.ระเบียบบริหารรา การแ นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
พร . าด้ ยหลักเก และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเมองที่ดี พ. . ๒๕๔๖
ระเบียบ คตง. าด้ ยการกาหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕
พรบ. าด้ ยการกระทาค าม ิดทางคอมพิ เตอร พ. . ๒๕๖๐
พรบ. าด้ ย ุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส พ. . ๒๕๔๔

องห้องประ ุม
องรถสานักงาน
เบิกคาเดินทาง ด้ ยรถ TAXI
ประเมินการ ้บริการ
เบิกคา ทร ัพทเคล่อนที่
เบิกคานามันเ อเพลิง
บริหารพนักงานรับ-สงเอกสาร

· ระบบแบบประเมิน Online

2. บริหารอาคารและสถานที่

· แ นการบารุงรัก า
· ทาแ นการ ัดการด้านค ามปลอด ัยและอา
ี อนามัย
· ลป ิบัติและติดตามด้านการ ัดการด้าน
ค ามปลอด ัยและอา ี อนามัย
· แ น ัง ุกเ ิน องสานักงาน
· แ น ังถังดับเพลิง าย นสานักงาน
· แบบบันทกการ อด าพ CCTV ย้อนหลัง
· เหตุการ าย นสานักงาน
· แบบบันทกการ ้งานระบบเสียงตามสาย
· แบบแ ้งนาทรัพยสินเ ้าออกพนที่สานักงาน
· แบบคา ออนุ าตพักค้างคน
· ้อมลทรัพยสินกุ แ องสานักงาน
· ราง/แ นการบารุงรัก า
· เอกสารคสั า
· รายการครุ ั
· บแ ้ง อม

· Intranet (แ ้ง อม)

Security

้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องคกร

้อมล องห้องประ ุม
้อมล องรถสานักงาน
แบบ ออนุมัติเบิกคารถรับ ้างทั่ ป (e-From)
เอกสารแบบประเมิน ลการ ห้บริการ
สั าการ ้างบริการ
KPI การ ห้บริการ
ลการประเมินการ ้บริการ

·
·
·
·
·

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

รูปที่ ๒๕ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานสานักงานระดับสูงในปัจจุบัน (High Level Enterprise
Architecture of Office Management in Future State)
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารสานักงาน
การบริหารจัดการสานักงานของ สรอ. นั้น จะมีส่วนบริหารทั่วไปและอานวยการ (CMG) สังกัด
ฝ่ายบริหารกลาง (CM) เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การประสานงาน การอานวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านธุรการให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยในการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารสานักงาน ด้านธุรกิจ (Business) จะศึกษาสารวจและ
วิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ กระบวนการการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
งานบริหารสานักงาน แบบฟอร์มต่างๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นปัญหา
ข้อเสนอแนะและความต้องการในอนาคต โดยการนาข้อมูลในรายงานสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ มาเป็ น ข้อมูล ตั้งต้น เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture) ของ
กระบวนการบริหารสานักงานทัง้ สถานะปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
อานาจหน้ าที่และความผิ ดชอบของส่ วนบริห ารงานทั่วไปและอานวยการ (CMG) ของ สรอ.
สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ ออกเป็น ๒ หัวข้อ อ้างอิงรายละเอียดตามข้อบังคับคณะกรรมการ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนงานภายใน
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 งานสนับสนุนทั่วไป
๑) อานวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับส่วนงานต่างๆ
๒) จัดหา ดูแล และให้บริการยานหนะ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและอานวยความ
สะดวกแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
๓) จั ด เตรี ย มและดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของสถานที่ อ านวยความสะดวกในการจั ด การ
ประชุมสัมมนาภายในสานักงาน รวมถึงการอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือ
ผู้มาติดต่อ
๔) ดูแลและบริการจัดการงานด้านอาคารสถานที่ให้เรียบร้อย เพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
๕) บริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน และควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ
๖) ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับเบิกค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของสานักงาน
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 งานด้านความปลอดภัย
๑) รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยในการทางานของสานักงาน รวมถึงวางแผนจัดทาและ
ดาเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง
ตามข้อบังคับของกฎหมาย
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๒) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง
จิตสานึกและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๓) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเสนอแผนการป้องกันและวิธีการแก้ไข
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓.๑.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นปัจจุบันของกระบวนการบริหารสานักงาน
การวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านธุรกิจ (Business) ของบริหารสานักงาน 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
การบริหารสานักงานจะดาเนินการภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สรอ. ดัง
ตารางที่ ๒๑ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารสานักงาน โดยจานวนข้อบังคับ ระเบียบ
พระราชบัญญัติ และมาตรฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานสานักงานมีจานวนรวมทั้งหมด ๔ ฉบับ ซึ่งแยก
เป็นข้อบังคับจานวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจานวนทั้งหมด ระเบียบปฏิบัติจานวน ๑ ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕ ของจานวนทั้งหมด พระราชบัญญัติจานวน ๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของจานวนทั้งหมด และ
มาตรฐานจ านวน ๑ ฉบั บ คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๕ ของจานวนทั้งหมด และเพื่อให้ เกิดการบริห ารจัดการงาน
สานักงานที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการบริหารสานักงานยังดาเนินการตามหลักธรรมภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หมายเหตุ : จะนาเสนอรายละเอียดในหัวข้อ ๓.๕) ด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Security) ของบริหารสานักงานต่อไป)
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ดาเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของ สรอ.
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้อานวยการยังสามารถดาเนินการออกคาสั่งมอบหมายหรือประกาศต่างๆ ได้ โดย
อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สรอ. พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรูปที่ ๗ แสดงโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
ของ สรอ.
หัวข้อ
ข้อบังคับและระเบียบ
การบริหารสานักงาน  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนงานภายในสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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หัวข้อ

ข้อบังคับและระเบียบ
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001,
OHSAS 18001)
ตารางที่ ๒๑ แสดงรายการข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของการบริหารสานักงาน

๓.๑.๑.๒) สถานภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการปฏิบั ติ งาน (Business Process) ของ สรอ. สามารถแบ่ ง หมวดการปฏิ บัติ งาน
ออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ หมวดกระบวนการหลัก (Core Business Process) มีจานวน ๑๔ กระบวนการ และ
หมวดกระบวนการสนั บ สนุ น (Supporting Process) มีจานวน ๒๒ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการบริห าร
สานักงาน อยู่ในหมวดกระบวนการสนับสนุน อ้างอิงเอกสารหมายเลข PC-S04 : บริหารสานักงาน ดังรูปที่ ๒๖
แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ.
อ ีที/ก.พ.ร./สานักงบประมา

External Requirement (Project-Based)

Mission/Internal Requirement

Monitor, Evaluate
and Assess

Core Business Processes

e-Goverment
Product/Service

Marketing/Planning
PC-C01

กาหนดน ยบายรั บาล
อิเลกทรอนิกส์

PC-C02

กาหนดยุทธ์ศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์

PC-S18

PC-C04

PC-C03

วิจัยตลาด

บริหารการตลาด

สารวจความพงพอใจ
การใ ้บริการ

Research and Development
PC-C06

PC-C05

จัดทาต้นแบบและมาตร าน

วิจัยและพัฒนาผลิต ั ์/บริการ

PC-S19

Build, Acquire and Implement
PC-C07

Services

วิเคราะห์และออกแบบ
ผลิต ั /์ บริการ

PC-C08

บริหาร ครงการ
ผลิต ั ์/บริการ วงพัฒนา

PC-C09

พัฒนาผลิต ั ์/บริการ
วงพัฒนา

ประเมินความสอดคล้อง
ก หมายและ มาตร านที่
เกี่ยว ้อง

PC-C10

ผลิต ั /์ บริการ วงพัฒนา

Standards

Sell,Deliver, Service and Support
PC-C11

PC-C13

PC-C12

บริหารการ าย

บริหาร ครงการ

ออกแบบ ควบคุม
ผลิต ั ์/บริการ

PC-S20

PC-C14

บริการหลังการ าย
ประเมินผลการให้บริการ

Information
Systems

Supporting Processes
PC-S21

Internal Support
PC-S01

PC-S09

PC-S05

บริหารและพัฒนาบุคลากร
PC-S02

บริหารการเงินและบั ี
PC-S06

บริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
PC-S03

บริหารเทค น ลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

บริหารงานพัสดุ

บริหารสานักงาน

บริการการเปลี่ยนแปลง

บริหารลูกค้าสัมพันธ์

งานประ าสัมพันธ์

PC-S17

การพัฒนาองค์กร

การติดตามและตรวจสอบ
ายใน

Network
Infrastucture

PC-S22

บริหารความเสี่ยง

การจัดการระบบมาตร าน

PC-S15

บริหารองค์ความรู้

บริหารงานสารบรร

Knowledge

PC-S16

PC-S12

PC-S08

บริหารงานแผนน ยบายและ
งบประมา

PC-S14

PC-S10

PC-S11

PC-S07

PC-S04

บริหารความมั่นคงปลอด ัย อง
ระบบสารสนเทศ

PC-S13

บริหาร ายอานวยการ

จัดการทรัพย์สินทางปั

า

Partner/ Supplier

รูปที่ ๒๖ แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการธุรกิจของ สรอ.
กระบวนการปฏิบัติงาน PC-S04 : บริหารสานักงาน ในปัจจุบันจะแบ่งหมวดการดาเนิน งาน
ออกเป็น ๕ หมวด เริ่มตั้งแต่ ๑) PC-S04.05 การจองทรัพยากร ๒) PC-S04.10 โครงสร้างพื้นฐาน ๓) PC๙๐ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

S04.15 ดาเนินการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ๔) PC-S04.20 การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ Taxi และ ๕)
PC-S04.25 ประเมินการใช้บริการ ซึง่ ทั้ง ๕ หมวดนี้ ก็จะมีกระบวนการแยกย่อยในแต่ละหมวดอีก โดยจานวน
กระบวนการย่ อ ยทั้ ง หมดมี จ านวน ๘ กระบวนการย่ อ ย จากจ านวนกระบวนการย่ อ ยทั้ ง หมด ๑๘๐
กระบวนการย่อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ รวมทั้งมีจานวนกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นจานวน ๕๖ กิจกรรม ในส่วน
ของเอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) มีจานวน ๔ ฉบับ คือ
๑) WI-S04 001 การขอใช้รถตู้สานักงาน
๒) WI-S04 003 ขั้นตอนการแจ้งซ่อมในระบบ Intranet
๓) WI-S04 004 ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
๔) WI-S04 005 การเบิกค่าโทรศัพท์มือถือ
เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (Form) มีจานวน ๘ ฉบับ คือ
๑) FM-S04 001 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๒) FM-S04 002 แบบขออนุมัติเบิกค่ารถรับจ้างทั่วไป
๓) FM-S04 003 ใบงานพนักงานรับ ส่งเอกสาร
๔) FM-S04 004 แบบคาขออนุญาตพักค้างคืน
๕) FM-S04 005 แบบบันทึกการใช้งานระบบเสียงตามสาย
๖) FM-S04 006 แบบแจ้งนาทรัพย์สินเข้าออกพื้นที่สานักงาน
๗) FM-S04 007 แบบรายงานเหตุการณ์ภายในสานักงาน และ
๘) FM-S04 008 แบบบันทึกการขอดูภาพ CCTV ย้อนหลัง
เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) มีจานวน ๖ ฉบับ คือ
๑) SP-S04 001 แผนผังไฟฉุกเฉินของสานักงาน
๒) SP-S04 002 แผนผังถังดับเพลิงภายในสานักงาน
๓) SP-S04 003 การจัดการทรัพย์สินกุญแจของสานักงาน
๔) SP-S04 004 การจัดการระบบ CCTV ของสานักงาน
๕) SP-S04 005 การจัดการเหตุการณ์ภายในสานักงาน
๖) SP-S04 006 การจัดการระบบเสียงตามสายของสานักงาน ดังตารางที่ ๒๒ แสดงจานวน
กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S04 : บริหารสานักงาน และรูปที่ ๒๗ แสดงภาพรวมของ
เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารสานักงาน

๙๑ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

SP :
WI :
FM :
เอกสาร
วิธกี าร
แบบฟอร์
ประกอบ
ป ิบัตงิ า
ม (Form)
น (Work

PC : นั้ ตอนการป ิบัตงิ าน
(Procedure)

ประเ ทเอกสาร

รายละเอียด

าน นกระบ นการ น
ปั บุ นั

กระบวนการการป ิบตั งิ านยอย

๘

กิจกรรมที่ตอ้ งป ิบตั ิ

๕

การตัดสินใจ

๑๒

WI : วิธกี ารป ิบตั งิ าน (Work Instruction)

๔

FM : แบบฟอร์ม (Form)

๘

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)
แอปพลิเค นั ที่ใ ใ้ นการป ิบตั งิ าน

๑

ตารางที่ ๒๒ แสดงจานวนกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในปัจจุบันของ PC-S04 : บริหารสานักงาน
และในการส ารวจข้ อ มู ล ของสถานภาพของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านพบว่ า ยั ง มี ขั้ น ตอนการ
ปฏิบั ติงานของบริ หารส านั กงานบางขั้น ตอนที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัว อย่าง
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน บริหารพนักงานรับ ส่งเอกสาร และเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นต้น

๙๒ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๑) องทรัพยากร

PC-S04.10

๒) ครงสร้าง
พน าน

PC-S04.10.05

๓) ดาเนินการด้าน
ค ามปลอด ัยและ
อา ี อนามัย

PC-S04.05

PC-S04.05.05

PC-S04.15

PC : ันตอนการป ิบัติงาน (Procedure)
PC-S04.05.10

๑.๑) จองห้องประ ุม

๑.๒) จองรถสานักงาน

PC-S04.10.10

๒.๑) จัดทาแผนการ
บารุงรัก า

PC-S04.15.05

๓.๑) จัดทาแผนการจัดการ
ด้านความปลอด ัยและอา ีว
อนามัย

๔) การเบิกคาเดินทาง
ด้วยรถ TAXI

๒.๒) แจ้งซอม ครงสร้าง
พื้น าน

๕) ประเมินการใ ้บริการ

PC-S04.15.10

๓.๒) ป ิบัติและติดตามด้าน
การจัดการด้านความปลอด ัย
และอา ีวอนามัย

WI : ิ ีการป ิบัติงาน (Work Instruction)
WI-S04-001
๑) การ อใ ้รถตู้สานักงาน

WI-S04-003
๒) ั้นตอนการแจ้งซอมใน
ระบบ Intranet

WI-S04-004
๓) ั้นตอนการเบิกจายวัสดุ
สานักงาน

WI-S04-005
๔) การเบิกคา ทรศัพท์มือถือ

FM : แบบ อรม (Form)
FM-S04-001
๑) แบบ ออนุมัติเบิกคาน้ามัน
เ ื้อเพลิง

FM-S04-005
๕) แบบบันทกการใ ้งานระบบ
เสียงตามสาย

FM-S04-002
๒) แบบ ออนุมัติเบิกคารถ
รับจ้างทั่ว ป

FM-S04-006
) แบบแจ้งนาทรัพย์สินเ ้า
ออกพื้นที่สานักงาน

FM-S04-003
๓) ใบงานพนักงานรับ-สง
เอกสาร

FM-S04-007
) แบบรายงานเหตุการ ์
ายในสานักงาน

FM-S04-004
๔) แบบคา ออนุ าตพักค้าง
คืน

FM-S04-008
๘) แบบบันทกการ อดู าพ
CCTV ย้อนหลัง

SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)
SP-S04-001
๑) แผนผัง ฟ ุกเ ิน อง
สานักงาน

SP-S04-005
๕) การจัดการเหตุการ ์ ายใน
สานักงาน

SP-S04-002
๒) แผนผังถังดับเพลิง ายใน
สานักงาน

SP-S04-003
๓) การจัดการทรัพย์สินกุ แจ
องสานักงาน

SP-S04-004
๔) การจัดการระบบ CCTV
องสานักงาน

SP-S04-006
) การจัดการระบบเสียงตาม
สาย องสานักงาน

รูปที่ ๒๗ แสดงภาพรวมของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริหารสานักงาน
๓.๑.๑.๓) ความสัมพันธ์ นด้านต่างๆ
ในหัวข้อนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารสานักงาน กับส่วนงานต่างๆ
ที่รับผิดชอบหลักๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารสานักงานกับด้าน
๙๓ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S04 บริหาร
สานักงาน

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O
O
O
O

O
O
O
O

O

O

O

ตารางที่ ๒๓ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE) กับหมวดบุคคล
และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
 เอกสารประเภท WI : วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ดังตารางที่ ๒๔ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท WI : วิธกี ารปฏิบัติงาน (Work
Instruction) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ

๙๔ | ห น้ า

ลก า้ ง

CMG CMH CMF
๑) PC-S04.05 องทรัพยากร
๑.๑) PC-S04.05.05 จองห้องประ มุ
๑.๒) PC-S04.05.10 จองรถสานักงาน
๒) PC-S04.10 ครงสร้างพน าน
๒.๑) PC-S04.10.05 จัดทาแผนการบารุงรัก า
๒.๒) PC-S04.10.10 แจ้งซอม ครงสร้างพืน้ าน
๓) PC-S04.15 ดาเนินการด้านค ามปลอด ัยและอา ี อนามัย
๓.๑) PC-S04.15.05 จัดทาแผนการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วี อนามัย
๓.๒) PC-S04.15.10 ป ิบตั แิ ละติดตามด้านการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วี อนามัย
๔) PC-S04.20 การเบิกคาเดินทาง ด้วยรถ TAXI
๕) PC-S04.25 ประเมินการใ บ้ ริการ

เ า้ หน้าที่

ส นการเงินและบั ี

่อกระบ นการยอย

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารงานทั่ ปและอาน ยการ

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (หมายเหตุ : สาหรับรายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันจะขออธิบายใน
หัวข้อที่ ๓.๒ ต่อไป)
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานกับส่วนงานต่างๆ และหมวดบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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)
ดั ง ตารางที่ ๒๓ แสดงความสั ม พั น ธ์ เ อกสารประเภท PC : ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
(PROCEDURE) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ

๑) WI-S04-001 การ อใ ร้ ถตูส้ านักงาน

PC-S04 บริหาร ๒) WI-S04-003 ้นั ตอนการแจ้งซอมในระบบ Intranet
สานักงาน
๓) WI-S04-004 ้นั ตอนการเบิกจายวัสดุสานักงาน
๔) WI-S04-005 การเบิกคา ทรศัพท์มือถือ

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

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

PC-S04 บริหาร
สานักงาน

๑) FM-S04-001 แบบ ออนุมัตเิ บิกคาน้ามันเ ื้อเพลิง
๒) FM-S04-002 แบบ ออนุมัตเิ บิกคารถรับจ้างทั่ว ป
๓) FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับ-สงเอกสาร
๔) FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพักค้างคืน
๕) FM-S04-005 แบบบันทกการใ ง้ านระบบเสียงตามสาย
) FM-S04-006 แบบแจ้งนาทรัพย์สนิ เ า้ ออกพืน้ ที่สานักงาน
) FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ ์ ายในสานักงาน
๘) FM-S04-008 แบบบันทกการ อดู าพ CCTV ย้อนหลัง

ลก า้ ง

CMG CMH CMF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

เ า้ หน้าที่

ส นการเงินและบั ี

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

่อเอกสารประกอบ

ส นบริหารงานทั่ ปและอาน ยการ

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

่อกระบ นการหลัก

O
O
O
O
O
O
O
O

ตารางที่ ๒๕ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท FM : แบบฟอร์ม (FORM) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่
รับผิดชอบหลักๆ
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ลก า้ ง

CMG CMH CMF

เ า้ หน้าที่

ส นการเงินและบั ี

่อ ิ ีการป ิบตั ิงาน

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารงานทั่ ปและอาน ยการ

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document)

PC-S04 บริหาร
สานักงาน

๑) SP-S04-001 แผนผัง ฟ กุ เ นิ องสานักงาน
๒) SP-S04-002 แผนผังถังดับเพลิง ายในสานักงาน
๓) SP-S04-003 การจัดการทรัพย์สนิ กุ แจ องสานักงาน
๔) SP-S04-004 การจัดการระบบ CCTV องสานักงาน
๕) SP-S04-005 การจัดการเหตุการ ์ ายในสานักงาน
) SP-S04-006 การจัดการระบบเสียงตามสาย องสานักงาน

๓.๑.๑.๔) ประเด็นปัญหา
ผลการสารวจการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระบวนการบริหารสานักงานในด้านธุรกิจ
(Business) ส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงและออกแบบไปแล้วในรายงานฉบับที่ผ่านมา คือ รายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติที่ ๔ มิติการสนับสนุนบริการ (Service Support) : ระยะ
ที่ ๑ ด้านกระบวนการบริหารงานพัสดุ (อ้างอิงรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สาหรับกระบวนการ
บริหารพัสดุ) แต่ก็ยังพบประเด็นปัญหาในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล /การส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนงานอื่นๆ ซึ่ง
ปัจจุบันจะส่งข้อมูลในรูปแบบของกระดาษ/ไฟล์สเปรดชีต ให้กับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (CMH) และส่วน
การเงินและบัญชี (CMF) ส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้าและอาจจะเกิดความผิดพลาดข้อมูลได้
โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก และซ้าซ้อน ส่งผลให้เกิดความสับสน และไม่ชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน
๒) บางกิจกรรมที่มีการดาเนินการยังไม่ได้จัดทาเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน
มีการดาเนินการกิจกรรมต่า งๆ แต่ไม่ได้จัดทาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น เบิก
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง การจัดการทรัพย์สินเข้าออกพื้นที่สานักงาน จัดการเหตุการณ์ภายใน
สานักงาน และจัดการระบบ CCTV ของสานักงาน เป็นต้น

ลก า้ ง

CMG CMH CMF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ตารางที่ ๒๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting Document) กับหมวด
บุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ
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เ า้ หน้าที่

ส นการเงินและบั ี

่อเอกสารประกอบ

ส นบริหารทรัพยากรบุคคล

่อกระบ นการหลัก

ส นบริหารงานทั่ ปและอาน ยการ

ดังตารางที่ ๒๖ แสดงความสัมพันธ์เอกสารประเภท SP : เอกสารประกอบ (Supporting
Document) กับหมวดบุคคลและส่วนงานที่รับผิดชอบหลักๆ

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓.๑.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจ นอนาคตของกระบวนการบริหารสานักงาน
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตนี้ จะกาหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อ
ช่วยลดประเด็นปัญหาและสนองต่อความต้องการ ตามรายละเอียดดังตารางที่ ๒๗ แนวทางในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารสานักงาน
ประเด็นปัญหา
แนวทาง นพัฒนา
๑) กระบวนการปฏิบัติงานเอกสารประเภท
 ปรับปรุงกระบวนการเอกสารประเภท PC : ขั้นตอน
PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
การปฏิบัติงาน (Procedure) โดยปรับกระบวนย่อย
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานจานวนมาก
ทั้ง ๘ กระบวนการ เพื่อเน้นกระบวนการให้กระชับ
เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และสะดวกต่อการใช้ต่อการ
ปฏิบัติงาน
๒) บางกิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ มี  จัดทากิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นลาย
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ยั ง ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า เ ป็ น
ลักษณ์อักษรและประกาศใช้ภายใน สรอ. โดยเพิ่ม
กระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการ ๑๑ กระบวนการ
๓) บางกิจกรรมที่สาคัญไม่มีแอปพลิเคชันช่วย  จัดทาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
กระบวนการที่มีความสาคัญ
๔) ขาดความเชื่อมโยง
 การสร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้าน
ข้อมูลจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไข
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ โดยจะขอกล่าวรายละเอียดใน
หัวข้อที่ ๓.๒) ด้านแอปพลิเคชัน และหัวข้อที่ ๓.๓)
ด้านข้อมูลต่อไป
ตารางที่ ๒๗ แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในอนาคตของกระบวนการบริหารสานักงาน
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพในปั จจุบั น ด้า นธุรกิ จ (Business) ของบริ ห ารส านั ก งาน พบว่ า
เอกสารประเภท PC : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) มีจานวนกระบวนการย่อยและกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นจานวนมาก บางกระบวนการปฏิบัติงานมีความซ้าซ้ อน และบางกระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้จัดทา
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตด้านธุรกิจ (Business) ของด้าน
บริหารสานักงาน จึงได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะเน้นกระบวนการปฏิบัติงานให้กระชับ เข้าใจได้
ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และกาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มเติมขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ซึ่ง
กระบวนการดาเนินงานที่ได้ออกแบบใหม่นี้ แบ่งเป็น ๒ หมวดหลักๆ ดังนี้ คือ ๑) บริหารสานักงานและธุรการ
๒) บริหารอาคารและสถานที่ ดังรูปที่ ๒๘ แสดงหมวดกระบวนการบริหารสานักงานในอนาคต และตารางที่
๒๘ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารสานักงานใหม่
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S04 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Procedure) ที่ออกแบบ หม่

๑) บริหารสานักงานและธุรการ

๒) บริหารอาคารและสถานที่

รูปที่ ๒๘ แสดงหมวดกระบวนการบริหารสานักงานในอนาคต
กระบวนการบริหารสานักงาน
๑) บริหารสานักงานและธุรการ

ความสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการดาเนินการตั้งแต่การจองห้องประชุม การจองรถสานักงาน การ
เบิกค่าเดินทางด้วยรถ TAXI การประเมินการใช้บริการ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าที่จอดรถ ค่าพาหนะ การเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง และการบริหารพนักงานรับ
ส่งเอกสาร
๒) บริหารอาคารและสถานที่
ครอบคลุมการดาเนินการตั้งแต่การจัดทาแผนการบารุงรักษา การจัดทาแผนการ
จัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การปฏิบัติและติดตามด้านการ
จัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดทาแผนผังไฟฉุกเฉินและถัง
ดับเพลิงภายในสานักงาน การจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน การจัดการระบบ CCTV
ของสานักงาน การจัดการเหตุการณ์ภายในสานักงาน การจัดการระบบเสียงตาม
สายของสานักงาน การจัดการทรัพย์สินเข้าออกพื้นที่สานักงาน การขออนุญาต
พักค้างคืน และการจัดการทรัพย์สินกุญแจของสานักงาน
ตารางที่ ๒๘ แสดงรายละเอียดของกระบวนการบริหารสานักงานใหม่
เอกสาร PC-S04 : บริหารสานักงานที่ออกแบบใหม่นี้ จะเน้นกระบวนการให้กระชับ เข้าใจง่าย
ไม่ซ้าซ้อน และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยจานวนกระบวนการปฏิบัติงานย่อยที่ออกแบบใหม่มีจานวน
ทั้งหมด ๑๙ กระบวนการ ซึ่งเป็นจานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลังการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน ส่งผลให้มีการ
เพิ่มเติมกระบวนการที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาอีก ๑๑ กระบวนการย่อย โดย
กระบวนการย่อยที่เพิ่มเติม ได้แก่
๑) PC-S04.05.25 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒) PC-S04.05.30 เบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๓) PC-S04.05.35 บริหารพนักงานรับ ส่งเอกสาร
๔) PC-S04.10.20 จัดทาแผนผังไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิงของสานักงาน
๕) PC-S04.10.25 จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
๖) PC-S04.10.30 จัดการระบบ CCTV ของสานักงาน
๗) PC-S04.10.35 จัดการเหตุการณ์ภายในสานักงาน
๘) PC-S04.10.40 จัดการระบบเสียงตามสายของสานักงาน
๙๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๙) PC-S04.10.45 จัดการทรัพย์สินเข้าออกพื้นที่สานักงาน
๑๐) PC-S04.10.50 การพักค้างคืนภายในสานักงาน
๑๑) PC-S04.10.55 จัดการทรัพย์สินกุญแจของสานักงาน
จาก ตารางที่ ๒๙ แสดงความสั ม พั นธ์ ข องหมวดบุค คลกั บ กระบวนการบริห ารส านัก งานที่

๑) PC-S04.05 บริหารสานักงานและ ุรการ
๑.๑) PC-S04.05.05 จองห้องประ มุ
๑.๒) PC-S04.05.10 จองรถสานักงาน
๑.๓) PC-S04.05.15 การเบิกคาเดินทาง ด้วยรถ TAXI
๑.๔) PC-S04.05.20 ประเมินการใ บ้ ริการ
๑.๕) PC-S04.05.25 คา ทรศัพท์เคลื่อนที่
๑. ) PC-S04.05.30 เบิกคาน้ามันเ ื้อเพลิง
๑. ) PC-S04.05.35 บริหารพนักงานรับ-สงเอกสาร
๒) PC-S04.10 บริหารอาคารและสถานที่
๒.๑) PC-S04.10.05 จัดทาแผนการบารุงรัก า
๒.๒) PC-S04.10.10 จัดทาแผนการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วี อนามัย
๒.๓) PC-S04.10.15 ป ิบตั แิ ละติดตามด้านการจัดการด้านความปลอด ัยและอา วี อนามัย
๒.๔) PC-S04.10.20 จัดทาแผนผัง ฟ กุ เ นิ และถังดับเพลิง องสานักงาน
๒.๕) PC-S04.10.25 จัดหาครุ ั ์สานักงาน
๒. ) PC-S04.10.30 จัดการระบบ CCTV องสานักงาน
๒. ) PC-S04.10.35 จัดการเหตุการ ์ ายในสานักงาน
๒.๘) PC-S04.10.40 จัดการระบบเสียงตามสาย องสานักงาน
๒. ) PC-S04.10.45 จัดการทรัพย์สนิ เ า้ ออกพืน้ ที่สานักงาน
๒.๑๐) PC-S04.10.50 การพักค้างคืน ายในสานักงาน
๒.๑๑) PC-S04.10.55 จัดการทรัพย์สนิ กุ แจ องสานักงาน
๒.๑๒) PC-S04.10.60 แจ้งซอม ครงสร้างพืน้ าน

ลก า้ ง

่อกระบ นการยอย

เ า้ หน้าที่

ออกแบบใหม่

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

ตารางที่ ๒๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ PC-S04 : บริหารสานักงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ ๓๐ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารสานักงาน แสดงให้เห็นเวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมในปัจจุบันและเวลาปฏิบัติงานในอนาคต โดยเวลาปฏิบัติงานในอนาคตนี้
จะเกิดจากการพัฒนาเพื่อสร้ างความเชื่อมโยงในด้านแอปพลิ เคชันและด้านข้อมูล หากมีการพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยจะสามารถลดกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การบริหารสานักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

PC-S04 บริหารสานักงาน จองห้องประชุม
จองรถสานักงาน
การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ
TAXI
ประเมินการใช้บริการ

จัดทาแผนการบารุงรักษา

จัดทาแผนการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การเข้าตรวจสอบสถานะ การเลื่อนการประชุม และการขอใช้ห้อง
ประชุมที่ถูกจองไว้แล้ว ผ่านส่วนงานอื่น
การเข้าตรวจสอบตารางการใช้รถตู้ การจองร่วมเดินทาง การ
พิจารณาถ้าขอใช้รถ รวมถึงการอนุมัติการจอง
การทาแบบขออนุมัติใช้บริการ การพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่า TAXI
การตรวจสอบข้อมูล การทาเรื่องเบิกเงิน
การจัดทาแบบประเมิน
- แม่บ้าน
- รถตู้
- พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
- หนังสือพิมพ์
การส่งแบบประเมินไปยังหน่วยงานต่างๆ ทาการรวบรวมข้อมูล
การสรุปผลการใช้บริการและ นาเสนอ ผจก.ส่วนบริหารทั่วไปและ
อานวยการ (CMG) และ ผอ.ฝ่าย บริหารประสิทธิภาพองค์กร
(CM) รับทราบ
การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบารุงที่มีการดาเนินงาน
เป็นประจาต่อเนื่อง มีการติดตามการใช้งาน การตรวจสอบอายุ
การใช้งานของอุปกรณ์และการเสือ่ มสภาพของอุปกรณ์ ลดปัญหา
ความขัดข้องของอุปกรณ์ที่อาจมีผลการปฏิบัติงาน ไม่เสร็จตาม
เป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมไปถึงทาการซ่อมแก้ไขในส่วนที่ชารุด
บกพร่องได้อย่างถูกต้อง
การศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน การกาหนดแผนการดาเนินด้าน
ความปลอดภัยฯ การพิจารณาอนุมัติแผนฯ การจัดทาคู่มือและสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาที่ ช้

ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต

10 นาที/ครั้ง

10 นาที/ครั้ง

15 นาที/ครั้ง

15 นาที/ครั้ง

2 วัน/ครั้ง

10 นาที/ครั้ง

3 เดือน

2 เดือน

3 เดือน/แผน

3 เดือน/แผน

3 เดือน/แผน

3 เดือน/แผน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การบริหารสานักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติและติดตามด้านการ
จัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
แจ้งซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
การจัดทาการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตาม
แผนการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และการติดตามการใช้งาน โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การจัดอบรมให้
ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การติดตามผลการดาเนินงาน การ
จัดท้าแผนการป้องกันและนาเสนอผลการดาเนินการ
การวางแผนในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานภายในสานักงาน

ระยะเวลาที่ ช้
3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

ตารางที่ ๓๐ แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารสานักงาน
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ระยะเวลาที่ ช้ นอนาคต

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารสานักงาน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. จะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถาปัตยกรรมองค์กรที่มี บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ คือ
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Application)
ในบทนี้จะกล่าวถึง สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิ เคชัน (Application) ของกระบวนการ
บริหารสานักงานที่จะนาข้อมูลจากรายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับการ
วิเคราะห์ และจากรายงานฯ พบประเด็นปัญหาหลักๆ ของด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการมีแหล่งที่มาของแอป
พลิเคชันที่หลากหลายทั้งที่พัฒนาเองภายในองค์กรและจากการจัดหาจากภายนอก ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยง
บางแอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน และมีแอปพลิเคชันที่ไม่ค รอบคลุมถึงกระบวนการการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ เป็นต้น รวมทั้งการนาข้อมูลประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากบทที่ผ่านมา
อ้างอิง “บทที่ ๓.๑ ด้านธุรกิจ (Business) ของกระบวนการบริหารสานักงาน” นามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
วิเคราะห์สถานะปัจจุบันและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเค
ชัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและลดประเด็นปัญหา ก่อให้เกิดการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๓.๒.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารสานักงาน
การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันของกระบวนการบริหารสานักงานในบทนี้
จะอ้างอิงจาก “บทที่ ๒.๒ ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล” จากรูปที่
๒๙ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้ องกับบริห ารสานักงานภายใต้กลุ่ มกระบวนการ Service Support พบว่า
ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารสานักงานมีทั้งหมด ๒ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ของจานวน
แอปพลิเคชันทั้งหมด ซึ่งใช้สาหรับกิจกรรมของบริหารสานักงานโดยตรง คือ ๑) AP08: ระบบ Intranet และ
๒) แบบประเมิน online
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รูปที่ ๒๙ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงานภายใต้กลุ่มกระบวนการ Service Support
ระบบ Intranet คือ ระบบสนับสนุนการดาเนินงานภายในที่เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงระบบงาน
อื่ น ๆ (Portal) พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น กระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร กระบวนการบริ ห ารพั ส ดุ
กระบวนการบริหารสานั กงาน งานกฎหมาย งานเลขานุการและการนัดหมาย เป็นต้น โดยมีระบบย่อยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสานักงานจานวน ๕ ระบบย่อย อันได้แก่ ๑) ระบบจองห้องประชุม ๒) ระบบจองรถตู้
๓) ระบบแจ้งซ่อม ๔)ระบบขอทานามบัตร และ ๕) ระบบสวัสดิการ
กระบวนการบริหารสานักงานนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Applications) ช่วย
ในการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว ยั ง มี ก ารน าแอปพลิ เ คชั น สนั บ สนุ น (Supporting Applications) ของ Microsoft
Office เข้ามาใช้ในการปฏิบั ติงานเป็น จานวนมาก โดยนามาสนั บสนุนการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเป็นตัว
เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานอื่นๆ
จากรู ป ที่ ๓๐ แสดงแอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและแอปพลิ เ คชั น ที่ ส นั บ สนุ น งาน
บริหารงานบุคคล (ปัจจุบัน) แสดงให้เห็นว่ามีการใช้แอปพลิเคชันและไฟล์สเปรดชีตในกระบวนการบริห าร
สานักงาน มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ หรือระบบ โดยผ่านการส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
กระดาษและระบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรับ ส่งข้อมูลผ่านกระดาษซึ่งทาให้ยากต่อการบริหารจัดการ และรูป
ที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิ เคชันที่สนับสนุนงานบริหารสานักงาน (คาดว่าจะ
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ยกเลิก/ปรับปรุง) สาหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันเป็นไปตามที่แสดงในตารางที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารสานักงาน แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานสานักงาน
ส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่เพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รูปที่ ๓๐ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารสานักงาน (ปัจจุบัน)

๑๐๔ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รูปที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแอพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริหารสานักงาน (คาดว่าจะ
ยกเลิก/ปรับปรุง)

๑๐๕ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชื่อ
แอปพลิเค
ชัน
ระบบ
สนับสนุน
งานภายใน
สานักงาน
(Intranet)

แอปพลิเคชันที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลบริหาร
สานักงาน

แอปพลิเคชันที่ ช้สาหรับกิจกรรมของงานบริหาร
สานักงานโดยตรง

หมวด

รายละเอียด

สถานะ

AP08: จองห้องประชุม
AP08: จองรถตู้
AP08: แจ้งซ่อม
AP08: ขอทานามบัตร
AP08: สวัสดิการ

มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าจะนาระบบมาใช้

ระบบแบบ
ประเมิน
Online

ใช้สาหรับสนับสนุน
กระบวนการ
ประเมินการใช้บริการ

คาดว่าจะปรับปรุงระบบ

ระบบบุคคล
(Human
Resource
Managem
ent
System)

ใช้สาหรับสนับสนุน
กระบวนการบริหารบุคคล ซึ่ง
ครอบคลุมการจัดเก็บ
โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ตาแหน่ง ประวัตเิ จ้าหน้าที่
และข้อมูลการฝึกอบรม

คาดว่าจะปรับปรุงระบบ

ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ผู้ ช้งาน

แหล่งที่มา/ผู้
บารุงรักษา

ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกระบวนการขอเบิก
สวัสดิการ และพัฒนาการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบโดยตรง
ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกระบวนการประเมิน
การใช้บริการ

ส่วน CMG/ALL
ส่วน CMG/ALL
ส่วน CMG/ALL

พัฒนาโดยฝ่าย AD
พัฒนาโดยฝ่าย AD
พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMG/ALL

พัฒนาโดยฝ่าย AD

ส่วน CMG/ALL

จัดหาจากภายนอก
(Vendor)

ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารงานบุคคล (ระบบบริหารงานบุคคลจะ
กล่าวถ่งในรายงานก้าวหน้ามิติที่ ๔ : ระยะที่ ๒
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงาน
บุคคลและบริหารงานสานักงาน)

ส่วน CMH

จัดหาจากภายนอก
(Vendor) / ฝ่าย
AD

ตารางที่ ๓๑ แสดงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสานักงาน
๑๐๖ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รูปที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบงานบริหารสานักงาน
จากรูปที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบงานบริหารสานักงาน และตาราง
ที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบงานบริหารสานักงาน ระบบอื่นๆ และสเปรดชีต
โดยที่ฟังก์ชัน การทางานของระบบที่ป รากฏบนภาพจะอ้างถึงกิจกรรมของการดาเนินงานการบริหารงาน
สานักงานโดยตรง

๑๐๗ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

PC-S04.05.05: จองห้องประชุม
PC-S04.05.10: จองรถสานักงาน
PC-S04.10.05: จัดทาแผนการบารุงรักษา
PC-S04.10.10: แจ้งซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน
PC-S04.15.05: จัดทาแผนการจัดการด้านความปลอดภัย
PC-S04.15.10: ปฏิบัติและติดตามด้านการ จัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
PC-S04.20: การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ TAXI
PC-S04.25: ประเมินการใช้บริการ
การเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

Excel

AP08: ขอทานามบัตร

AP08: สวัสดิการ

AP08: แจ้งซ่อม

AP08: จองรถตู้

ชื่อกระบวนการย่อย

AP08: จองห้องประชุม

AP08: Provodent Fund

AP08: Intranet

X
X
X

P

X

P

X

หมายเหตุ : X คือ แอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน P คือ แอปพลิเคชันที่คาดว่าจะมีการนามาใช้งาน

ตารางที่ ๓๒ แสดงภาพรวมฟังก์ชันการทางานและรายงานในระบบบริหารสานักงาน ระบบอื่นๆ และสเปรด
ชีต
๒.๒.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน นอนาคตของกระบวนการบริหารสานักงาน
จากการวิเคราะห์สถาปั ตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชันในปัจจุบันของกระบวนการบริหาร
สานักงานพบประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้
๑) แอปพลิเคชันที่มีอยู่มีฟังก์ชันการทางานไม่ครอบคลุมกระบวนการย่อยที่สาคัญ เช่น กระบวนการขอ
เบิกค่าต่างๆ ยังคงใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีเป็นจานวนมากอาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได้
๒) มีการใช้ไฟล์สเปรดชีตจานวนมากในการจัดเก็บข้อมูล ที่ค้นหายากและอาจจะทาให้เกิดความซ้าซ้อน
ของข้อมูล (รายละเอียดปรากฎในบทที่ ๓.๓ ด้านข้อมูล) ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านไฟล์สเปรดชีตจานวน
มากอาจจะทาให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
๓) แอปพลิเคชันไม่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน เช่น แอปพลิเคชันไม่สามารถออกรายงานได้
ตามความต้องการและไม่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันสาเร็จรูป
๔) จัดหาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ก. แอปพลิเคชัน ที่จาเป็นเกี่ยวกับงานขอเบิกค่าต่างๆ เพื่อลดปริมาณงานที่ซ้าซ้อนในการกรอก
ข้อมูลโดยผู้ขอเบิกโดยตรงและลดระยะเวลาในการดาเนินการตามกระบวนการ
ข. ปรับปรุงระบบการทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ สาหรับงานประเมินการใช้บริการ
๑๐๘ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารสานักงาน
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล (Data) นับเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. เพื่อให้ เกิด การบู ร ณาการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศกับ กระบวนการปฏิ บัติงาน โดยจะศึกษา
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และมาตรฐาน
ของข้อมูล ซึ่งอ้างอิงจาก “บทที่ ๒.๓ ด้านข้อมูล (Data) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล”
๓.๓.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นปัจจุบันของกระบวนการบริหารสานักงาน
กลุ่มข้อมูล “DC-S04 การบริหารสานักงาน” เป็นกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงานใน
ปัจจุบันได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ไว้ ดังรูปที่ ๓๓ แสดงข้อมูลในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ๑) PC-S04.05 การจองทรัพยากร ๒) PC-S04.10 โครงสร้างพื้นฐาน ๓) PCS04.15 ดาเนินการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ๔) PC-S04.20 การเบิกค่าเดินทางด้วยรถ TAXI และ ๕)
PC-S04.25 ประเมิ น การใช้ บ ริ ก าร” และกลุ่ ม ๖) ทั่ ว ไป โดย ๕ กลุ่ ม แรกจะถู ก จั ด กลุ่ ม ให้ ส อดคล้ อ งกับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “๓.๑.๑
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านธุรกิจในปัจจุบันของกระบวนการบริหารสานักงาน” ในกลุ่มสุดท้าย คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้อมูลทั้งหมด ๔๓ รายการ ประกอบด้วย เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๒๖
รายการ (ไม่เป็นแบบฟอร์ม ๒๒ รายการ และเป็นแบบฟอร์ม ๔ รายการ) เอกสารขึ้นทะเบียน ๑๔ รายการ
(ไม่เป็นแบบฟอร์ม ๖ รายการ และเป็นแบบฟอร์ม ๘ รายการ) อิเล็กทรอนิกส์ ฟอร์ม (e-Form) ๐ รายการ
และข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ๓ รายการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อมูลที่รับมาจากส่วนงานอื่น ๓ รายการ และ
ข้อมูลทีส่ ่งไปส่วนงานอื่นอีก ๗ รายการ ซึ่งส่งไปยังส่วนงาน CMF สูงสุด ๕ รายการ

๑๐๙ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประเภทข ้อมูล
เอกสาร
1. เอกสารไม่ขน
ึ้ ทะเบียน
2. เอกสารขึน
้ ทะเบียน

กลุม
่ ข ้อมูล

PC-S04.05
PC-S04.10
PC-S04.15
PC-S04.20
PC-S04.25
กลุม
่ ทั่ วไป

ไม่รวม
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ไม่รวม
แบบฟอร์ม FM

0
3
8
0
4
7
22

0
0
0
0
1
3
4

0
0
0
0
0
6
6

การจองทรัพยากร
โครงสร ้างพื้นฐาน
ดาเนินการด ้านความปลอดภัย
การเบิกค่าเดินทาง ด ้วยรถ TAXI
้ การ
ประเมินการใชบริ
รวม

ฐานข ้อมูล
3.
4. ข ้อมูล
อิเล็กทรอนิ
ในรูป
แบบฟอร์ม
กส์ฟอร์ม
แบบ
FM
(e-Form) ฐานข ้อมูล
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
0
0
8
0
3

รับ-ส่ง ข ้อมูล

รับ-ส่ง ข ้อมูล
ส่วนงาน

รวม

2
4
8
1
5
23
43

ข ้อมูลที่
ข ้อมูลที่
รับมาจาก ส่งไปส่วน รวม
ส่วนงานอืน
่
งานอืน
่
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
6
7
3
7
10

CMP
CMH
CMF
รวม

ข ้อมูลที่
รับมาจาก
2
1
0
3

ข ้อมูลที่
ส่งไปส่วน
0
2
5
7

รวม
2
3
5
10

PC-S04.05 การ องทรัพยากร

PC-S04.10 ครงสร้างพน าน

้อมูลจองห้องประ ุม

ใบแจ้งซอม

ราง/แผนการบารุงรัก า

พ.ร.บ. ความปลอด ัย
อา ีวอนามัยและส าพแวดล้อมใน
การทางาน

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

สรุปผลการประเมินการและแนว
ทางแก้ (ในอดีต)

ประเดนด้านความปลอด ัยอา ีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม

้อมูลจองรถสานักงาน

เอกสารคูสั า
[PC-S02/CMP]

รายการครุ ั ์
[PC-S03/CMP]

ราง/แผนการจัดการด้านความ
ปลอด ัยอา ีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

คูมืออบรม/ประ าสัมพันธ์
ด้านความปลอด ัยอา ีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผลการป ิบัติตามแผน

กระบวนการปองกันและปรับปรุง

KPI การให้บริการ

ผลการประเมิน

FM-S04-007 แบบรายงาน
เหตุการ ์ ายในสานักงาน

FM-S04-008 แบบบันทกการ อดู
าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

PC-S04.15 ดาเนินการด้านค ามปลอด ัยและ ี อนามัย

PC-S04.25 ประเมินการ ้บริการ

PC-S04.20 การเบิกคาเดินทาง ด้ ยรถ TAXI
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติ
เบิกคารถรับจ้างทั่ว ป
[PC-S05/CMF]

เอกสารแบบประเมินผลการ
ให้บริการ

[แบบฟอร์ม] ประเมินการใ ้บริการ (
รถตู้ แมบ้าน พนักงานสงเอกสาร)

สั

าการจ้างบริการ

กลุมทั่ ป
FM-S04-001 แบบ ออนุมัติ
เบิกคาน้ามันเ ื้อเพลิง
[PC-S05/CMF]

FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับสงเอกสาร

FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพัก
ค้างคืน

FM-S04-005 แบบบันทกการใ ้งาน
ระบบเสียงตามสาย

FM-S04-006 แบบแจ้งนาทรัพย์สิน
เ ้าออกพื้นที่สานักงาน

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น :

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น : คา

Parking

เลี้ยงรับรอง

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น : คา
ทรศัพท์

SP-S04-001
แผนผัง ฟ ุกเ ินในสานักงาน

SP-S04-002
แผนผังถังดับเพลิง ายในสานักงาน

SP-S04-003
การจัดการทรัพย์สินกุ แจ องสานัก
งาน

SP-S04-004 การจัดการระบบ
CCTV องสานักงาน

SP-S04-005 การจัดการเหตุการ ์
ายในสานักงาน

SP-S04-006
การจัดการระบบเสียงตามสาย อง
สานักงาน

ใบเสรจรับเงินคา TAXI
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงินคา ทรศัพท์
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงินคาเลี้ยงรับรอง
[PC-S05/CMF]

ราย ื่อพนักงาน
[PC-S01/CMH]

ใบแจ้งสง ปร ีย์

PO/FM/SP

เอกสาร ม ้นทะเบียน
(ในกร ีเปนแบบฟอร์ม
ให้ระบุ [แบบฟอร์ม])

เอกสาร ้น
ทะเบียน

คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง
[PC-S01/CMH]

คาที่จอดรถ
[PC-S01/CMH]

คาดวาจะปรับปรุง
อิเลกทรอนิกส์ฟอร์ม
(e-Form)

้อมูลในรูปแบบ
าน ้อมูล

้อมูลจากกระบวนการ/
สวนงานอื่น

คาดวาจะยกเลิก

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

ใ ้งานในปัจจุบัน

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
สวนงานอื่น

รูปที่ ๓๓ แสดงข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน
๓.๓.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล นอนาคตของกระบวนการบริหารสานักงาน
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ในปั จจุบันของกระบวนการบริหารส านักงานพบประเด็นปัญหา ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อมูลส่วนใหญ่ยังเป็นเอกสารที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ทั้งหมด ๔๐ รายการ แบ่งเป็น เอกสารไม่ขึ้นทะเบียน ๒๖ รายการ และเอกสารขึ้นทะเบียน ๑๔
รายการ
๒) ข้อมูลส่วนน้อยอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล โดยมีทั้งหมด ๓ รายการ แต่ยังไม่มอี ิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม
๓) พบว่ามีหลายๆ ข้อมูล เช่น “FM-S04 001 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง ” และ “FM-S04003 ใบงานพนักงานรับ ส่ งเอกสาร” เป็นต้น เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีก ารขึ้น
ทะเบียนกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
จากประเด็นปัญหาข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ ดังรูปที่ ๓๔ แสดงข้อมูล
ในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน และรูปที่ ๓๕ แสดง Gap Analysis ของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารสานักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนการทางานจากที่ใช้แบบฟอร์มในรูปแบบเอกสารให้
๑๑๐ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม ซึ่งพบว่าจานวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๑๒ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form
๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ จานวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น eForm ๒ รายการ คิดเป็ น ร้ อยละ ๒๕.๐๐ จานวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๔ รายการ จะ
เปลี่ยนเป็น e-Form ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐
ประเภทข ้อมูล
เอกสาร
1. เอกสารไม่ขน
ึ้ ทะเบียน
2. เอกสารขึน
้ ทะเบียน
กลุม
่ ข ้อมูล

PC-S04.05 บริหารสานักงานและธุรการ
PC-S04.10 : บริหารอาคารและสถานที่
รวม

ไม่รวม
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ไม่รวม
แบบฟอร์ม FM

10
10
20

0
0
0

0
0
0

ส่วนงาน

3.
4. ข ้อมูล
อิเล็กทรอนิ
ในรูป
แบบฟอร์ม
กส์ฟอร์ม
แบบ
FM
(e-Form) ฐานข ้อมูล
2
5
7

5
0
5

รับ-ส่ง ข ้อมูล

รับ-ส่ง ข ้อมูล

ฐานข ้อมูล

3
2
5

รวม

20
17
37

ข ้อมูลที่
ข ้อมูลที่
CMP
รับมาจาก ส่งไปส่วน รวม
CMH
ส่วนงานอืน
่
งานอืน
่
CMF
รวม
1
7
8
2
0
2
3
7
10

ข ้อมูลที่
รับมาจาก
2
1
0
3

ข ้อมูลที่
ส่งไปส่วน
0
2
5
7

รวม
2
3
5
10

PC-S04.05 บริหารสานักงานและ ุรการ
PC-S04.05.05/PC-S04.05.10 องทรัพยากร
้อมูลจองห้องประ ุม

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

้อมูลจองรถสานักงาน

PC-S04.05.20 ประเมินการ ้บริการ
FM-S04-XXX ประเมินการใ ้บริการ
(รถตู้ แมบ้าน พนักงานสงเอกสาร)
สั

เอกสารแบบประเมินผลการ
ให้บริการ

าการจ้างบริการ

FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกคา
น้ามันเ ื้อเพลิง

FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกคา
รถรับจ้างทั่ว ป

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น :

Parking

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น : คา
ทรศัพท์

FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับสงเอกสาร

FM-S04-XXX เบิกคาใ ้อื่น : คา

ราย ื่อพนักงาน
[PC-S01/CMH]

คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง
[PC-S01/CMH]

คาที่จอดรถ
[PC-S01/CMH]

เลี้ยงรับรอง
ใบเสรจรับเงินคา TAXI
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงินคา ทรศัพท์
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงินคาเลี้ยงรับรอง
[PC-S05/CMF]

KPI การให้บริการ
ใบแจ้งสง ปร ีย์

ผลการประเมิน

PC-S04.10 : บริหารอาคารและสถานที่
PC-S04.10.05/PC-S04.10.60 การบารุงรัก า

PC-S04.10.10/PC-S04.10.15 ค ามปลอด ัยและ ี อนามัย

ใบแจ้งซอม

รายการครุ ั ์
[PC-S03/CMP]

พ.ร.บ. ความปลอด ัย
อา ีวอนามัยและส าพแวดล้อมใน
การทางาน

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

สรุปผลการประเมินการและแนว
ทางแก้ (ในอดีต)

ประเดนด้านความปลอด ัยอา ีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม

ราง/แผนการบารุงรัก า

เอกสารคูสั า
[PC-S02/CMP]

ราง/แผนการจัดการด้านความ
ปลอด ัยอา ีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

คูมืออบรม/ประ าสัมพันธ์
ด้านความปลอด ัยอา ีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผลการป ิบัติตามแผน

กระบวนการปองกันและปรับปรุง

PC-S04.10.20/PC-S04.10.55 ัดทาแ น ัง
FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพัก
ค้างคืน

FM-S04n/a

เอกสาร
าน ้อมูล
( มรวมแบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มที่
ม ด้ ้นทะเบียน

ุกเ ินและทรัพยสินกุ แ องสานักงาน

FM-S04-005 แบบบันทกการใ ้งาน
ระบบเสียงตามสาย

FM-S04XXX

แบบฟอร์มที่
้นทะเบียน

FM-S04-006 แบบแจ้งนาทรัพย์สิน
เ ้าออกพื้นที่สานักงาน

คาดวาจะปรับปรุง
e-Form

้อมูลจากกระบวนการ/
สวนงานอื่น

คาดวาจะยกเลิก

FM-S04-007 แบบรายงาน
เหตุการ ์ ายในสานักงาน

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

FM-S04-008 แบบบันทกการ อดู
าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
สวนงานอื่น

รูปที่ ๓๔ แสดงข้อมูลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน

๑๑๑ | ห น้ า

ใ ้งานในปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์ม

จานวนในปัจจุบน
ั

จานวนในอนาคต

จานวนทีเ่ ปลีย
่ นแปลง

แบบฟอร์ม

จานวนในปัจจุบน
ั

เปลีย
่ นเป็ น e-Form ในอนาคต

% เปลียนแปลง

e-Form

0

5

5

ไม่ขน
ึ้ ทะเบียน

4

3

75.00

ไม่ขน
ึ้ ทะเบียน

4

0

-4

ขึน
้ ทะเบียน

8

2

25.00

รวม

12

5

41.67

ขึน
้ ทะเบียน

8

7

-1

รวม

12

12

0

PC-S04.05 การ องทรัพยากร

PC-S04.10 ครงสร้างพน าน

้อมูลจองห้องประ ุม

ใบแจ้งซอม

ราง/แผนการบารุงรัก า

พ.ร.บ. ความปลอด ัย
อา ีวอนามัยและส าพแวดล้อมใน
การทางาน

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

สรุปผลการประเมินการและแนว
ทางแก้ (ในอดีต)

ประเดนด้านความปลอด ัยอา ีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม

้อมูลจองรถสานักงาน

เอกสารคูสั า
[PC-S02/CMP]

รายการครุ ั ์
[PC-S03/CMP]

ราง/แผนการจัดการด้านความ
ปลอด ัยอา ีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม

คูมืออบรม/ประ าสัมพันธ์
ด้านความปลอด ัยอา ีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผลการป ิบัติตามแผน

กระบวนการปองกันและปรับปรุง

KPI การให้บริการ

ผลการประเมิน

FM-S04-008 แบบบันทกการ อดู
าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

PC-S04.15 ดาเนินการด้านค ามปลอด ัยและ ี อนามัย

PC-S04.25 ประเมินการ ้บริการ

PC-S04.20 การเบิกคาเดินทาง ด้ ยรถ TAXI
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติ
เบิกคารถรับจ้างทั่ว ป
[PC-S05/CMF]

เอกสารแบบประเมินผลการ
ให้บริการ

[แบบฟอร์ม] ประเมินการใ ้บริการ
(รถตู้ แมบ้าน พนักงานสงเอกสาร)

สั

าการจ้างบริการ

กลุมทั่ ป
FM-S04-001 แบบ ออนุมัติ
เบิกคาน้ามันเ ื้อเพลิง
[PC-S05/CMF]

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น : Parking

FM-S04-003 ใบงานพนักงานรับสงเอกสาร

FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพัก
ค้างคืน

FM-S04-005 แบบบันทกการใ ้งาน
ระบบเสียงตามสาย

FM-S04-006 แบบแจ้งนาทรัพย์สิน
เ ้าออกพื้นที่สานักงาน

FM-S04-007 แบบรายงาน
เหตุการ ์ ายในสานักงาน

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น : คา

[แบบฟอร์ม] เบิกคาใ ้อื่น :
คา ทรศัพท์

SP-S04-001
แผนผัง ฟ ุกเ ินในสานักงาน

SP-S04-002
แผนผังถังดับเพลิง ายในสานักงาน

SP-S04-003
การจัดการทรัพย์สินกุ แจ องสานัก
งาน

SP-S04-004 การจัดการระบบ
CCTV องสานักงาน

คาที่จอดรถ
[PC-S01/CMH]

คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง
[PC-S01/CMH]

ใบเสรจรับเงินคา TAXI
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงินคา ทรศัพท์
[PC-S05/CMF]

ใบเสรจรับเงินคาเลี้ยงรับรอง
[PC-S05/CMF]

เลี้ยงรับรอง

SP-S04-005 การจัดการเหตุการ ์
ายในสานักงาน

SP-S04-006
การจัดการระบบเสียงตามสาย อง
สานักงาน

ราย ื่อพนักงาน
[PC-S01/CMH]

ใบแจ้งสง ปร ีย์

FM-S04n/a

เอกสาร
าน ้อมูล
( มรวมแบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มที่
ม ด้ ้นทะเบียน

FM-S04XXX

แบบฟอร์มที่
้นทะเบียน

คาดวาจะปรับปรุง
e-Form

้อมูลจากกระบวนการ/
สวนงานอื่น

คาดวาจะยกเลิก

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน/
เปลี่ยน

แ ร์ ้อมูล ปยังกระบวนการ/
สวนงานอื่น

รูปที่ ๓๕ แสดง Gap Analysis ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน
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ใ ้งานในปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของกระบวนการบริหารสานักงาน
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ สรอ. โดยจะเน้นการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน สร้างความ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
จะอ้างอิงจาก“บทที่ ๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrasturcture) ของกระบวนการบริหารงานบุคคล”
๓.๔.๑ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นปัจจุบันของกระบวนการบริหารสานักงาน
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงานได้มีการนาเสนอในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมระบบ ดังรูปที่ ๓๖ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารสานักงาน เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) แอปพลิเคชัน
(Application) ฐานข้อมูล (Database) คลาวด์ (Cloud Computing) เครือข่าย (Network) ศูนย์ข้อมูล (Data
Center) ช่องทางการเข้าถึงแอปพลิเคชัน (Access Channel) และรูปแบบการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงแอป
พลิเคชัน (Authentication)
จากรู ป ที่ ๓๖ แสดงสถาปั ต ยกรรมระบบในปั จ จุ บั น (Current System Architecture) ที่
เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด ๑ แอปพลิเคชัน มีจานวนแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยง
กับ ข้อมูล รายการเบิ กจ่ าย ๑ แอปพลิ เคชัน เจ้าหน้าที่ห รือผู้ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้า ถึงแอปพลิ เคชันได้ ๑
ช่องทาง (Access Channel) นั่นคือ Web Access คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลและแอปพลิเคชันพบว่า มีแอปพลิเคชันที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการรับส่งข้อมูลผ่าน
ทางโปรโตคอล HTTPS จ านวน ๑ แอปพลิ เ คชั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐.๐๐ และมี ร ะบบยื น ยัน ตัว บุคคล
(Authentication) ๑ รูปแบบ นั่นคือ Single-Sign On คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
จากการสารวจพบว่ามีแบบฟอร์มที่มีการขึ้นทะเบียนจานวน ๘ รายการ มี ๑ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ Microsoft SQL Server ซึง่ ทางานอยู่บนระบบ Cloud Computing ขององค์กรทั้งหมด
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
CMG

EGA

Desktop access

Desktop access

CMG

Desktop access

None-Authentication

FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกคานามันเ อเพลิง
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกคารถรับ ้างทั่ ป
FM-S04-003 บงานพนักงานรับ-สงเอกสาร
FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพักค้างคน
FM-S04-005 แบบบันทกการ ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งนาทรัพยสินเ ้าออกพนที่สานักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ าย นสานักงาน
FM-S04-008 แบบบันทกการ อด าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

คาที่จอดรถ

xx
คา TAXI
คา ทร ัพท
คาเลียงรับรอง

Single-Sign On
Server with OpenID

คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง

แอปพลิเค ันอื่นที่รับ ้อมูล
“รายการเบิกจาย”

MailGoThai Server
(LDAP)

AP13: Financial
Mgt.

ASP

Web access

EGA/CMG

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

แอปพลิเค ัน

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

User/Password via Single-Sign On

AP08: Intranet

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

API

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

·
·
·
·
·

AP08: องห้องประ ุม
AP08: องรถต้

https

AP08: อทานามบัตร
AP08: แ ้ง อม

Cloud Computing

EGA DB Server
(MS SQL)

าน นแอปพลิเค ันทังหมด 1 แอปพลิเค ัน
าน นแอปพลิเค ันอ่น ที่มีการเ ่อม ยงกับ ้อมลรายการเบิก าย 1 แอปพลิเค ัน
าน น องทางเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 1 องทาง นั่นคอ Web Access คิดเปน 100.00%
าน นแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS 1 แอปพลิเค ัน คิดเปน 100.00%
าน นรปแบบการตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 1 รปแบบ
นั่นคอ Single-Sign On 1 แอปพลิเค ันคิดเปน 100.00%
· าน นแบบ อรมทังหมด 12 รายการ
- ม นทะเบียน 4 รายการ
- นทะเบียน 8 รายการ
- เปน e-Form 0 รายการ
· าน น าน ้อมล 1 าน ้อมล
ดย ัดเกบ ้บน Cloud ทังหมด 1 าน ้อมล คิดเปน 100.00%
· าน นแอปพลิเค ันที่ ้ าน ้อมล MSSQL ทังหมด 1 แอปพลิเค ันคิดเปน 100.00%

ใบเสร
xx จ
xx

ี้ Cloud ที่ใ ้เกบ
าน ้อมูล/แอป
พลิเค ัน
ทิศทางการ หล
อง ้อมูล

แบบฟอร์ม

Private Cloud (ให้บริการ ายในองค์กร)

สเปรด ีต

รูปที่ ๓๖ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับบริหาร
สานักงาน
๓.๔.๒ สถาปัตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอนาคตของกระบวนการบริหารสานักงาน
จากการวิเคราะห์สถาปั ตยกรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ในปัจจุบั นของ
กระบวนการบริหารสานักงานพบประเด็นปัญหา ความต้องการ และจุดเด่น ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลั กๆ
ดังต่อไปนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

ทั้งหมดของแอปพลิเคชันมีช่องทางในการเข้าถึงได้ในรูปแบบของ Web Access (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ทั้งหมดของแอปพลิเคชันมีการรับส่งข้อมูลผ่านทาง HTTPS (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ทั้งหมดของแอปพลิเคชันมีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย Single-Sign On (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ทั้งหมดของฐานข้อมูล RDBMS ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์
MSSQL
๕) สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจากนอกสานักงานได้ผ่านทาง Virtual Private Network
๑๑๔ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โดยภาพรวมแล้ว โครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการบริหารสานักงานอยู่ในสภาพเพียงพอและ
พร้อมใช้ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์หรือเครือข่าย เทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวโน้มขององค์กร คือ มีการเข้าถึง
แอปพลิ เคชัน ด้วย Web Access การยื น ยั นตัว บุคคลด้ว ย Single-Sign On ระบบฐานข้อมูล MSSQL การ
จัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันไว้บนคลาวด์ เป็นต้น
จากประเด็นปัญหาและความต้องการข้างต้นถูกนามาใช้ในการกาหนดสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานในอนาคต ดั ง รู ป ที่ ๓๗ แสดงสถาปั ต ยกรรมระบบในอนาคต (Future System
Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน และรูปที่ ๓๘ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับบริหารสานักงาน โดยคาดว่าจากเดิม ๑ แอปพลิ เคชัน จะทาการปรับปรุงให้มีครอบคลุมกับ
กระบวนการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ นอกจากนี้จะมีการนาเอาแอป
พลิเคชันจากที่มีการใช้งานอยู่ในกระบวนการทางานอื่นเข้ามาใช้พร้อมทั้งปรับปรุง ๑ แอปพลิเคชัน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จานวนของแอปพลิเคชันที่การเข้าถึงผ่านช่องทาง Web Access เท่าเดิม จานวนของแอป
พลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่านทาง HTTPS เท่าเดิม จานวนของแอปพลิเคชันที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงด้วย
Single-Sign On เท่าเดิม จานวนแบบฟอร์มทั้งหมดปัจจุบัน ๑๒ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๕ รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ จานวนแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๘ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๒ รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ จานวนแบบฟอร์มที่ไม่ขึ้นทะเบียนปัจจุบัน ๔ รายการ จะเปลี่ยนเป็น e-Form ๓
รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
CMG

EGA

Desktop access

CMH

Desktop access

Desktop access

None-Authentication

Single-Sign On
Server with OpenID

คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง

คาที่จอดรถ

xx
คา TAXI
คา ทร ัพท
คา เลียงรับรอง

FM-S04-003 บงานพนักงานรับ-สงเอกสาร
FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพักค้างคน
FM-S04-005 แบบบันทกการ ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งนาทรัพยสินเ ้าออกพนที่สานักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ าย นสานักงาน
FM-S04-008 แบบบันทกการ อด าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

MailGoThai Server
(LDAP)

แอปพลิเค ันอื่นที่รับ ้อมูล
“รายการเบิกจาย”
AP13: Financial
Mgt.

ASP

AP08: Intranet

EGA/CMG

https

แบบประเมิน Online

AP08: องห้องประ ุม

*ระบบ อง Vendor ่งติดตัง
ายนอกองคกร

https

AP08: องรถต้
AP08: อทานามบัตร

EGA DB Server
(MS SQL)

AP08: แ ้ง อม

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

แอปพลิเค ัน

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

API

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

Cloud Computing

ใบเสร
xx จ
xx

ี้ Cloud ที่ใ ้เกบ
าน ้อมูล/แอป
พลิเค ัน
ทิศทางการ หล
อง ้อมูล

แบบฟอร์ม

สเปรด ีต

Private Cloud (ให้บริการ ายในองค์กร)

User/Password

Web access

User/Password via Single-Sign On

AP08: ส ัสดิการ
Web access
EGA

·
·
·
·
·

าน นแอปพลิเค ันทังหมด 2 แอปพลิเค ัน
าน นแอปพลิเค ันอ่น ที่มีการเ ่อม ยงกับ ้อมลรายการเบิก าย 1 แอปพลิเค ัน
าน น องทางเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 2 องทาง นั่นคอ Web Access คิดเปน 100.00%
าน นแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS 2 แอปพลิเค ัน คิดเปน 100.00%
าน นรปแบบการตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 2 รปแบบ
นั่นคอ Single-Sign On และ Username/Password อยางละ 1 แอปพลิเค ันคิดเปน 50.00%
· าน นแบบ อรมทังหมด 12 รายการ
- ม นทะเบียน 0 รายการ
- นทะเบียน 7 รายการ
- เปน e-Form 5 รายการ
· าน น าน ้อมล (เ พาะแอปพลิเค ัน ององคกร) 1 าน ้อมล
ดย ัดเกบ ้บน Cloud ทังหมด 1 าน ้อมล คิดเปน 100.00%
· าน นแอปพลิเค ัน (เ พาะแอปพลิเค ัน ององคกร) ที่ ้ าน ้อมล MSSQL ทังหมด 1 แอปพลิเค
ันคิดเปน 100.00%

รูปที่ ๓๗ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture) ที่เกี่ยวข้องกับบริหาร
สานักงาน
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CMG

EGA

Desktop access

CMG

Desktop access

Desktop access

None-Authentication

FM-S04-001 แบบ ออนุมัติเบิกคานามันเ อเพลิง
FM-S04-002 แบบ ออนุมัติเบิกคารถรับ ้างทั่ ป
FM-S04-003 บงานพนักงานรับ-สงเอกสาร
FM-S04-004 แบบคา ออนุ าตพักค้างคน
FM-S04-005 แบบบันทกการ ้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 แบบแ ้งนาทรัพยสินเ ้าออกพนที่สานักงาน
FM-S04-007 แบบรายงานเหตุการ าย นสานักงาน
FM-S04-008 แบบบันทกการ อด าพ CCTV ย้อนหลัง_DAR

Single-Sign On
Server with OpenID

คา TAXI คา ทรศัพท์
คาเลี้ยงรับรอง

คาที่จอดรถ

xx
คา TAXI
คา ทร ัพท
คา เลียงรับรอง

MailGoThai Server
(LDAP)

แอปพลิเค ันอื่นที่รับ ้อมูล
“รายการเบิกจาย”
AP13: Financial
Mgt.

ASP

AP08: Intranet

EGA/CMG

AP08: องห้องประ ุม
https

https

แบบประเมิน Online

AP08: องรถต้
AP08: อทานามบัตร

EGA DB Server
(MS SQL)

AP08: แ ้ง อม

ผู้ที่เกี่ยว ้อง รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
API
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล
แอปพลิเค ัน
(คงเดิม)
แอปพลิเค ัน
(จะยกเลิก)

แบบฟอร์ม
(จะแทน ดย e-Form)

แอปพลิเค ัน
(จะปรับปรุง)
แอปพลิเค ัน
(จะแทนระบบเดิม)

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)
เ ื่อม ยง ้อมูล

ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)
Cloud Computing
ี้ Cloud ที่ใ ้เกบ
าน ้อมูล

Private Cloud (ให้บริการ ายในองค์กร)

*ระบบ อง Vendor ่งติดตัง
ายนอกองคกร

User/Password

Web access

User/Password via Single-Sign On

AP08: ส ัสดิการ

Web access
EGA

· แอปพลิเค ันเดิมทังหมด 1 แอปพลิเค ัน
- ะปรับปรุง 1 แอปพลิเค ัน คิดเปน 100%
- ะนาแอปพลิเค ัน ากที่มีการ ้งานอย นกระบ นการทางานอ่นเ ้ามา ้
พร้อมทังปรับปรุง 1 แอปพลิเค ัน (แบบประเมิน Online) คิดเปน 100.00%
· % องแอปพลิเค ันที่การเ ้าถง าน องทาง Web Access เพิ่ม น 0.00%
· % องแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS เพิ่ม น 0.00%
· % องแอปพลิเค ันที่มีการตร สอบสิท ิการเ ้าถงด้ ย Single-Sign On ลดลง 0.00%
าน นแบบ อรมทังหมดเดิม 12 รายการ ะเปลี่ยนเปน e-Form 5 รายการ คิดเปน 41.67%
าน นแบบ อรมที่ นทะเบียนเดิม 8 รายการ ะเปลี่ยนเปน e-Form 2 รายการ คิดเปน 25.00%
· าน นแบบ อรมที่ ม นทะเบียนเดิม 4 รายการ ะเปลี่ยนเปน e-Form 3 รายการ คิดเปน 75.00%

แบบฟอร์ม
(จะยกเลิก)

รูปที่ ๓๘ แสดง Gap Analysis สถาปัตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสานักงาน
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๓.๕ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของกระบวนการบริหารงานสานักงาน
การบริหารสานักงานต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารที่มีประสิทธิผล
และประสิ ทธิภ าพ เพื่อประโยชน์ ของส านั กงาน ดังนั้น การนาธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และคู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านั กงาน ก.พ.ร.) ที่มี ๑๐ องค์ประกอบได้แก่ ๑) หลั กประสิ ทธิผ ล ๒) หลั กประสิ ทธิภ าพ ๓)
หลักการตอบสนอง ๔) หลักภาระรับผิดชอบ ๕) หลักความโปร่งใส ๖) หลักการมีส่วนร่วม ๗) หลักการกระจาย
อานาจ ๘) หลักนิติธรรม ๙) หลักความเสมอภาค ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มากากับกระบวนการบริหาร
สานักงานทั้ง ๔ ด้าน จะทาให้สานักงานมีการบริหารจัดการที่ดี สร้างเสริมความสุจริตยุติธรรม
นอกจากการดาเนินการที่มีหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการ
ความมั่น คงปลอดภัย เป็น เสมือนปราการที่ทาให้การดาเนินงานมีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้ว น และสามารถดาเนิ น การได้ทุกเมื่อ โดยส านักงานได้นามาตรฐานการบริห ารจัดการความมั่นคง
ปลอดภั ย สารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) เป็ น แนวทางในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ระบวนการบริ ห าร
สานักงานมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
เอกสารอ้างอิง
๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
๓) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S04 บริหารสานักงาน
๔) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013)
๕) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การบริหารสานักงาน
กระบวนการบริ ห ารส านั ก งาน เป็ น กระบวนการที่ มี ก ารด าเนิ น งาน โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารจอง
ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การเบิกค่าเดินทางด้วยรถแท็กซี่
ประเมินการใช้บริ การ ซึ่งในแต่ละกระบวนการต้องทาอย่างถูกต้องและรัดกุม เพื่อให้การดาเนินงานของ
สานักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการดาเนินงานหลายขั้นตอนข้างต้นได้แบ่งการดาเนินงานหลักๆ ออกเป็น ๕ กระบวนการ
หลัก ดังนี้
กระบวนการบริหารสานักงาน
ความสาคัญและวัตถุประสงค์
๑) จองทรัพยากร
กระบวนการจองทรัพยากร กระบวนการที่กล่าวถึง
- การจองห้องประชุม
- การจองรถสานักงาน
๒) โครงสร้างพื้นฐาน
กระบวนการโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
- การจัดทาแผนการบารุงรักษา
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- การแจ้งซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน
๓) ดาเนินการด้านความปลอดภัย อา กระบวนการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ชีวอนามัย
ประกอบด้วย
- การจัดทาแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
- การปฏิบัติและติดตามด้านการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
๔) เบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่
กระบวนการเบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่
๕) ประเมินผลการใช้บริการ
กระบวนการประเมินผลการให้บริการ
ตารางที่ ๓๓ การดาเนินงานหลักของกระบวนการบริหารสานักงาน
กระบวนการบริหารสานักงานกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแล กิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิ ดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาพ และหลักมุ่งฉันทามติ
หลักธรรมาภิบาล
๑) หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)

๒) หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)
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แนวปฏิบัติ นกระบวนการบริหารสานักงาน
อ้างอิง
๑) มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผน - การกาหนด
กลยุทธ์ของหน่วยงานและมีการกาหนด
แผนการ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จในแผน
ดาเนินงานของ
๒) มีการนาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA
ส่วนงาน รวมถึง
๓) นาแผนไปดาเนินการครบวงจร PDCA เน้นการ
แผนการบริหาร
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จัดการสานักงาน
หรือการซ่อม
บารุง
- กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียน
สอดคล้อง PDCA
- มีการตรวจสอบ
การดาเนินงานทุก
ปี
๑) จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กระบวนการ
๒) มีการนาเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet
ทะเบียนผ่าน
ระบบ

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓) มีการจัดทาเสียงตามสายเพื่อสื่อสารการ
Document
ดาเนินงาน
Management
๔) มีการตรวจสอบการดาเนินงานอยู่เสมอ
- การใช้ระบบ
๕) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ
เทคโนโลยี
นามาพัฒนางาน
สารสนเทศ เช่น
ระบบ Intranet
- มีการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ผ่านกระบวนการ
Internal
Control และ
การตรวจประเมิน
ภายในระบบ
ISMS อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
- - มีการสารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการภายใน
อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๓) หลักการตอบสนอง ๑) มีการกาหนดตัวชี้วัดการให้บริการ
- กาหนดตัวชี้วัดใน
(Responsiveness) ๒) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
การทางานเป็น
ตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว เช่น
ประจาทุกปี
การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
อ้างอิงแบบ
ระบบ G-Chat เสียงตามสาย
ประเมิน
- การใช้ระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
การใช้ระบบ GChat เสียงตาม
สาย
๔) หลักภาระ
๑) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น - เอกสาร
รับผิดชอบ
ลายลักษณ์อักษร
กระบวนการ
(Accountability) ๒) สร้างจิตสานึกในการรับผิดและรับชอบ
ปฏิบัติงานที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ
Document
Management มี
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-

๕) หลักความโปร่งใส
(Transparency)

๑) มีการเปิดเผยข้อมูลการจองทรัพยากรที่ชัดเจน
ผ่านระบบ Intranet
๒) มีการตรวจสอบการดาเนินงานภายใน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

-

๖) หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)

๑) มีการสารวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ
จากเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารสานักงาน
๒) มีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบ
เสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสานักงาน
๓) ระบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
เช่นระบบจองทรัพยากรใน Intranet

๗) หลักการกระจาย
๑) การบริหารจัดการของหน่วยงานส่งเสริมให้
อานาจ
บุคลากรที่รับผิดชอบใน แต่ละงานตัดสินใจใน
(Decentralization)
งานซึง่ รับผิดชอบ สามารถให้บริการตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีอิสระนอกจากนี้ยังมีระบบ
ทางานแทนกัน
๒) มีการมอบอานาจการตัดสินใจตามโครงสร้าง
องค์กร และคาสั่งการมอบอานาจ

๘) หลักนิติธรรม
(Rule of Law)
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๑) มีการกาหนดข้อบังคับ ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

การระบุหน้าที่
รับผิดชอบที่
ชัดเจน
ข้อบังคับการแบ่ง
ส่วนงานและ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ขั้นตอนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
เปิดเผยข้อมูลการ
จองทรัพยากร
ผ่านระบบ
Intranet
การตรวจประเมิน
ภายในประจาปี
การสารวจความ
พึงพอใจบริการ
ภายใน
การออกแบบ
สานักงาน
ระบบการจอง
ทรัพยากรผ่าน
ระบบ Intranet
โครงสร้างองค์กร
และบทบาท
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
คาสั่งที่ ๑๐/
๒๕๕๙ เรื่องการ
มอบอานาจ
เฉพาะอย่างแทน
ผู้อานวยการ
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๙) หลักความเสมอภาค ๑) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคนใน สรอ. ต้องปฏิบัติโดย
(Equity)
เท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์กร
๒) เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสรอ.ทุกคนมีสิทธิในการ
จองทรัพยากรสานักงาน
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ๑) เมื่อมีปัญหาหรือต้องการความคิดเห็นจะต้อง
(Consensus)
นาเข้าสู่ที่ประชุม มีการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และถือมติร่วมเป็นหลักในการ
ดาเนินงาน
ตารางที่ ๓๔ กระบวนการบริหารสานักงานที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการบริหารสานักงานตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท
ในกระบวนการบริหารสานักงาน มีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติง านตามเอกสาร PC-S04 ที่ได้
กาหนดให้มีความสอดคล้องกับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้
๑) มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PC-S04) เช่น ผู้มี
หน้าที่ในการจัดทาเอกสาร ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ เป็นต้น
๒) มีการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่นมีการอบรมสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับพนักงานเป็นประจาทุกปี รวมถึงมีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
๓) มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยง
พร้อมแนวทางการลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่
๔) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ให้มีความสวยงามและปลอดภัย เช่นมีการติดตั้งต้นไม้ กล้องวงจร
ปิด อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ
๕) มีการกาหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประกาศให้พนักงานรับทราบ
๖) มีการตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในขอบข่ายจากผู้ตรวจประเมิน
ภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารสานักงาน
ในกระบวนการบริหารสานักงานจะต้องมีการดาเนินงานการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๓
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๖) พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙
๗) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๘) คู่มือการจัดระดับ การกากับ ดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
๙) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PC-S04 บริหารสานักงาน
๑๐) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013)
๑๑) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
จากรายการดังกล่ าวข้างต้น ส านักงานมีกระบวนการประเมิ นความสอดคล้ อ งกับ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบการดาเนินงานจากผู้
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของสานักงานมีความ
สอดคล้องการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานอยู่เสมอ
ปัญหากระบวนการบริหารสานักงาน
๑) การจั ด ท าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งของกระบวนการตั้ ง แต่ ต้ น ยั น จบ
กระบวนการ
๒) บางขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
๓) บางกระบวนการยังไม่มีแผนงานในการปฏิบัติจริง
การแก้ไขปัญหากระบวนการ ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้
๑) มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นหมวดหมู่ ลดความซ้าซ้อน
๒) ปรับปรุงกระบวนการที่มุ่งเน้นการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การคานึงถึงความคุ้มค่า
ในการดาเนินงานตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๓) ส่ งเสริ มกิจ กรรม สร้ างความส านึก การรักษาทรัพย์สิ นของส านักงาน ช่ว ยกันตรวจสอบดูแล
สานักงาน
๔) สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของสานักงาน
การจัดทาสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานด้าน
สานักงานให้มีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
สารสนเท กับการบริหารสานักงาน
การดาเนินงานตามกระบวนการบริหารสานักงาน มีสารสนเทศ (Information) ทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
กระบวนการบริหารสานักงาน
๑) จองทรัพยากร
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สารสนเท ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การจองทรัพยากร มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลการจองรถตู้
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๒) โครงสร้างพื้นฐาน
๓) ดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย

๔) เบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่

๕) ประเมินผลการใช้บริการ

- ข้อมูลการจองห้องประชุม
- ข้อมูลพนักงาน
โครงสร้างพื้นฐาน มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- ข้อมูลด้านการบริหารความปลอดภัยของสานักงาน
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย มีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสานักงาน
- ข้อมูลอาชีวอนามัย
- ข้อมูลด้านมาตรฐานสานักงาน
เบิกค่าเดินทางด้วยรถแท๊กซี่ มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลการการใช้บริการแท๊กซี่
- ข้อมูลพนักงาน
- ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ระเบียบ
ประเมินผลการใช้บริการ มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
- ข้อมูลการใช้บริการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- ผลการสอบถามความพึงพอใจ

ตารางที่ ๓๕ สารสนเทศกับการบริหารสานักงาน
สารสนเท กับการบริหารสานักงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารสานักงานนั้น จาเป็นต้องใช้สารสนเทศ (Information) ใน
การดาเนินงาน ซึ่งจัดการสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วยลดขั้นตอนการดาเนินงาน เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่ง
การดาเนินงานของสานักงานมีการดาเนินการดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

การจัดทามาตรฐานข้อมูล
การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet)

สารสนเท กับการบริหารสานักงานตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารสานักงานต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ที่อิงตามมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2013) และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสานักงาน
ดังนี้
๑) การจัดทาสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented information)
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ในการดาเนินงานตามกระบวนการบริหารสานักงาน มีการจัดทาเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการขึ้นทะเบียนและประกาศใช้
๒) การสร้างและปรับปรุง (Creating and updating)
การสร้างเอกสารหรือการปรับปรุงเอกสารของสานักงานมีการกาหนดรูปแบบการจัดทาที่ชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนและอนุมัติตามสิทธิ์
๓) การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Control of documented information)
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงานมีการประกาศใช้ที่ระบบ Document Management ใน Intranet
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานสามารถ download เอกสารต่างๆ ที่ผ่านการอนุมัติได้
๔) การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification)
สารสนเทศที่ใช้ในการดาเนินงานมีการจัดชั้นความลับ และระบุชั้นความลับไว้ที่ด้านมุมบนขวาของ
เอกสาร และมีการจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย เช่น สารสนเทศในระบบมีการควบคุมการเข้าถึงโดยการ
กาหนดสิทธิ์การเข้าถึง และสารสนเทศที่เป็นกระดาษมีการจัดเก็บที่ตู้เอกสารของส่วนงานตามชั้นความลับที่
ระบุ
๕) การสารองข้อมูล (Back up) มีการจัดเก็บและสารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ
ปัญหาสารสนเท เพื่อการบริหารสานักงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑) ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย
๒) ความซับซ้อนของสารสนเทศ เนื่องจากมีสารสนเทศจากหลายแหล่ง
๓) ความไม่เชื่อมโยงกันของสารสนเทศที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
๔) ไม่มีการกาหนดมาตรฐานของสารสนเทศ
๕) ขาดการจัดลาดับชั้นความลับของสารสนเทศอย่างทั่วถึง
การแก้ไขปัญหาสารสนเท ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักๆ ดังนี้
๑) การจัดทามาตรฐานข้อมูล
๒) การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)
๓) เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลไปสู่ระบบต่างๆ โดยให้ข้อมูลบุคคลเป็น master data
๔) การจัดทา Knowledge Management เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้
๕) การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet)
การจัดทาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานด้านสารสนเทศ
ของสานักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
ระบบสารสนเท กับการบริหารสานักงาน
การนาระบบสารสนเทศมาใช้กับการบริหารสานักงาน มีดังนี้
๑) ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet)
๒) โปรแกรม Microsoft Office
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ระบบสารสนเท
๑) ระบบสนับสนุนงานภายใน
สานักงาน (Intranet)
๒) โปรแกรม Microsoft Office

รายละเอียด
ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet) ประกอบด้วย
- จองห้องประชุม
- จองรถตู้
- แจ้งซ่อม
เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๓๖ ระบบสารสนเทศที่นามาใช้กับการบริหารสานักงาน
นอกจากระบบดังกล่าว คาดว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสวัสดิการกับระบบสวัสดิการของส่วนบริหาร
บุคคลในอนาคต
ระบบสารสนเท นปัจจุบันที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๑) ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบสารสนเทศที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน
ส านั ก งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ระบบสารสนเทศการด าเนิ น งานตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑) การลดขัน้ ตอนและการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในสานักงาน
๑.๑.๑) การลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ การอนุมัติ การอนุญาต
ระบบสารสนเทศที่สามารถนาเข้ามาช่วยในกระบวนงานภายในขององค์กร โดยสามารถนามาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา / ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานภายในองค์กรได้
ดังนี้
ระบบสารสนเท กับการ
เหตุผลสนับสนุน
บริหารสานักงาน
๑) ระบบสนับสนุนงาน ระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน
๑)
ภายในสานักงาน
สนับสนุนการดาเนินงาน เช่น
(Intranet)
- ทาให้พนักงานได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๒)
ในการจองทรัพยากรได้ด้วยตนเอง ๓)
เช่นการจองระบบห้องประชุมซึ่ง
สามารถดาเนินการได้ทันที
- ระบบการจองรถตู้ที่สามารถเข้า
จองและขอเดินทางร่วมได้ แต่ยังไม่
สามารถอนุมัติด้วยตนเองได้
ตารางที่ ๓๗ การลดระยะเวลาในการให้บริการ

รายละเอียด
ลดขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูล
ลดขั้นตอนการอนุมัติ
ลดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

๑.๑.๒) ความสะดวกในการให้บริการ เช่น การนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสื่อสารภายใน
องค์กร การติดต่อระหว่างกันได้หลายช่องทาง
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ระบบสารสนเทศสามารถนาเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
นามาถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ จากระดับบนสู่ระดับล่าง (ระดับผู้บริหาร สู่ ระดับพนักงาน) และ
ในทางกลับกันก็สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือรับข้อมูลสาคัญจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนได้ โดยใช้ระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นระบบปิดที่ให้บริการสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกัน และการอานวยการเฉพาะ
ภายในองค์กร การใช้ระบบ Mail (www.mail.go.th) หรื อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น G-Chat, Facebook
กลุ่ม เพื่อการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที
๑.๑.๓)

การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารสานักงาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อลดความ
ซ้าซ้อนของงาน ดังนี้ การจัดทาข้อมูลการเบิกค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางผ่านระบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(อนาคต) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น รวมถึง ระบบการเงิน เพื่อลดข้อมูลที่
ซ้าซ้อนลงได้
๒) การนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่า
ในการดาเนินงาน
ยังขาดการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
เช่นการแจ้งซ่อม เนื่องจากยังไม่ได้ใช้ระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้ ไม่สามารถจัดทารายงานที่เหมาะสม
กับการพิจารณาความคุ้มค่าได้ เช่นการจัดการซ่อมบารุงต่างๆให้คุ้มค่า
๓) ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกสานักงาน และ/หรือ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแบ่งปั น (Share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ
๔) การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม
สานักงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รวมถึงมีการประกาศการรั บ สมั ครงานและการยกระดับ ประสิ ทธิภ าพบุ คลากร ที่เว็บไซต์ของส านั ก งาน
www.ega.or.th
ระบบสารสนเท กับการบริหารสานักงานตามหลักความมั่นคงปลอดภัยสารสนเท
๑) การกาหนดให้มีการยืนยันตัวตนโดยการ Login และการใส่รหัสผ่าน (Password) เมื่อมีการใช้งาน
เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒) มีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและมีการทบทวนสิทธิ์ตามรอบ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
๓) มีการกาหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบที่สาคัญ (Session Time out)
๔) มีการจัดเก็บและสารองข้อมูลในระบบและ scan เอกสารเข้าระบบ
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ปัญหาระบบสารสนเท เพื่อการบริหารสานักงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑) ขาดความเชื่อมโยงของข้อ มูล เนื่ องจากระบบที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ เชื่อมโยงข้ อมูล กับระบบอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เช่นระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชีการเงิน กรณีการทาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
๒) ระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในส่วนบริหารงานยังคงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระบวนการภายใน
เข้าด้วยกัน
๓) ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการใช้ระบบแต่ยังคง
จาเป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่
๔) ใช้ระบบไม่เต็มประสิทธิภาพ ทาให้ต้องใช้กระดาษและคีย์ข้อมูลซ้าซ้อน เช่น ระบบแจ้งซ่อม
๕) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศยังขาดความเข้าใจการใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ขาดการต่อยอด
สารสนเทศหรือรายงานที่ระบบเพื่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้น เช่นการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเท ห้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การจัดทาสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Application Architecture) จะช่วยส่งเสริมให้การ
ดาเนินงานระบบสารสนเทศของสานักงานมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้น
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บทที่ ๔ บทสรุปการดาเนินงาน
บทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของการพัฒนาสถาปัตยกรรมของมิติที่ ๔ การสนับสนุนบริการ (Service
support) ของระยะที่ ๒ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานสานักงาน
ตามที่ได้สารวจและรวบรวมข้อมูลจากมุมมองผู้บริหาร มุมมองเชิ งพัฒนา และมุมมองผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัส ดุ รวมทั้งวิเคราะห์ ออกแบบสถาปั ตยกรรมในปัจจุ บัน และอนาคต ซึ่งครอบคลุ มตั้ง แต่ด้ านธุ ร กิ จ
(Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ตลอดจนศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการ
ต่างๆ ของการบริหารงานทั้งสองด้าน มาแล้วในบทที่ ๒ และบทที่ ๓ ที่ผ่านมา ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกนามา
ก าหนดเป็ น กิ จ กรรมส าหรั บ การพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลและบริ ห ารส านั ก งานที่ ต้ อ งการ
ดาเนินการปรับเปลี่ยน เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดาเนินงาน
ภายในองค์กรให้ลดลง เน้นการสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงได้ดังนี้

๔.๑ การพัฒนาของด้านบริหารงานบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคลจะดาเนินการภายใต้ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ เป็นจานวน
มาก และลักษณะการดาเนินงานต้องติดต่อประสานงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หรือส่วนงานอื่นๆ ดังรูปที่ ๓๙
แสดงแบบจ าลองกระบวนการบริ ห ารงานบุคคลในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงความสั มพันธ์ระหว่างด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ดังนั้นแนวทางการ
ปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของด้านบริหารงานบุคคล จะเน้นเรื่องความเชื่อมโยง ความสะดวก รวดเร็ว และ
ความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก ในการสรุปแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรจะสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการที่มี ออกมาเป็นแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

EGA Staff

Intranet

House

HR Policy,
Regular, Law

Medical

HRMI app.

New
employee

Training

Appraisal

Resource Working
Management

Personet app.

รูปที่ ๓๙ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน
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Family

Welfare

Interview
Resign

Payroll

HRMI app.

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง
ดังรายละเอียดด้านล่าง และดังตารางที่ ๓๘ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
การบริหารงานบุคคล รูปที่ ๔๐ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล (Overview Enterprise
Architecture of Human Resource Management) และรู ป ที่ ๔๑ แสดงแบบจ าลองกระบว นการ
บริหารงานบุคคลในอนาคต
 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน จะสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ด้านธุรกิจ (Business) โดยทาการทบทวนและปรับปรุงเอกสารกระบวนการปฏิบัติงานของ
งานบริหารงานบุคคล ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
สวัสดิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารงานบุคคล แม้ว่ามีการปฏิบัติงานจริงแต่พบว่ายัง
ไม่ได้มีการกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อั กษร ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงที่
ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กรอย่างแท้จริง
 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) และด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
(Infrastructure) โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถรองรับ
กับกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อ
ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่ างเช่น การปรับปรุง
เว็บไซต์สานักงาน (EGA Website) เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยข้อมูล
จากการสมัครจะถูกส่งต่อไปยังระบบบุคคล (Human Resource Management System)
และการปรับปรุงระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet) เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
สามารถขอเบิกค่าสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ผ่านระบบได้ โดย
ข้อมูลจากการขอเบิกจะถูกส่งต่อไปยังระบบบุคคลเพื่อดาเนินการอนุมัติการขอเบิก ซึ่งทาให้
ระยะเวลาของขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการลดลงและลดความผิดพลาดของข้อมูล เป็นต้น ใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เ น้นในเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity)
โดยแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลงานบริหารงานบุคคลและงานอื่นๆทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน
Private Cloud จะทาการสารองไปเก็บไว้ยังไซต์สารองในอนาคต สาหรับไฟล์ข้อมูล เช่น
สเปรตชีต ภาพ และวีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บไว้ใ น Shared Drive จะทาการสารองไปเก็บไว้ยังไซต์
สารองในอนาคต เช่นเดียวกัน
ผลที่ได้รับ
๑) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) สามารถระบุต้นทางของข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง
ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานและข้อมูล
๓) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
๔) ช่วยลดการใช้กระดาษ
๕) ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย
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แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเท

แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประเด็นปัญหา
๑) กระบวนการปฏิบัติงานมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานจานวนมาก
๒) บางกิจกรรมที่มีการดาเนินการยัง
ไม่ได้จัดทาเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
๓) แบบฟอร์ม (Form) บาง
แบบฟอร์มมีข้อมูลซ้าซ้อนกัน
ส่งผลให้มีบางฟอร์มไม่ได้ใช้งาน
๔) ขาดความเชื่อมโยง

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/ออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อให้กระชับ เข้าใจ
ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
ลดจาก ๒๘ เหลือ ๒๔ กระบวนการ (ลดลงร้อยละ ๑๔.๓)
จั ด ท ากิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ลายลั กษณ์
อักษร และประกาศใช้ภายใน สรอ.
เพิ่ม ๕ กระบวนการ
หมายเหตุ : ส่งผลให้จานวนกระบวนการย่อยรวมทั้งหมด ๒๙
กระบวนการย่อย (๒๔+๕)
ดาเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม
 พัฒนาเป็น e-form ๕ e-form

สร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านกระบวนการและด้านข้อมูล จะมี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านี้
๕) ไม่มีแอปพลิเคชันช่วยอานวยความ  ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งาน
สาหรับกระบวนการที่สาคัญ และสร้างความเชื่อมโยง
สะดวกในการปฏิบัติงานใน
ระหว่างแอปพลิเคชัน
กระบวนการที่สาคัญ
๖) แอปพลิเคชัน/ฟังก์ชันที่ช่วยในการ  ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับความต้องการด้านข้อมูล
ที่ใช้ในงานปัจจุบัน (จากเดิมเก็บข้อมูลในรูปไฟล์สเปรด
ปฏิบัติงานในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ชีต)
สนับสนุนการดาเนินงานได้อย่าง
 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชัน (จากเดิมไม่
เต็มประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ)

๗) ขาดความเชื่อมโยงด้านต่างๆ ยังคง
ติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบของ
กระดาษเป็นส่วนใหญ่
ตารางที่ ๓๘ แสดงบทสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการการบริหารงานบุคคล
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Service
Biz Process

Data

Delivery:
นาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน

Transformation:
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

GIN

G-Cloud

G-CERT

G-SaaS

e-Government Platform

Government Information
Infrastructure

GovChannels

Digital Government Policy,
Guideline and Standards

Digital Government Capability

Digital Government Innovation
Center

Service Strategy

Service Design

Service Operation

Service Support

Service Measurement

งานบริหารสานัก งาน

งานจัด ซื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน

งานบุคคล

งานพัสดุ

ระบบใบลา

Network Hardware & Virtualization

Infrastructure

Sharing:
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

Intranet
ประวัติการลงเวลา

รายชื่อพนัก งาน

EGA Website/Back-end
System

Human Resource
Management System

Finger Scan

ขอหนังสือรับรอง

ประวัติ
การรักษาพยาบาล

Welfare Management

Knowledge
Management System

e-Learning

ดึงข้อมูล HRMI

ค่ารักษาพยาบาล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์และ
นโยบายบุคคลากร

อัตราก าลัง

เงินเดือนและ
จ่ายเงินรางวัลพิเศษ

ร้องทุกข์และ
ดาเนินการทางวินัย

แผนพัฒนาส่วน
บุคคลและอบรม
ประจาปี

บริหารจัดการ
บุคลากรผู้มี
ศัก ยภาพ

พัฒนาบุคลากร
(การอบรม)

สวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล

สัญญาและ
ทดลองงาน

สรรหาบุคคลากร

โครงสร้างองค์กร

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร

e-Learning Web/
Database Server
(MS SQL)

EGA Website/
Back-end Web Server

HRM Web Server

KM Web Server

EGA Database Server
(MS SQL)

HR Database Server
(MS SQL)

Internet

คาดว่าจะปรับปรุง

Wireless LAN

Wired LAN

คาดว่าจะยกเลิก

คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่

IP Phone Network

คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิก ส์ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการฯ

Shared Drive Server

ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิก ส์ว่าด้วย
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๗

VPN

การจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน

Public Cloud

Private Cloud

พระราชกฤษฎีก า จัดตั้ง
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิก ส์
(องค์การมหาชน)

ข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิก ส์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล

EGA Data Center

Intranet Web Server

ISO 20000
ISO 22301
ISO 9001

บริหารองค์ค วามรู้แ ละอ านวยการ

E-Slip

กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ

ISO/IEC 27001
CSA STAR

ใช้งานในปัจจุบัน

รูปที่ ๔๐ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานบุคคล (OVERVIEW ENTERPRISE ARCHITECTURE
OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
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Security

Application

Business

Strategy

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

EGA Staff

New HR app./
Intranet

HR Policy,
Regular, Law

House

Payroll

Resign

Resource
Management

Medical
Interview

Appraisal

Welfare
New
employee

Working

Resource
Management

Training

รูปที่ ๔๑ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงานบุคคลในอนาคต
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Family

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๔.๒ การพัฒนาของด้านบริหารสานักงาน
กระบวนการบริหารสานักงานจะครอบคลุมงานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและงาน
บริการในด้านต่างๆ ภายในสานักงาน อาคารสถานที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน การซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมทั้งการอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ การบริการงานรถตู้สานักงาน งานแม่บ้าน งานเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร งานธุรการ ค่าน้า
ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ที่ จ อดรถ และค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ดั ง รู ป ที่ ๔๒ แสดงแบบจ าลอง
กระบวนการบริหารสานักงานปัจจุบัน โดยในการพัฒนาสถาปัตยกรรมของด้านบริหารสานักงานมีกระบวนการ
บางส่วนได้ดาเนินการศึกษาและพัฒนาไปในรายงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. ของด้าน
บริหารงานพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาบ้างแล้ว ส่งผลให้พบประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหลักๆ คือ บางกิจกรรมที่
มีการดาเนินการยังไม่ได้จัดทาเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และขาดความเชื่อมโยงด้าน
ต่ า งๆ ยั ง คงติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นในรู ป แบบของกระดาษเป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง สามารถสรุ ปแนวทางการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมองค์กรจะสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่มี ออกมาเป็นแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
ต่อไป

EGA Staff

Intranet

House
Medical

Payroll
Family

Welfare
ค่าโทรศัพ ท์

ค่าเดินทาง

CMH
ที่จอดรถ

งานทาความสะอาด

วัสดุสิ้นเปลือง

รูปที่ ๔๒ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารสานักงานในปัจจุบัน
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แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารสานักงานสามารถแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง
ดังรายละเอียดด้านล่าง และดังตารางที่ ๔๐ แสดงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของงานบริหารสานักงาน
รูปที่ ๔๓ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารงานสานักงาน (OVERVIEW ENTERPRISE
ARCHITECTURE OF OFFICE MANAGEMENT) และ รูปที่ ๔๔ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารงาน
บริหารในอนาคต
 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ที่สรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ด้านธุรกิจ (Business) โดยทาการทบทวนและปรับปรุงเอกสารกระบวนการปฏิบัติงานของ
งานบริหารงานบุคคล ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน
สวัสดิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารงานบุคคล แม้ว่ ามีการปฏิบัติงานจริงแต่พบว่ายัง
ไม่ได้มีการกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงที่
ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สรุปรายละเอียดการพัฒนาสถาปัตยกรรมของด้าน
แอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นข้ อ มู ล (Data) และด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานสารสนเทศ
(Infrastructure) โดยจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ให้สามารถ
รองรับกับกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเค
ชันเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การ
ปรับปรุงระบบสนับสนุนงานภายในสานักงาน (Intranet) เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
ขอเบิกค่าสวัสดิการ เช่น ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านระบบได้ โดยข้อมูลจากการ
ขอเบิกจะถูกส่งต่อไปยังระบบบุคคลเพื่อดาเนินการอนุมัติการขอเบิก ซึ่งทาให้ลดระยะเวลา
ดาเนินการและลดความผิ ดพลาดของข้อมูล การปรับปรุงระบบแบบประเมิน Online ให้
สามารถรองรับการประเมินการให้บริการรถตู้สานักงาน เป็นต้น ในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้
เน้ น ในเรื่ อ งของความต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ (Business Continuity) โดยแอปพลิ เ คชั น และ
ฐานข้อมูลงานบริหารงานสานักงานและงานอื่นๆทั้งองค์กรที่ถูกจัดเก็บบน Private Cloud
จะทาการสารองไปเก็บไว้ยังไซต์สารองในอนาคต สาหรับไฟล์ข้อมูล เช่น สเปรตชีต ภาพ และ
วีดีโอ ที่ถูกจัดเก็บ ไว้ใน Shared Drive จะทาการสารองไปเก็บไว้ยังไซต์สารองในอนาคต
เช่นเดียวกัน
ผลที่ได้รับ
๑) ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเวลาในการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) สามารถระบุต้นทางของข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงข้อมูล ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง
ทั้งในด้านกระบวนการปฏิบัติงานและข้อมูล
๓) ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง ข้อมูลไม่สูญหาย และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน
๔) ช่วยลดการใช้กระดาษ
๕) ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย
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แนวทางการ
พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ด้าน

ประเด็นปัญหา
แนวทางการแก้ไข
๑) บางกิจกรรมที่มีการดาเนินการยังไม่ได้ ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้กระชับ เข้าใจ
จัดทาเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่
ง่าย ไม่ซ้าซ้อน และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร
ปรับปรุง ๘ กระบวนการ

แนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเท

๒) ขาดความเชื่อมโยงด้านต่างๆ ยังคง
ติดต่อสื่อสารผ่านในรูปแบบของ
กระดาษเป็นส่วนใหญ่

ปรั บ ปรุ ง แอปพลิ เ คชั น ให้ ร องรั บ ความ
ต้องการด้านข้อมูลที่ใช้ในงานปัจจุบัน (จาก
เดิมเก็บข้อมูลในรูปไฟล์สเปรดชีต)

Service
Biz Process

Delivery:
นาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน

Transformation:
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดจิ ิทัล

GIN

G-Cloud

G-CERT

G-SaaS

e-Government Platform

Government Information
Infrastructure

GovChannels

Digital Government Policy,
Guideline and Standards

Digital Government Capability

Digital Government Innovation
Center

Service Strategy

Service Design

Service Operation

Service Support

Service Measurement

งานบริหารสานัก งาน

งานจัด ซื้อ/จัดจ้างและงานการเงิน

งานพัสดุ

งานบุค คล

บริหารองค์ค วามรู้แ ละอ านวยการ

ISO/IEC 27001
CSA STAR

ISO 20000
ISO 22301
ISO 9001

ขอทานามบัต ร

จองห้องประชุม

สวัสดิการ

แจ้งซ่อม

จองรถตู้
พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

Data

ระบบแบบประเมิน Online

Network Hardware & Virtualization

การจองทรัพยากร

การบารุงรักษาอาคาร
สถานที่

การประเมินการใช้
บริการ

สวัสดิการ

ความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยในอาคาร

เหตุการณ์ภายในอาคาร
สาถานที่
มาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
(มอก.18001, OHSAS
18001)

EGA Data Center
Private Cloud

EGA Database Server
(MS SQL)

Intranet Web Server

Shared Drive Server

ระบบแบบประเมิน Online
การจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภาย น และ
การตรวจสอบภาย น

Internet

คาดว่าจะปรับปรุง

Wired LAN

คาดว่าจะยกเลิก

Wireless LAN

คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่

IP Phone Network

คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

VPN

ใช้งานในปัจจุบัน

รูปที่ ๔๓ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรด้านบริหารสานักงาน (OVERVIEW ENTERPRISE ARCHITECTURE
OF OFFICE MANAGEMENT)
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Security

Infrastructure

Sharing:
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

Intranet

Application

Business

Strategy

ตารางที่ ๓๙ แสดงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของงานบริหารสานักงาน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

EGA Staff

New HR app./
Intranet

Intranet

House
Medical

Payroll
Family

Welfare
ค่าโทรศัพ ท์

ค่าเดินทาง

CMH
ที่จอดรถ

งานทาความสะอาด

วัสดุสิ้นเปลือง

รูปที่ ๔๔ แสดงแบบจาลองกระบวนการบริหารสานักงานในอนาคต
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ภาคผนวก ก
List of form: รายชื่อแบบฟอร์มที่ ช้ นกระบวนการบริหารสานักงาน
FM-S04-001 Rev.0 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
FM-S04-002 Rev.0 แบบขออนุมัติเบิกค่ารถรับจ้างทั่วไป
FM-S04-003 Rev.0 ใบงานพนักงานรับ ส่งเอกสาร
FM-S04-004 Rev.0 แบบคาขออนุญาตพักค้างคืน
FM-S04-005 Rev.0 แบบบันทึกการใช้งานระบบเสียงตามสาย
FM-S04-006 Rev.0 แบบแจ้งนาทรัพย์สินเข้าออกพื้นที่สานักงาน
FM-S04-007 Rev.0 แบบรายงานเหตุการณ์ภายในสานักงาน
FM-S04-008 Rev.0 แบบบันทึกการขอดูภาพ CCTV ย้อนหลัง
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Sharing:
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

Application

Biz Process

Service

Business

Strategy

ภาคผนวก ข
Delivery:
นาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน

GIN

G-Cloud

G-CERT

Government Information
Infrastructure

GovChannels

Digital Government Policy,
Guideline and Standards

Service Strategy

Service Design

Service Operation

G-SaaS

Digital Government Capability Digital Government Innovation
Center
Service Support

Finger Scan

Post Label

Procurement
Mgt.
Minute of
Meeting

Asset Mgt.

Financial Mgt.

Saraban

Appoint. Mgt.

Document Mgt.

Knowledge
Management

E-Learning

แผนงบประมาณ

แผนกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณ ์บริการ

สถาปัตยกรรม
องค์กร

ผลิตภัณ ์ /บริการ

บริห ารการ
เปลี่ยนแปลง

การส่งมอบงาน
บริการ

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

การจัด ื้อ/จัดจ้าง

พัสดุ

การประสานความ
ร่วมมือ

สารบรรณ

องค์ความรู้

OS

มาตรฐาน

การวิเคราะห์และ
ออกแบบ

การขายและ ห้
คาปรกษา

การวิจัยและ
ต้นแบบผลิตภัณ ์
การสนับสนุน
บริการและการ
แก้ปัญหา

การติดตามและ
ควบคุมผลิตภัณ ์

การ กอบรม
รัฐบาลดิจิทัล

การบริหาร
สานักงาน

การเงินและบัญชี

การพัฒนาองค์กร

กฎหมาย

การบริหารความ
ต่อเนื่อง

เลขานุก ารและการ
จัดประชุม

การติดตามและ
ตรวจสอบภาย น

ความเสี่ยง

การประเมินผลการ
ห้บริการ

Database Server

Print Server

E-Mail Server

Log Server

IP Phone Server

CCTV
Server

Anti-virus
Server

Telephone
server

AD Server

LDAP Server

Storage Server

Backup Server

Monitor Server

Private Cloud

Public Cloud

Internet

Wired LAN

Network

Web Server

คาดว่าจะยกเลิก

คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่

กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และนโยบาย

Linux

Windows

คาดว่าจะปรับปรุง

Security

Welfare Mgt.

แผนยุท ธ าสตร์
และแผนกลยุทธ์

Data

CSA STAR

HR Mgt.

นโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

Hardware &
Virtualization

Service Measurement

Intranet

Wireless LAN

ISO/IEC 27001

e-Government Platform

Service Support

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

Infrastructure

Transformation:
รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารัฐบาลดิจิตอล

IP Phone
Network

VLAN

คาดว่าจะเข้ามาทดแทน

VPN

การจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภาย น และ
การตรวจสอบภาย น

ใช้งานในปัจจุบัน

รูปที่ ๔๕ ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ. (Overview Enterprise Architecture of EGA)
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ยุทธ าสตร์/วัตถุประสงค์

Strategy/Goal

เปาหมาย (KPI)

 ยุท ธ าสตร์ที่ ๑ บูร ณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (Sharing)  จานวนงบประมาณด้าน ICT ของภาครัฐที่ส ามารถบูรณาการและประหยัดได้
๑,๒๓๐ ล้านบาท นปี ๒๕๖๒
 ยุท ธ าสตร์ที่ ๒ นาบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน (Delivery)
 ยุท ธ าสตร์ที่ ๓ รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารัฐบาลด ิจิท ัล  จานวนสะสมของ e-Services ที่ ห้บ ริการประชาชนบน Smart Kiosk
๒๕ ระบบ นปี ๒๕๖๒
(Transformation)
 จ นวนบุคลากรภาครัฐที่มีความพร้อม นการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การทางาน
นยุครัฐบาลดิจิทัล ๑,๕๐๐ คน นปี ๒๕๖๒

Stakeholder
คณะกรรมการบริห าร
คณะอนุกรรมการด้านยุทธ าสตร์
ายบริหาร สรอ..
าย PS
าย CS
าย CM/IN
กระทรวงดิจ ิตอล /กพร./สานักงบ
คณะกรรมการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ายบริหาร สรอ.
าย IN
าย BD
าย AD
าย EN
าย CS
คณะกรรมการบริห ารจัดการเหตุการณ์
ความมั่นคงปลอดภัย
ายบริหาร สรอ.
าย BD
าย CS
าย AD
าย EN

Service Strategy
PC-C01: กาหนดนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิก ส์
PC-C02: กาหนดยุทธ าสตร์และแผนกลยุทธ์
PC-C03: กาหนดแผนงบประมาณ
PC-C04: กาหนดแผนกลยุท ธ์ด้านผลิตภัณ ์บ ริการ
PC-C05: สถาปัตยกรรมองค์ก ร

Service Implementation
PC-C06: วิจัย และต้น แบบผลิตภัณ ์/บริการ
PC-C07: จัดทามาตรฐาน
PC-C08: วิเ คราะห์และออกแบบผลิตภัณ ์ /บริการ
PC-C09: พัฒนาผลิตภัณ ์ /บริการ
PC-C10: บริหารการเปลี่ยนแปลง
PC-C11: การส่งมอบงานบริก าร

Service Operation

Service Support

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

PC-S13: การติดตามและตรวจสอบภาย น
PC-S14: บริหารความเสี่ยง
PC-S15: ประเมินผลการ ห้บ ริการ

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.

PC-C12: การตลาดและประชาสัมพันธ์
PC-C13: บริหารการขายและ ห้คาปรกษา
PC-C14: สนับสนุนบริการและการแก้ปัญหา
PC-C15: ติดตามและควบคุมผลิตภัณ ์/บริการ
PC-C16: กอบรมรัฐบาลดิจิทัล

PC-S01: บริการและพัฒนาบุคลากร
PC-S02: บริหารงานจัด ื้อ/จัดจ้าง
PC-S03: บริหารงานพัสดุ
PC-S04: บริหารสานักงาน
PC-S05: บริหารการเงินและบัญชี
PC-S06: การพัฒนาองค์กร
PC-S07: กฎหมาย
PC-S08: บริหารความต่อ เนื่อง
PC-S09: ประสานความร่ว มมือ
PC-S10: บริหารงานสารบรรณ
PC-S11: บริหารองค์ความรู้
PC-S12: เลขานุก ารและการจัดประชุม

ความสอดคล้องกับยุทธ าสตร์ กระทรวง/ประเท
แผนพัฒนาเ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บับที่สิบ สอง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เ รษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเท ไทย
แผนยุทธ าสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

Application

Business process

คณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คณะกรรมการร่าง TOR
คณะกรรมการพิจ ารณาผล
คณะกรรมการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
ายบริหาร สรอ.
าย CM
าย OD
าย PS
กรมบัญชีกลาง






Service Measurement

Data
DC-C01: นโยบายรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิกส์
DC-C02: แผนยุทธ าสตร์และแผนกลยุท ธ์
DC-C03: แผนงบประมาณ
DC-C04: แผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณ ์บริการ
DC-C05: สถาปัตยกรรมองค์ก ร
DC-C06: การวิจัยและต้นแบบผลิตภัณ ์/บริการ
DC-C07: มาตรฐาน
DC-C08: การวิเคราะห์แ ละออกแบบผลิตภัณ /์
บริการ
DC-C09: ผลิตภัณ ์ /บริการ
DC-C10: บริหารการเปลี่ยนแปลง
DC-C11: การส่งมอบงานบริก าร
DC-C12: การตลาดและประชาสัมพันธ์
DC-C13: การขายและ ห้คาปรกษา
DC-C14: การสนับ สนุนบริก ารและการแก้ป ัญหา
DC-C15: การติดตามและควบคุมผลิตภัณ ์/
บริการ
DC-C16: การ กอบรมรัฐบาลดิจ ิทัล

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

DC-S01: การบริหารและพัฒนาบุคลากร
DC-S02: การจัด ื้อ/จัดจ้าง
DC-S03: พัสดุ
DC-S04: การบริหารสานัก งาน
DC-S05: การเงินและบัญชี
DC-S06: การพัฒนาองค์กร
DC-S07: กฎหมาย
DC-S08: การบริหารความต่อเนื่อง
DC-S09: การประสานความร่วมมือ
DC-S10: สารบรรณ
DC-S11: องค์ความรู้
DC-S12: เลขานุก ารและการจัดประชุม

AP01: Operation Center
AP20: Risk Mgt.
ระบบประเมิน Online

DC-S13: การติดตามและตรวจสอบภาย น
DC-S14: ความเสี่ยง
DC-S15: การประเมินผลการ ห้บริก าร

Security









กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย ของหน่วยงานที่กากับ/ประเท

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








ข้อบังคับ/ระเบียบ/นโยบาย องค์กร

มาตรฐาน

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล พ. . ๒๕๕๔  มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเท
 ISO/IEC 27001
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการพัสดุ พ. . ๒๕๕๘
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ. . ๒๕๕๕  มาตรฐาน Cloud Star
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ว่าด้วยการตรวจสอบภาย น พ. . ๒๕๕๘
ระเบียบคณะกรรมการบริห าร สรอ. ว่าด้วยการจัดสวัส ดิก าร พ. . ๒๕๕๗
ระเบียบคณะกรรมการบริห าร สรอ. ว่าด้วยการบริห ารผลการปฏิบ ัติงาน พ. . ๒๕๕๗

รูปที่ ๔๖ สถาปัตยกรรมองค์กร สรอ.ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of EGA)

๑๔๑ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Strategy/Goal
ัตถุประสงค

เปาหมาย (KPI)

· เพ่อบริการ ัดการ ห้ครอบคุมงานบริหาร ัดการพัสดุ งานบุคคล ·
งานบริหารสานักงาน งาน ัด อ ัด ้าง งานบั ีและการงาน งาน ·
·
องคค ามร้ และงานอาน ยการ
·

Stakeholder
·
·
·
·
·
·

ค ะกรรมการตร สอบพัสดุประ าปี
ค ะกรรมการสอบหา ้อเท ริง
ค ะกรรมการ าหนายพัสดุ
ายบริหาร สรอ.
ส น CMP
ส น CMG

·
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·

ค ะกรรมการราง TOR
ค ะกรรมการพิ าร า ล
ค ะกรรมการตร รับ
ายบริหาร สรอ.
ส น CMP
ส น CMF
สานักงบประมา

·
·
·
·
·
·
·
·

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

...

...

Application

Business process
งานบริหาร ัดการพัสดุ
·
·
·
·

ค ามสอดคล้องกับยุท าสตร
· ยุท าสตรที่ 1 บร าการ ครงสร้างพน านด้าน ICT (Sharing)
· ยุท าสตรที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลง นการพัฒนารั บาลดิ ิทัล
(Transformation)

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

การ างแ นค ามต้องการพัสดุ
การค บคุมพัสดุ
การบารุงรัก า
การ าหนายพัสดุ

งานบุคคลและงานบริหารสานักงาน

· บริการและพัฒนาบุคลากร
- กอนการ ้างงาน
- ระห างการ ้างงาน
- สินสุดการ ้างงาน
· บริหารสานักงาน
- บริหารสานักงานและ ุรการ
- อาคารและสถานที่

งาน ัด อ/ ัด ้างและงานการเงิน

· ดั อ/ ัด ้าง
- การ อ อ
- พิ าร า ล
- ตร รับ
- ประเมิน ล
· บริหารการเงินและบั ี
- ด้านรายรับ
- ด้านราย าย

DC-S03: พัสดุ

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

DC-S01: การบริหารและพัฒนาบุคลากร
DC-S04: การบริหารสานักงาน

AP11: Procure. Mgt.
AP13: Financial Mgt.

DC-S02: การ ัด อ/ ัด า้ ง
DC-S05: การเงินและบั ี

งานบริหารองคค ามร้และงานอาน ยการ
· พัฒนาองคกร
· เล านุการ & การ
- งานมาตร านสากล ัดการประ ุม
- ัฒน รรมองคกร - เล านุการ
- ปรับปรุงกระบ นการ - ัดการประ ุม
· ก หมาย
· บริหารองคค ามร้
- งานระเบียบ
- บริหารองคค ามร้
- งาน compliance· ประสานค ามร มมอ
- งานนิติกรรมสั า - ประสานค ามร มมอ
- งานคดีค าม
· การบริหารค ามตอเน่อง

Data

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

DC-S06: การพัฒนาองคกร
DC-S07: ก หมาย
DC-S08: การบริหารค ามตอเน่อง
DC-S09: การประสานค ามร มมอ
DC-S10: สารบรร
DC-S11: องคค ามร้
DC-S12: เล านุการและการ ัดประ ุม

Security
·
·
·
·
·
·
·
·

ก หมาย/ ้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องหน ยงานที่กากับ/ประเท

พรบ. ระเบียบบริหารรา การแ นดิน ( บับที่ ๕) พ. . ๒๕๔๕ (มาตรา ๓/๑)
พรบ. ค ามปลอด ัย อา ี อนามัยและส าพแ ดล้อม นการทางาน
พรบ. ้อมล า สาร องทางรา การ พ. . ๒๕๔๐
พรบ. าด้ ยการกระทาค าม ิดทางคอมพิ เตอร พ. . ๒๕๖๐
พรบ. าด้ ย ุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส พ. . ๒๕๔๔
พร . าด้ ยหลักเก และ ิ ีการบริหารกิ การบ้านเมองที่ดี พ. . ๒๕๔๖
พร . ัดตังสานักงานรั บาลอิเลกทรอนิกส (องคการมหา น)
ระเบียบ คตง. าด้ ยการกาหนดมาตร านการค บคุม าย นพ. . ๒๕๕๕

·
·
·
·
·
·

้อบังคับ/ระเบียบ/น ยบาย องคกร
้อบังคับค
้อบังคับค
้อบังคับค
้อบังคับค
ระเบียบค
ระเบียบค

ะกรรมการบริหาร สรอ.
ะกรรมการบริหาร สรอ.
ะกรรมการบริหาร สรอ.
ะกรรมการบริหาร สรอ.
ะกรรมการบริหาร สรอ.
ะกรรมการบริหาร สรอ.

มาตร าน

าด้ ยการบริหารงานบุคคล พ. . ๒๕๕๔ · มาตร านด้านค ามมั่นคงปลอด ัยสารสนเท
· ISO/IEC 27001
าด้ ยการพัสดุ พ. . ๒๕๕
าด้ ยการเงินและการบั ี พ. . ๒๕๕๕ · มาตร าน Cloud Star
าด้ ยการตร สอบ าย น พ. . ๒๕๕
าด้ ยการ ัดส ัสดิการ พ. . ๒๕๕
าด้ ยการบริหาร ลการป ิบัติงาน พ. . ๒๕๕

รูปที่ ๔๗ สถาปัตยกรรมองค์กร กลุ่ม Service Support ระดับสูง (High Level Enterprise Architecture of
Service Support)

๑๔๒ | ห น้ า

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
· าน นแอปพลิเค ันทังหมด 23 แอปพลิเค ัน
· าน น า าที่ ้พัฒนาแอปพลิเค ันทังหมด 10 า า
ดยที่ C# มากที่สุด 12 แอปพลิเค ันคิดเปน 52.17%
· าน น องทางเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 3 องทาง
ดยที่ Web Access มากที่สุด 17 แอปพลิเค ันคิดเปน 73.91%
· าน นแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS 10 แอปพลิเค ัน คิดเปน 43.48%
· าน นรปแบบการตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 5 รปแบบ
ดยที่ Single-Sign On มากที่สุด 14 แอปพลิเค ันคิดเปน 60.87%
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· าน น ลิต ั RDBMS ทังหมด 4 ลิต ั
ดยที่ MSSQL มากที่สุด 17 แอปพลิเค ันคิดเปน 73.91%
· าน น ลิต ั OS ทังหมด 2 ลิต ั
ดยที่ Windows Server ้มากที่สุด 16 แอปพลิเค ัน คิดเปน 69.57%
· าน นแอปพลิเค ันที่ ัดเกบอยบน Private Cloud ทังหมด 16 แอปพลิเค ัน คิดเปน
69.57%
· าน น DR site ทังหมด 1 Site
· าน น าน ้อมล RDBMS 10 าน ้อมล
ดย ัดเกบ ้บน Cloud ทังหมด 9 าน ้อมล คิดเปน 90.00%
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EGA Data Center

นาคาร

รูปที่ ๔๘ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในปัจจุบัน (Current System Architecture)
จากรู ป ที่ ๔๕ แสดงสถาปั ต ยกรรมระบบ (System Architecture) ที่ ยั ง มี ก ารใช้ ง านอยู่ ณ
ปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด ๒๓ แอปพลิชัน โดยที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้
หลากหลายช่องทาง (Access Channel) ซึ่งประกอบไปด้วย Desktop Access Web Access และ Mobile
Access โดยส่ ว นใหญ่แล้ ว จะเป็ น Web Access มากที่สุ ด ๑๗ แอปพลิ เคชันคิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๙๑ จาก
ทั้งหมด และมีแนวโน้มจะเข้ามาทดแทน Desktop Access ซึ่งยากต่อการใช้งานเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่
นอกสถานที่ทางาน แม้ว่า Mobile Access จะมีส่วนน้อย ซึ่งมีทั้ง ๓ แอปพลิเคชัน คิด เป็นร้อยละ ๑๓.๐๔
อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับพฤติกรรมการดาเนินงานที่ต้องการ การ
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นลักษณะ Self Service มากยิ่งขึ้น โดยมีแอปพลิเคชันที่รับส่งข้อมูลผ่านทาง
โปรโตคอล HTTPS เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น จานวน 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 คิดเป็น ร้อยละ
๖๐.๘๗ และพบว่ายังมีอยู่เพียง ๒ แอปพลิเคชันที่ไม่มีการยืนยันตัวบุคคล โดยทั้ง ๒ แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นความลับใดๆและใช้เฉพาะในส่วนงานเท่านั้น
พบว่ า มี จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ RDBMS ทั้ ง หมด ๔ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยที่ Microsoft SQL (MSSQL)
Server มากที่สุด ๑๗ แอปพลิเคชันคิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๙๑ มีจานวนผลิตภัณฑ์ Operating System (OS)
ทั้งหมด ๒ ผลิ ตภัณฑ์ โดยที่ Windows Server ใช้มากที่สุ ด ๑๖ แอปพลิ เคชัน คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๕๗ มี
จานวนแอปพลิเคชันที่จัดเก็บอยู่บน Private Cloud ทั้งหมด ๑๖ แอปพลิเคชัน คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๕๗ มี
จานวน Disaster Recovery (DR) site ทั้งหมด ๑ Site และจานวนภาษาที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมด ๑๐
ภาษา โดยที่ C# มากที่สุด ๑๒ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗
จากทั้งหมด ๒๒ แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AP21: Post Label) มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนระบบการ
จั ดการฐานข้อมูล สั มพัน ธ์ (Relational Database Management System) จานวน ๑๐ ฐานข้อมูล โดย
จัดเก็บไว้บน Cloud ทั้งหมด ๙ ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ซึ่งฐานข้อมูลกลางขององค์กร “EGA DB
Server” รองรับแอปพลิเคชัน มากที่สุด ๘ แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๗ โดยที่ฐานข้อมูลบุคคล “HR
DB Server” จะถูก Replicate ไปยังฐานข้อมูล กลางขององค์กร “EGA DB Server” และฐานข้อมูล ระบบ
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 จานวน ๑๑
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ การระบบยืนยันตัวบุคคลด้วย Single-Sign On จะยังคงมากที่สุด ๑๕
แอปพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ยังคงมีจานวน ๙ จาก ๑๐ ฐานข้อมูลทีจ่ ัดเก็บไว้บน Cloud คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๐๐ Microsoft SQL (MSSQL) Server ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มากที่สุด ๑๖ แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๐๐ Windows Server ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด ๑๗ แอปพลิเคชัน คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๐๐ มี
จานวน Disaster Recovery (DR) site ยังมีเท่าเดิมคือ ๑ Site และ C# ยังคงถูกใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
มากที่สุด ๑๒ แอปพลิเคชันคิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยรูปที่ ๕๐ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรม
ระบบ ขณะที่ ร ายะเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จากสถาปั ต ยกรรมระบบได้ ใ ห้ ไ ว้ ใ น ตารางที่ ๔๐ และ ๔๑ ซึ่ ง แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยี ในปัจจุบันและในอนาคต ตามลาดับ
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รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
· าน นแอปพลิเค ันทังหมด 21 แอปพลิเค ัน
· าน น า าที่ ้พัฒนาแอปพลิเค ันทังหมด 10 า า
ดยที่ C# มากที่สุด 11 แอปพลิเค ันคิดเปน 52.38%
· าน น องทางเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 3 องทาง
ดยที่ Web Access มากที่สุด 17 แอปพลิเค ันคิดเปน 80.95%
· าน นแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS 10 แอปพลิเค ัน คิดเปน 47.62%
· าน นรปแบบการตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ัน ทังหมด 5 รปแบบ
ดยที่ Single-Sign On มากที่สุด 14 แอปพลิเค ันคิดเปน 66.67%
·
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· าน น ลิต ั RDBMS ทังหมด 4 ลิต ั
ดยที่ MSSQL มากที่สุด 16 แอปพลิเค ัน คิดเปน 76.19%
· าน น ลิต ั OS ทังหมด 5 ลิต ั
ดยที่ Windows Server ้มากที่สุด 16 แอปพลิเค ัน คิดเปน 76.19%
· าน นแอปพลิเค ันที่ ัดเกบอยบน Private Cloud ทังหมด 16 แอปพลิเค ัน คิดเปน
76.19%
· าน น DR site ทังหมด 1 Site
· าน น าน ้อมล RDBMS 10 าน ้อมล
ดย ัดเกบ ้บน Cloud ทังหมด 9 าน ้อมล คิดเปน 90.00%

Web access

Desktop access

อ้างถง Cloud ที่
จัดเกบ

Public Cloud
(ให้บริการตอหนวยงาน ายนอก)
DR Site Storage

Replication (Private/Public Cloud)
Backup (Private/Public Cloud
Backup Storage สาหรับ
Public/Private cloud
Full backup ทุกสัปดาห์
Incremental backup ทุกวัน

รีรา า DR Site

Public/Private Cloud
Storage

Private Cloud
(ให้บริการ ายในองค์กร)
Replication (Shared Drive)

Backup Storage ้อมูลใน
ระบบ Back office ที่สวนงาน
AD รับผิด อบ
Full backup ทุกสัปดาห์
Incremental backup ทุกวัน

Shared Drive
(สาหรับเกบ ้อมูลที่เปน ฟล์)

Backup Storage
สาหรับ ้อมูลใน Shared Drive
(External Harddisk)
Backup ทุกวัน

EGA Data Center

รูปที่ ๔๙ แสดงสถาปัตยกรรมระบบในอนาคต (Future System Architecture)
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นาคาร

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
· แอปพลิเค ันเดิมทังหมด 23 แอปพลิเค ัน
ะปรับปรุงและกาลังปรับปรุง 8 แอปพลิเค ัน คิดเปน 34.78%
ะพัฒนาทดแทน 2 แอปพลิเค ัน คิดเปน 8.70%
ะยกเลิก 2 แอปพลิเค ัน คิดเปน 8.70 % ่ง ะทา ห้เหลอแอปพลิเค ันทังหมด 21 แอปพลิเค ัน
· การ ้งาน Software Package ลดลงสงสุด 3.11%
· การเ ้าถงแอปพลิเค ัน าน องทาง Web Access เพิ่ม น 7.04% และ Desktop Access ลดลง
7.04%
· มีแอปพลิเค ันที่รับสง ้อมล านทาง HTTPS เพิ่ม น 4.14%

· การตร สอบสิท ิการเ ้าถงแอปพลิเค ันด้ ย Single-Sign On เพิ่ม น 5.87 และ
Username/Password ลดลง 7.87%
· มีแอปพลิเค ันที่ ้ าน ้อมล MS SQL เพิ่ม น 2.28% และ MySQL ลดลง 3.11%
· มีแอปพลิเค ันที่ทางานบน Windows Server เพิ่ม น 6.63% และ Windows Desktop
ลดลง 7.04%
· มีแอปพลิเค ันที่ทางานบน Private Cloud เพิ่ม น 6.63%

MailGoThai Server
(LDAP)

Single-Sign On
Server with OpenID

AP09: HR Mgt.

Web access

https

https
https

AP11: Procure. Mgt.

AP18: KM

https

คาดวาจะเ ้ามาทดแทน

ระบบ าน ้อมูล
(Directory)

Cloud
การ หล อง ้อมูล

IT Inventory Server
(My SQL)

AP03: IT Inventory
Mgt.

https

AP17: Document
Mgt.

https

AP02: Project
Tracking

Project Tracking
Server (MySQL)

AP20: Risk Mgt.

Risk Server
(MS SQL)

Authentication
Policy

AP06: Contact
Center

Contact DB Server
(MS SQL)

CRM
(MS SQL)

API
ระบบ าน ้อมูล
(RDBMS)

AP19:
e-Learning

Storage

เอกสาร

https

AP16: Minute of
Meeting

Appointment
Server (PostgreSQL/
MySQL)

คาดวาจะปรับปรุง

คาดวาจะเพิ่มเ ้ามาใหม

AP12: Fixed Asset
Mgt.

MinuteOfMetting
Client (MS Access)

AP15: Appoint.
Mgt.

รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ
การเ ้าถงแอปพลิเค ัน/ ้อมูล

คาดวาจะยกเลิก

https

AP21 :
Post Label

EGA DB Server
(MS SQL)

AP14: Saraban

https

ใ ้งานในปัจจุบัน

AP13: Financial
Mgt.

AP08: Intranet

https

ผู้ที่เกี่ยว ้อง

HR DB Server
(MS SQL)

AP07: Problem
Tracking

NoneAuthentication

User/Password via Single-Sign On

AP04: EGA Backend

https

User/Password via
Single-Sign On

AP23: Finger Scan

AP01: Operation
Center

AP05: CRM

DB Public-Cloud
Server
(MS SQL)

User/Password via LDAP

AP22: Change Mgt.

User/Password via Active Directory

Mobile access

User/Password

AP10: Welfare Mgt.
https

Desktop access

Web access
Mobile access

Desktop access

Web access

Web access

Desktop access

Location

* มีการตรวจหาการ จมตีเครื่อง Server
เดือนละครั้ง หรือสงสัยวามีการ จมตี

อ้างถง Cloud ที่
จัดเกบ

Public Cloud
(ให้บริการตอหนวยงาน ายนอก)
DR Site Storage

Replication (Private/Public Cloud)
Backup (Private/Public Cloud
Backup Storage สาหรับ
Public/Private cloud
Full backup ทุกสัปดาห์
Incremental backup ทุกวัน

รีรา า DR Site

Public/Private Cloud
Storage

Private Cloud
(ให้บริการ ายในองค์กร)
Replication (Shared Drive)

Backup Storage ้อมูลใน
ระบบ Back office ที่สวนงาน
AD รับผิด อบ
Full backup ทุกสัปดาห์
Incremental backup ทุกวัน

Shared Drive
(สาหรับเกบ ้อมูลที่เปน ฟล์)

Backup Storage
สาหรับ ้อมูลใน Shared Drive
(External Harddisk)
Backup ทุกวัน เมื่อครบ 1
เดือนจะนาสงธนาคาร

EGA Data Center

รูปที่ ๕๐ แสดง Gap Analysis ด้วยสถาปัตยกรรมระบบ
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Shared Drive
(External Harddisk)

นาคาร

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Access
Channel

Programming Language
Authentication
Web Server
Software
RDBMS
OS สาหรับจัเกบแอป
พลิเค ัน
Cloud

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
*

Thin
MS SQL
MySQL
PostgreSQL
MS Access
Windows Server
Linux Server
Windows Desktop
Android
iOS
Private Cloud
Public Cloud
ใ ้ (ยัง มมีแผนปรับปรุง/ยกเลิก)
ใ ้ (มีแผนปรับปรุง)
ใ ้ (กาลังปรับปรุง)
ใ ้ (มีแผนทดแทน)
ใ ้ (กาลังพัฒนาทดแทน)
ใ ้ (มีแผนยกเลิก)
ยกเลิกแล้ว

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

*

X
X

X

X

X

X

X

X

*

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
*

X
X

X
*

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
*

*

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X แทน ความสัมพันธ์ระหวางแอปพลิเค นั กับเทค น ลยี องแอปพลิเค นั ที่ยังใ ง้ านอยูในปัจจุบนั
* แทน ความสัมพันธ์ระหวางแอปพลิเค นั กับเทค น ลยี องแอปพลิเค นั ที่ยกเลิกการใ ง้ านแล้ว

แทน คาสูงสุด องแตละเทค น ลยี

ตารางที่ ๔๐ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยี ในปัจจุบัน

X

X

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

% องผลรวมเทียบกับ
จานวนแอป ทัง้ หมด

ผลรวม องจานวนแอป

Finger Scan

Change Mgt.

X

X

None-Authentication
User/Password
User/Password via SingleUser/Password via LDAP
User/Password via Active
IIS
Apache HTTP
Apache Tomcat
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Post Label

Risk Mgt.

E-Learning

Knowledge Mgt.

Document Mgt.

Minute of Meeting

X

Appointment Mgt.

X

Saraban

X

Financial Mgt.

X
X

Asset Mgt.

X

Procure. Mgt.

Problem Tracking

X

Welfare Mgt.

Contact Center

X

HR Mgt.

CRM

X

Intranet

EGA Back-end

IT Inventory Mgt.

X

Project Tracking

*
*

HTTPS

Status

Operation Center

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

Customer Mgt.

Technology/Application

ISO Document

ค ามสัมพัน ระห างแอปพลิเค ันกับเทค น ลยี
AP17-1 AP05-1 AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 AP06 AP07 AP08 AP09 AP10 AP11 AP12 AP13 AP14 AP15 AP16 AP17 AP18 AP19 AP20 AP21 AP22 AP23

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

1
4.35
17 73.91
4 17.39
1
4.35
1
4.35
16 69.57
1
4.35
6 26.09
2
8.70
3 13.04
16 69.5652
1
4.35
11 47.8261
3 13.04
6 26.09
0
0.00
2
8.70
2
8.70
2

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ค ามสัมพัน ระห างแอปพลิเค ันกับเทค น ลยี

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X แทน ความสัมพันธ์ระหวางแอปพลิเค นั กับเทค น ลยี องแอปพลิเค นั ในอนาคต

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

แทน คาสูงสุด องแตละเทค น ลยี

ตารางที่ ๔๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกันเทคโนโลยี ในอนาคต
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Finger Scan

Change Mgt.

Post Label

Risk Mgt.

E-Learning

Knowledge Mgt.

Document Mgt.

Minute of Meeting

Appointment Mgt.

X

Saraban

Asset Mgt.

X

Financial Mgt.

Procure. Mgt.

X

X

X

% ความตางระหวาง
ปัจจุบันและอนาคต

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

X
X

X

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

HR Mgt.

Contact Center

X

Intranet

CRM

X

ผลรวม องจานวนแอป

Authentication
Web Server
Software
RDBMS
OS

X
X

HTTPS

Cloud

IT Inventory Mgt.

Project Tracking

X

EGA Back-end

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

Gap

% องผลรวมเทียบกับ
จานวนแอป ทัง้ หมด

Access
Channel

Programming Language

Technology/Application

Operation Center

AP01 AP02 AP03 AP04 AP05 AP06 AP08 AP09 AP11 AP12 AP13 AP14 AP15 AP16 AP17 AP18 AP19 AP20 AP21 AP22 AP23

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

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

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

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

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

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