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บทนํา 

 

“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ” หรือ “Thailand e-Government 
Interoperability Framework” (TH e-GIF) ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาดานแนวทางการปฏิบัติ      
เพ่ือนําไปสูเปาหมายสูงสุดในการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ             
ณ จุดเดียวกัน ดวยการบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ และตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศ             
ของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่ มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ โดยไดทําการพัฒนา             
ตอเน่ืองจากกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น 1.1 ใหเปนเวอรชั่น 2.0 ที่เนน
การนําเอาสถาปตยกรรมองคกรมาใชในการสรางความเขาใจในแงมุมดานธุรกรรม ดานขอมูล ดานระบบงาน 
และดานเทคโนโลยี ทั้งในปจจุบันและตามที่ตองการในอนาคต พรอมวิเคราะหความแตกตางเพ่ือนํามาซ่ึง
แผนการดําเนินการที่จะเชื่อมบริการของหนวยงานตนเองและเชื่อมบริการกับหนวยงานภายนอกเขาดวยกัน  

แตอยางไรก็ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น 2.0 นี้ ยังคง
เน้ือหาเดิมที่เก่ียวของกับขอกําหนดวิธีการและมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานดานขอมูล กติกาการตั้งชื่อ   
และออกแบบโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส และมาตรฐานดานการปฏิบัติการรวม โดยจัดรวมเขาไวเปน  
สวนหนึ่งของบทที่ 4 ในระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 6 ที่กลาวถึงสถาปตยกรรมดานตางๆ และการจัดระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบขอมูลไดถูกทดแทนดวยการวิเคราะหสิ่งที่
ตองดําเนินการจากการจัดทําสถาปตยกรรมตามที่เปนจริงในปจจุบันเปรียบเทียบกับสถาปตยกรรมตามที่
ตองการในอนาคตที่กลาวไวในบทที่ 5  

เนื้อหาของกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น 2.0 นี้ ไดนําเสนอ
แนวทางไวทั้งหมด 6 บท โดยบทที่ 1 เปนการสรุปเน้ือหาสําหรับผูบริหาร บทที่ 2 ไดกลาวถึงภาพรวมของ
การบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางความเขาใจเบื้องตนถึงเปาหมาย และแนวคิดของ    
การจัดทํากรอบกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ สวนบทที่ 3 เปนภาพรวมของ    
การประยุกตใชงานกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ ทั้งการกําหนดเปาหมาย       
การติดตามและการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาการเชื่อมโยงบริการ วิธีการพัฒนาการเชื่อมโยง
บริการ และผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาการเชื่อมโยงบริการ 

บทที่ 4 กลาวถึงวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ที่แบงออกเปน 10 ระยะ 
ซึ่งเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องผานมุมมองท้ังดานนโยบาย ทิศทาง ขอมูล ธุรกรรมและดานเทคโนโลยี 
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลที่ตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงขององคกรหรือกลุมงาน 
โดยเร่ิมตั้งแตการเตรียมการเบื้องตนเพ่ือวางแนวคิดเบื้องตนของระบบ กําหนดเปาหมายท่ีจะดําเนินการ          
การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรดานตางๆ การวางแผนดําเนินการ การกํากับและดูแลการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ตองการบูรณาการเช่ือมโยงบริการ และการปรับปรุงแนวทางการประยุกตใช       
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติในครั้งตอไป 
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บทที่ 5 กลาวถึงแนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
อธิบายการนําวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสทั้ง 10 ระยะไปใชในการพัฒนา         
การเชื่อมโยงบริการตางๆ โดยสามารถดําเนินการตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะสุดทายภายในครั้งเดียว หรือมีการ
ทําซ้ําระยะใดระยะหน่ึงหรือทําซํ้าเปนชวงหลายระยะเพ่ือใหไดผลลัพธที่สอดคลองกับความตองการ             
ของหนวยงานมากที่สุด นอกจากนั้นไดอธิบายถึงการใหความสําคัญกับความม่ันคงและปลอดภัยของระบบ 
การประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ การบริหารจัดการผูเก่ียวของ การวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ และ
การบริหารจัดการความเส่ียงตางๆ เพ่ือสรางโอกาสการพัฒนาการเชื่อมโยงบริการใหประสบผลสําเร็จมากที่สุด 

บทที่ 6 กลาวถึงการจัดการผลงานท่ีไดจากการดําเนินการตาม TH e-GIF อธิบายการวิเคราะห             
และรวบรวมผลที่ไดจากการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหเปน           
ลายลักษณอักษรหรือเปนเอกสารผลการทํางาน ที่แสดงถึงความสัมพันธและการทํางานระหวางกัน             
ขององคประกอบของผลงานตางๆ และความเกี่ยวเนื่องไปยังองคประกอบหรือระบบงานของหนวยงาน
ภายนอก รวมถึงการกําหนดประโยชนหรือหัวขอพึงประสงคของสถาปตยกรรมแตละดานและทําใหสามารถ
กําหนดความคาดหวังการเช่ือมโยงบริการไดอยางครบถวน 
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 หนาที ่1-1

 

บทท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 

 

“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ” หรือ “Thailand e-Government 
Interoperability Framework” (TH e-GIF) จัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม             
การเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ
หลายหนวยงานที่มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส           
ที่สามารถใหบริการรวมมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน และบูรณาการเช่ือมโยงระบบขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐได 

การสรางขีดความสามารถและขับเคล่ือนการปฏิบัติการรวมระหวางระบบสารสนเทศใหบรรลุเปาหมาย 
ดวยการกําหนดมาตรฐานกลาง และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ             
เพ่ือการเช่ือมโยง จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

• การนํากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติไปประยุกตใช เพ่ือตอบสนอง
นโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการ
รวมทางอิเล็กทรอนิกส 

• วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 

• แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 

• สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่อธิบายถึงองคประกอบของระบบในมุมมอง
หรือมิติตางๆ พรอมทั้งมีการแสดงความสัมพันธที่ชัดเจนทั้งในดานประโยชน ทิศทาง             
เชิงยุทธศาสตร การดําเนินการตามกระบวนการของธุรกรรม ลักษณะขอมูลที่ตองการแลกเปลี่ยน 
ระบบงานที่รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และเทคโนโลยีที่นํามาใชรองรับระบบงาน ขอมูล 
และธุรกรรมเหลาน้ัน และรวมถึงมาตรฐานกลางดานขอมูลตางๆ เชน วิธีการกําหนดชื่อรายการ
ขอมูลเพ่ือการสรางความสอดคลองของเอกสาร วิธีการสรางแบบจําลองขอมูล และกติกาการ
ออกแบบโครงสรางขอมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส และมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการปฏิบัติการรวม 
โดยจัดทําเปนสถาปตยกรรมพรอมภาพที่อธิบายองคประกอบดังกลาวที่มีการใชงานจริงในปจจุบัน 
และสถาปตยกรรมที่อธิบายองคประกอบที่ตองการในอนาคตเพื่อประโยชนในการวิเคราะหงาน             
ที่ตองดําเนินการใหไดตามเปาหมายขององคกร 

• การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน 

• การบริหารจัดการการปรับปรุงมาตรฐาน 
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การดําเนินการตามองคประกอบขางตนและยึดถือเปนกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ             
ของแตละหนวยงาน จะชวยสรางความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล         
ขจัดอุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีการ
อธิบายในเชิงสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล 
สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมการใชกฎกติการวมในการพัฒนา
ระบบใหสอดคลองกัน และลดปญหาของโครงสรางและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ตองการแลกเปลี่ยน
กันเม่ือไดรับการออกแบบตามหลักการที่แนะนํา รวมทั้งการใชมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการปฏิบัติการรวม
ระหวางระบบที่ไมเหมือนกัน  

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลที่ขาดการประยุกตใชวิธีการที่เปนมาตรฐานรวมเปนสาเหตุสําคัญ             
ที่ทําใหการเชื่อมโยงระบบและการสรางบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จในเชิงอิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องยุงยากซับซอน 
ไมเพียงแตกอใหเกิดปญหาการบูรณาการขอมูลภาครัฐและเกิดการทํางานซ้ําซอนตอประชาชนและภาคธุรกิจ
ที่มาใชบริการ ยังทําใหสูญเสียงบประมาณ เวลา และนําไปสูการสูญเสียโอกาสในการนําผลงานจากโครงการ            
ที่ดําเนินการแลวมาใชใหมหรือใชงานรวมกันกับโครงการอ่ืนอีกดวย 

นอกจากน้ี การประสาน การพัฒนา การกํากับดูแล การรวบรวม และปรับปรุงมาตรฐานการเชื่อมโยง
อยางตอเน่ือง ก็เปนปจจัยสําคัญในการผลักดันการสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศใหมีความกาวหนา             
และมีความสามารถในการประสานความรวมมือเชิงอิเล็กทรอนิกส (Collaborative  e-Services) ในระดับที่
สูงขึ้นในอนาคต แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงและกํากับการใชมาตรฐานจึงไดรับ             
การประมวลไวใหเปนสวนหนึ่งของแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวมกันระหวางระบบสารสนเทศที่มาจากตางหนวยงานกันไดดีขึ้นดวย 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี 
สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็นหลัก คือ 

ประเด็นที่หน่ึง องคกรภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีธุรกรรมที่มีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล สามารถนํากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี ไปกําหนดเปน
วิสัยทัศน นโยบายจัดทําโครงการ และจัดสรรหรือของบประมาณสําหรับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิด             
การประยุกตใชระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนบริการ             
และมีจํานวนผูใชที่เพ่ิมมากขึ้น  

ประเด็นที่สอง ใชเปนคูมือพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารเจาหนาที่ฝายปฏิบัติงาน รวมทั้งเจาหนาที่ทางดาน
เทคนิคในการเขียนขอกําหนดทางเทคนิคของโครงการพัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงขอมูล และใชเปนคูมือ             
ในการสรางระบบสารสนเทศที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล และปฏิบัติการรวม
ระหวางระบบอิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสมและคุมคาตอไป 
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บทที ่2 ภาพรวมการบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 

2.1 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือ TH e-GIF คืออะไร 

 

“การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ การเชื่อมโยงกระบวนการทํางานและขอมูลของ
ระบบงานคอมพิวเตอรหรือระบบงานอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนระดับกอง สํานัก ฝาย ศูนย 
กรม กระทรวงหรืออ่ืนๆ และอาจจะเชื่อมโยงกันภายในหนวยงาน หรือขามหนวยงานกันก็ได ซ่ึงกระบวนการ
ทํางานและขอมูลตางๆ มีความสัมพันธในเชิงธุรกรรมเดียวกันผานระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จหรือมีหลายบริการรวมกันในระบบหนาตางบริการเดียวกันได โดยมีเปาหมายท่ีประชาชนหรือ
ผูใชบริการเปนศูนยกลางการใหบริการ”  

 

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ Thailand e-Government 
Interoperability Framework หรือเรียกสั้นๆวา TH e-GIF ไดรับการพัฒนาขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมโยงการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสหรือกระบวนการทํางาน
ระหวางระบบสารสนเทศภาครัฐที่มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติหรือมีระบบสารสนเทศภาคเอกชนรวม
เชื่อมโยงดวยได เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ       
ณ จุดเดียวกัน ซ่ึงตางจากเดิมที่เนนหนวยงานเปนศูนยกลางและใหประชาชนหรือผูใชบริการเดินทางไปยัง
หนวยงานตางๆ หลายหนวยงานหรือเขาสูระบบงานหรือเว็บแอพพลิเคชั่นหลายแหงที่หนวยงานตางๆ    
เตรียมไวใหบริการ 

การกําหนดมาตรฐานกลางดานการจัดทําความสอดคลองของขอมูลและเทคนิคการเช่ือมโยง
ผานกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติและการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐ             
มีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเช่ือมโยงเปนกลไกสําคัญในการสรางขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรวมระหวางหนวยงานและขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลในการลดตนทุนและเพิ่มผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตอไป 

 

2.2 เปาหมายของกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

เปาหมายหลักของ TH e-GIF คือการผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูการสราง             
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและระหวาง
หนวยงานภาคอ่ืนๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระ และองคการระหวางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคดังน้ี 
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 หนาที ่2-2

 

 สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐที่มี “ประชาชน 
เปนศูนยกลางของการใหบริการ” (Citizen-centric Services) กลาวคือ การพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหเปนระบบที่ (1) อํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสามารถเขาถึงบริการ
หลากหลายประเภทไดจากจุดเดียว (2) มีขั้นตอนการใหบริการที่ไมยุงยากและซ้ําซอน และ      
(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลและบริการอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบใหสามารถใชขอมูล     
และบริการรวมกันระหวางหนวยงานเพื่อประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนอยางสูงสุด 

 สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถเช่ือมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานที่มีระบบ
สารสนเทศที่แตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection) ดวยการ
สรางความสอดคลองใหชื่อรายการขอมูล และกําหนดโครงสรางของขอมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
และรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเชื่อมโยงและปฏิบัติงานประสานกันระหวางระบบ
สารสนเทศในตางองคกรไดอยางอัตโนมัติ 

 เลือกใช “มาตรฐานเปด” และเปนที่ยอมรับในระดับสากล (Open & International 
Standards) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในระดับประเทศและระดับ
สากล โดยไมถูกผูกขาดกับผลิตภัณฑใดๆ เน่ืองจากมาตรฐานที่เปดเผยรายละเอียดทางเทคนิค
เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหมีผูพัฒนาระบบไดหลากหลายไมผูกขาด และชวยใหมีทางเลือก     
และตนทุนการพัฒนาที่เหมาะสม และระบบสามารถขยายขีดความสามารถในอนาคตไดสะดวก     
และสามารถตอเชื่อมกับระบบของหนวยงานอ่ืนๆ ไดงาย 

 กําหนดกติการวม (Common Rules) ในการตั้งชื่อรายการขอมูล(Data Elements) ที่นําไปสู
การกําหนดชื่อรายการขอมูลที่เปนมาตรฐานของประเทศ (National Standardized Data Set)     
ที่หนวยงานที่เก่ียวของควรนําไปใชในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการ
พัฒนาระบบใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ การกําหนดมาตรฐานชื่อรายการขอมูลใหใชรวมกันนี้   
ไมเพียงแตจะชวยขจัดความคลุมเครือในการเรียกชื่อและความหมายรายการขอมูลที่หลากหลาย
และแตกตางกันของแตละหนวยงานเทาน้ัน หากยังชวยสรางความสอดคลองใหชื่อรายการขอมูล
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสใหสามารถเช่ือมโยงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานที่มีระบบสารสนเทศที่แตกตางกันไดอยางอัตโนมัติอีกดวย 

 สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานรวมและสงเสริมการมีสวนรวมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาที่ เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมและลักษณะ          
ความตองการการใชงานท่ีเปลี่ยนไป (Stakeholders Collaboration) เน่ืองจากกิจกรรม
ดังกลาวจะทําใหหนวยงานที่เก่ียวของมีความยินดีเต็มใจที่จะนํามาตรฐานรวมไปประยุกตใชในการ
พัฒนาระบบจริง ทั้งยังทําใหหนวยงานเหลาน้ันมีความพยายามที่จะขยายผลความรวมมือในการ
ปรับปรุงมาตรฐานใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในวงกวางมากขึ้นตอไป 
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 กําหนดและแตงตั้งหนวยงานเจาภาพสําหรับการประยุกตใชงานในแตละระดับโดยใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ พรอมทั้งสรางกลไกในการปรับปรุงชุดมาตรฐานอยางตอเน่ือง        
และเปนระบบ (Systematic Change Management) เพ่ือใหครอบคลุมและมีประโยชนตอ    
การประยุกตใชที่กวางขวางมากขึ้น และมีผลกระทบในแงลบตอการนํามาตรฐานรวมไปใชงานให
นอยที่สุดหรือไมมีเลย 

 

2.3 สถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร 

ไอเอสโอ/ไออีซี 42010:2007 ไดใหนิยามของคําวาสถาปตยกรรมวา “องคประกอบโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบและรายละเอียดภายในของระบบ ความสัมพันธระหวางกันและระหวางระบบภายนอก      
และการกํากับดูแลการออกแบบและการวิวัฒนาการของสถาปตยกรรม” 

ดังนั้น สถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ จึงเปนการอธิบายถึงระบบการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางมีระเบียบแบบแผน 
หรืออธิบายแผนงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเหลาน้ันใหเปนจริง ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางของสวนที่
เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก ความสัมพันธระหวางกัน การสรางความสอดคลองทั้งจากระดับนโยบาย 
วิสัยทัศน และความตองการขององคกรไปสูยุทธศาสตรดานไอซีที และไปสูรายละเอียดของระบบในทุกระดับ
ตั้งแตระดับขอมูล ธุรกรรม ระบบงาน ไปจนถึงระดับเทคนิคดานไอซีที และแนวทางการควบคุมดูแลให      
การออกแบบเหมาะสมและนําไปพัฒนาไดจริง ดังนั้นการประยุกตใชหลักการของสถาปตยกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกร จึงเปนแนวทางที่เหมาะสมและสามารถนํามาใชเปนกรอบแนวทาง และหลักการในการ
ผลักดันการเชื่อมโยงขอมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดดีดวย ดังที่จะไดอธิบายรายละเอียดในบทที่ 4 

 

2.4 สถาปตยกรรมที่เก่ียวของกับกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติไดใหแนวทางในการขับเคลื่อน   
การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานทั้งในเชิงยุทธศาสตรและนโยบาย พรอมนําเสนอ
รายละเอียดของงานและบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ในทุกระดับ ตั้งแตผูบริหารระดับสูงขององคกร ผูบริหาร
ระดับกลาง ไปจนถึงเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ และเจาหนาที่เทคนิค เพ่ือเปนการสรางความเขาใจที่ตรงกัน  
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
เปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน “องคาพยพ” ทั้งหมด ดวยการนําเอาสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ      
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

สถาปตยกรรมมีแนวคิดสําคัญที่จะชวยใหการบูรณาการการบริการภาครัฐประสบผลสําเร็จ 
โดยแสดงออกเปนองคประกอบภายในระบบงานตางๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธและการทํางานระหวางกันของ
องคประกอบเหลาน้ัน และความเกี่ยวเนื่องไปยังองคประกอบหรือระบบงานของหนวยงานภายนอก รวมถึง  
บงบอกถึงหลักพ้ืนฐานและกิจกรรมตางๆ ที่ใชประกอบในการออกแบบสถาปตยกรรม โดยมีระดับของ
สถาปตยกรรมหลักดังน้ี 
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1) สถาปตยกรรมองคกรหรือกลุมงาน (Enterprise Architecture): เปนกรอบ         
การวางแผนระดับยุทธศาสตรที่สัมพันธและสอดคลองกับแนวนโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวของ หรือเปนกรอบพ้ืนฐานที่แสดงรายละเอียดได
เพียงพอเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธกันระหวางระบบไอทีที่จะใหบริการภาคประชาชน    
ที่ไดปรับใหสอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานขององคกรแลว และจะเปนตัวชี้วัดถึง
คุณภาพการพัฒนา ความคุมคาในการใชทรัพยากร และการใชจายอยางคุมคา 

2) สถาปตยกรรมระดับชาติ (National Enterprise Architecture): เปนกรอบแนวทาง    
ที่อธิบายถึงองคประกอบและความสัมพันธระหวางโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของรัฐบาล เปนสิ่งสะทอนนโยบายและการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ 
และเปนสิ่งที่ชวยเติมเต็มชองวางระหวางนโยบายของชาติกับการนําไปสูการปฏิบัติของ 
แตละองคกรหรือกลุมงานตางๆ 

3) สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture): เปนพ้ืนฐานสําคัญของ
กรอบแนวคิดในการใหบริการของภาครัฐ ที่มีแหลงที่มาของบริการจากตางหนวยงาน  
และตางสถานการณกัน แนวคิดน้ีจะชวยสงเสริมใหเกิดการนําองคประกอบหรือบริการ
ตางๆ กลับมาใชใหม และการรวมองคประกอบหรือบริการท่ีมีอยูเดิมมาเปนองคประกอบ
หรือบริการใหมโดยไมตองเริ่มจัดสรางใหมตั้งแตตน และเปนสิ่งที่ชวยลดขอจํากัดของการ
พัฒนาดานธุรกรรมหรือดานไอทีที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดเดิม   

นอกจากระดับของสถาปตยกรรมหลักที่กลาวไวขางตน ควรมีสถาปตยกรรมที่สามารถอธิบาย
ธุรกรรม บุคคล ขอมูล ระบบงาน การเชื่อมโยง เครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ รวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐาน ใหเหมาะกับกลุมผูเก่ียวของที่มี
ระดับความสนใจหรือ “มุมมอง” ที่แตกตางกัน โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกไดระดมสมอง   
และกําหนดแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมเทคโนโลยีไวไมวาจะเปน Zachman Enterprise Architecture1 
หรือ The Open Group Architecture Framework (TOGAF)2 ไดเสนอแนวทางที่จําแนกสถาปตยกรรมระบบ
ออกเปน 4 มุมมอง ดังน้ี 

1) สถาปตยกรรมหรือกรอบแนวทางที่ เนนประโยชนและทิศทางขององคกร 
(Business Architecture) อธิบายเกี่ยวกับกรอบทิศทางในเชิงนโยบาย ประโยชน และ
วิสัยทัศนของโครงการ รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางของขั้นตอน
ธุรกรรมที่สนใจ ซ่ึงมักจะตองวิเคราะหการดําเนินการทั้งโดยบุคคลและระบบงานซึ่งทํางาน
รวมกับขอมูลดานธุรกรรมที่เก่ียวของ แตไมเนนที่ตัวองคกร และมองไปถึงการบริการตอ
ประชาชนและผูใชบริการ โดยขามขอจํากัดดานสังกัดหรือสายการบังคับบัญชาของแตละ
หนวยงาน ดังรายละเอียดการจัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรมในบทที่ 4  

                                          
1 Zachman Enterprise Architecture อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework 
2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.opengroup.org/togaf/ 
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2) สถาปตยกรรมหรือกรอบแนวทางดานมาตรฐานขอมูล (Data Architecture)         
อธิบายเกี่ยวกับกลุมของขอมูล โครงสรางขอมูล และลักษณะขอมูล ซ่ึงชวยใหเกิดการ    
ใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน และสามารถนําเอาขอมูลที่มีรูปแบบแตกตางกันไปใช
ในการพัฒนาระบบงานได ดังรายละเอียดในการจัดทําสถาปตยกรรมดานขอมูลในบทที่ 4 

3) สถาปตยกรรมหรือกรอบแนวทางการจัดกลุมธุรกรรมหรือระบบงาน (Application 
Architecture) อธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของระบบงานที่ใหบริการและการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบงานตางๆ ที่องคกรหรือกลุมงานตองรับผิดชอบ และ
แสดงถึงบริการหรือระบบยอยตางๆ ที่ประกอบรวมกันเปนบริการหรือระบบงานที่ใหญขึ้น 
เพ่ือตอบสนองตอผูใชบริการในกลุมที่ใหญขึ้น และตอบสนองตอความตองการใชงานได
อยางรวดเร็วทันตอสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไป  ดังรายละเอียดในการจัดทํา
สถาปตยกรรมดานระบบงานในบทที่ 4 

4) สถาปตยกรรมหรือกรอบแนวทางการจัดกลุมของเทคนิค (Technology 
Architecture) อธิบายเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
ดานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
อุปกรณประกอบอ่ืนๆ รวมไปถึงซอฟตแวร พ้ืนฐานตางๆ และความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหเกิดการจัดกลุมธุรกรรมหรือระบบงาน            
ที่สอดคลองกับความตองการขององคกรหรือกลุมงาน ดังรายละเอียดในการจัดทํา
สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีในบทที่ 4 

 

2.5 สถาปตยกรรมในมุมมองของการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใหการเชื่อมโยงบริการและการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ ควรมีแนวคิดที่มาจาก (1) ความตองการภาคประชาชน และภาคธุรกิจมากกวา
เรื่องของเทคโนโลยี (2) โดยเลือกใชสถาปตยกรรมที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถนําบริการที่มีอยูแลวกลับมา
ใชใหมได จะชวยใหสรางการบริการขึ้นใหมไดอยางรวดเร็วและลดคาใชจายลงได และ (3) สถาปตยกรรมควร
สอดรับกับมุมมองของการใหบริการสาธารณะแบบภาพรวมหรือการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่รองรับ           
การเปลี่ยนแปลงของการใหบริการจากหนวยงานตางๆ ไดตลอดเวลา สถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทความสําคัญที่ชวยกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดังน้ี  

• รองรับความหลากหลายขององคประกอบยอยภายในระบบตางๆ และเปดโอกาสใหมีการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได 

• กําหนดเปาหมายการพัฒนาองคประกอบตางๆ ของระบบโดยมีขอกําหนดที่ชัดเจน เพ่ือปองกัน
การเกิดปญหาจากความแตกตางของระบบ ทั้งในดานความเขากันไดของเทคโนโลยี การลงทุนที่
ซํ้าซอน การบํารุงรักษาตอเน่ือง และบุคลากรที่ตองมีความรูเพียงพอที่จะดูแลระบบตางๆ ได 
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• มองเห็นภาพรวมขององคประกอบตางๆ และสงเสริมใหมีการริเร่ิมสรางองคประกอบใหม             
หรือระบบใหม และอาจนําไปสูโอกาสใหมีการเริ่มตนที่จะกาวไปสูความสําเร็จได 

• การประยุกตใชองคประกอบหรือระบบที่มีอยูเดิมใหเกิดมูลคาเพ่ิม จะชวยสงเสริมใหการพัฒนา
ระบบใหมเปนไปไดอยางรวดเร็วและสามารถลดคาใชจายได 

• เม่ือตองออกแบบระบบที่มีความซับซอน ควรกําหนดใหแตละองคประกอบทํางานโดยอิสระ     
และรองรับการเช่ือมตอเขาหากันกับองคประกอบอ่ืนได เพ่ือชวยใหการพัฒนาระบบงานของแตละ
องคประกอบทําไดงายและลดความซับซอนลง 

• สงเสริมใหมีการใชความสามารถของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน เพ่ือชวยลด
คาใชจาย และกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

• สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูความสามารถที่จําเปนตอการใชองคประกอบตางๆ รวมกัน 

• กระตุนใหมีการรวมมือกันอยางมีแบบแผน 

 

ทั้งน้ี การนําไปปฏิบัติและผลักดันใหเกิดผลสําเร็จไดควรมีการดําเนินการดังน้ี 

• สรางแนวทางการตัดสินใจที่ถูกตอง 

• มองหาและมุงดําเนินการไปที่ธุรกรรมที่สําคัญกอนเปนลําดับแรก และขยายผลตอยอดไปยัง
ธุรกรรมอ่ืนๆ ตอไป 

• มีการบริหารจัดการกระบวนการไดตลอดทั้งกระบวนการ 

• กําหนดการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปปรับปรุงในการดําเนินการในครั้งตอๆ ไป 

• จัดใหมีสถาปนิกดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 

2.6 เกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐาน 

การกําหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคใหเปนมาตรฐานกลางของประเทศ             
มีขอพิจารณาดานเทคนิคที่สําคัญ ดังน้ี 

• เลือกเทคโนโลยีที่ใช “มาตรฐานเปด” ซ่ึงมีรายละเอียดทางเทคนิคที่เปดเผย และทํางานขาม
เทคโนโลยี โดยสามารถเชื่อมตอกันระหวางระบบที่แตกตางได โดยไมผูกขาดกับผลิตภัณฑของ
บริษัทใดบริษัทหน่ึง 

• เลือกใชเทคโนโลยีไมหลากหลายมากเกินไปจนทําใหมีตนทุนบํารุงรักษาสูง เน่ืองจากตองมีหลาย
ระบบ และหลายรูปแบบในการแปลงขอมูล 

• รองรับการทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

• มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีความนาเชื่อถือในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
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• เทคโนโลยีที่มีแนวโนมการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

• รองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของระบบงานและขอมูล 

• มีมาตรฐานและกระบวนการชวยใหนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตใชกับงานใหมที่มีความคลายคลึง
กันโดยไมตองเร่ิมทําใหมทั้งหมด 

• มาตรฐานที่เลือกตองรองรับการปกปองขอมูลสวนบุคคลหรือองคกร 
 
ทั้งน้ี การพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐาน มีหลักเกณฑดังน้ี 

• มาตรฐานควรมีความหลากหลายและมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน 

• มาตรฐานควรเปดกวาง หรือไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

• ระบุสิทธิ์การใชอยางชัดเจน และไมเกิดปญหาการเรียกรองคาตอบแทนการใชสิทธิ์ในภายหลัง 

• มาตรฐานควรสงเสริมการแขงขันในตลาดโลก และสงเสริมเทคโนโลยีที่สามารถใชแทนกันได 
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บทที ่3 ภาพรวมประยุกตใชงานกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

3.1 เปาหมายของการนําไปประยุกตใชงาน 

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (TH e-GIF) เปนกรอบแนวทาง           
เชิงยุทธศาสตร และแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานของประเทศ ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐนําไปใช
เปนนโยบาย เปนขอกําหนดทางเทคนิค และเปนขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยง
กระบวนการและขอมูลระหวางระบบแบบอิเล็กทรอนิกส 

แนวทางปฏิบัติใน TH e-GIF สามารถนําไปใชในการสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมี 
การเชื่อมโยงกระบวนการและแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานตางๆ ไดหลายรูปแบบ 
เชน ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเองทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ระหวางหนวยงานภาครัฐ          
กับหนวยงานภาคเอกชนและองคการอิสระหรือองคการมหาชน ระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน      
โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการสรางความสอดประสานระหวางระบบ         
ในประเด็นสําคัญๆ คือ 

3.1.1 สําหรับผูบริหารระดับสูงและระดับตน เชน หัวหนาและรองหัวหนาสวนราชการ               
ที่มีฐานะเปนกระทรวง กรม ผูวาราชการจังหวัด ซีไอโอ ผูบริหารองคการสวน
ทองถิ่น หรือเทียบเทา เปนผูใหวิสัยทัศน นโยบาย ทิศทาง และพิจารณาคุณคาเพ่ิม
ของระบบ เชน เพ่ือการลดตนทุนทั้งดานคาใชจาย เวลา และบุคลากร ความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ความคุมคาในการลงทุน เปาหมายที่ตองการ รวมไปถึงผลท่ีควรจะ
ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหองคกรนําไปปฏิบัติในลําดับตอไป 

3.1.2 สําหรับผูอํานวยการระดับสูงและระดับตน เชน ผูอํานวยการหรือรองหรือผูชวย           
สํานัก ศูนย และกอง และนายอําเภอหรือผูชวย สําหรับเจาหนาที่วิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ และสําหรับเจาหนาที่
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส และชํานาญงาน หรือเทียบเทา จําเปนตอง
จัดเตรียมการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดรับ จัดทําวิสัยทัศนเพ่ือการบูรณาการ
เชื่อมโยงกระบวนการและการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรมตาม
วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
พิจารณาประโยชนที่ จะได รับจากการบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการและ           
การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีมาตรการ ที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การ
สงเสริมใหมีการสรางความสอดคลองของขอมูลการใชชื่อรายการขอมูลที่ เปน
มาตรฐานรวมกันของประเทศ (National Standardized Data Set) การจัดทํา
กระบวนการที่มีการเชื่อมโยงกระบวนการและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงาน
และกําหนดใหหนวยงานที่มีโครงการที่ เ ก่ียวของกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
กระบวนการและการแลกเปลี่ยนขอมูลพัฒนาระบบโดยใชแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่
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เปนสากลที่ระบุไวในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี 
ซ่ึงประกอบดวย 

3.1.2.1 วิธีการกําหนดมาตรฐาน สรางความสอดคลอง และลดความซ้ําซอนของ
รายการขอมูล (Data Simplification, Harmonization and Standardization) 
โดยอางอิงแนวปฏิบัติตามรางขอเสนอหมายเลข 34 วาดวยการสรางความ
สอดประสานของขอมูลโดยอิงกับชื่อรายการขอมูลที่เปนมาตรฐานสากล 
(Data Harmonization) ของศูนยอํานวยความสะดวกดานการคาและธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสแหงสหประชาชาติ (UN/CEFACT) 

3.1.2.2 มาตรฐานไอเอสโอ 11179, Information Technology – Metadata 
Registries สวนที่ 4 และ 5 ที่ใชเปนมาตรฐานและหลักการในการกําหนดชื่อ
รายการขอมูล และความหมายของรายการขอมูล 

3.1.3 สําหรับเจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะหและออกแบบ
ขอมูล ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติ หรือเทียบเทา ควร
ใชแนวปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดชุดขอมูลรวม (Core Components Technical 
Specification – CCTS) ตามมาตรฐานไอเอสโอ/ดีทีเอส 15000-5 เพ่ือเปนขั้นตอนใน
การสรางแบบจําลองขอมูล (Data Modeling) สําหรับทุกโครงการที่มีการออกแบบ 
และพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตองการเชื่อมโยง
กระบวนการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ  ดังรายละเอียดการจัดทํา
สถาปตยกรรมดานขอมูล และสถาปตยกรรมดานระบบงานตามวิธีการพัฒนา       
การบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

3.1.4 สําหรับเจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบงาน ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติ หรือเทียบเทา เม่ือตองการ
กําหนดโครงสรางของขอมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเชื่อมโยงกระบวนการ
และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบในรูปของเอกสารโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล 
ใหปฏิบัติตามกฎกติกาการตั้งชื่อและการออกแบบรูปแบบและโครงสรางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสดวยเอกซเอ็มแอล ดวยหลักการของ UN/CEFACT XML Naming and 
Design Rules – NDR ดังรายละเอียดการจัดทําสถาปตยกรรมดานขอมูลตามวิธีการ
พัฒนาการบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

3.1.5 สําหรับเจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบงานและ
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ 
และระดับปฏิบัติ หรือเทียบเทา กําหนดใหใชมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการ
ปฏิบัติการรวม ดวยเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานเปดและเปนที่ยอมรับในระดับสากลวามี
ความสามารถในการทํางานเชื่อมโยงรวมกันระหวางระบบแมจะเปนระบบที่ทํางาน
ตางแพลตฟอรมกัน และมีโซลูชั่นใหเลือกไดหลากหลาย หรือมาตรฐานทางเทคนิค
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เพ่ือการเช่ือมโยงกระบวนการและแลกเปลี่ยนขอมูลที่กําหนดไวในกรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี ตามมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการ
ปฏิบัติการรวม เชน เว็บเซอรวิส (Web Services) และอีบีเอกซเอ็มแอล (ebXML) 
(ISO/DTS 15000) เพ่ือใชในการเชื่อมโยงขอมูล และเรียกใชบริการขามระบบ             
ดังรายละเอียดการจัดทําสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีตามวิธีการพัฒนาระบบ   
บูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

3.1.6 สําหรับเจาหนาที่วิชาการดานควบคุมงาน จัดการโครงการ และสถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ และสําหรับ
เจาหนาที่ทั่วไป หรือกองแผนงานดานควบคุมงาน และจัดการโครงการ ระดับ
อาวุโส และ ชํานาญงาน หรือเทียบเทา ทําหนาที่วางแผนการดําเนินงาน และกํากับ
และดูแลการบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐตามวิธีการ
พัฒนาระบบบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหไดระบบงานที่ตรงตาม
ความตองการขององคกรหรือกลุมงาน 

3.1.7 สําหรับหนวยงานของรัฐ ควรนําขอกําหนดดานมาตรฐาน กฎกติกา และขั้นตอน
วิธีการในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี เขียนลงใน
ขอกําหนดทางเทคนิค (Term of Reference) หรือสัญญาจางในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐ และตองกําหนดขอบเขตของระบบ รายละเอียด
และประเภทของความตองการ ภาพจําลองเหตุการณที่มีโอกาสเปนไปไดสําหรับการ
พัฒนาและการใชระบบและลักษณะของการพัฒนาโครงการนํารอง มูลคาการลงทุนใน
การพัฒนาระบบ ทรัพยากรที่ตองการ อาทิ ดานการเงิน ดานบุคลากร และดาน
เทคนิค ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับ ความเสี่ยง กรอบระยะเวลา และกลยุทธการ
พัฒนาและการบริหารจัดการ ดังรายละเอียดการศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตาม
วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเช่ือมโยงกระบวนการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ  
นอกจากนี้ควรปรับปรุงมาตรฐานการบูรณาการของหนวยงานหรือกลุมงานที่เก่ียวของ
ดังรายละเอียดการปรับปรุงมาตรฐานการบูรณาการในกลุมงานตามวิธีการพัฒนา
ระบบบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่บริษัทผูรับพัฒนาระบบ และ
หนวยงานดานไอซีทีของภาครัฐตองเรงเตรียมความพรอม และพัฒนาบุคลากร             
ดานเทคนิคใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบดวยเทคโนโลยีและมาตรฐานที่
อางอิงไวในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี 
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3.2 ปจจัยของความสําเร็จและการวัดผลสําเร็จของการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน 

3.2.1 ปจจัยของความสําเร็จ 

 เทคโนโลยีไมไดเปนปจจัยเดียวที่บงชี้ความสําเร็จในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจากจุดเดียว             
เน่ืองจาก การพัฒนาระบบที่มีคุณสมบัติดังกลาวจําเปนตองใหความสําคัญกับการดําเนินการดานนโยบาย            
การจัดตั้งกลไกองคกร การปรับกฎระเบียบ การลดรูปแบบขั้นตอนการดําเนินงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ             
คูขนานกันไปดวย ในที่น้ีจึงอาจสรุปปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกส     
แบบเบ็ดเสร็จไดดังน้ี 

3.2.1.1 นโยบายที่ชัดเจน 

 นโยบายที่ชัดเจนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่เก่ียวของ
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาระบบ เน่ืองจากการพัฒนาระบบ   
ในลักษณะดังกลาวจะมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงาน การประกาศนโยบายที่ชัดเจน             
จากผูบริหารสูงสุดของแตละหนวยงานที่เก่ียวของ วัตถุประสงค ประโยชนที่แตละฝายจะไดรับ 
ตลอดจนผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมทั้งการเผยแพรขอมูลที่เก่ียวกับ             
การจัดเตรียมทรัพยากรที่ตองใชในการพัฒนาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการพัฒนา
ระบบ การสรางขอตกลงรวมและความเขาใจที่ตรงกันในระดับโครงการลวนเปนรากฐาน             
แหงความสําเร็จของปจจัยอ่ืนๆ ที่จะตามมาดวย 

3.2.1.2 หนวยงานเจาภาพที่เขมแข็ง 

 การขับเคลื่อนนโยบายและดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายน้ัน 
จําเปนตองมีหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ มีความเขมแข็งและมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับ             
การพัฒนาและประสานงานโครงการ รวมทั้งมีการเฝาติดตามการพัฒนาโครงการในระยะตางๆ 
อยางตอเน่ือง หนวยงานเจาภาพตองไดรับการสนับสนุนทางดานนโยบายที่เหมาะสม             
มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย มีทรัพยากรดานงบประมาณและบุคลากรท่ีเพียงพอ ตลอดจน           
มีความสัมพันธที่ดีกับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เ ก่ียวของ นอกจากนี้ที่สําคัญคือตองมี 
บุคลากรหลัก (Project Champion) ที่ทําหนาที่เสมือนเปนเจาของโครงการเพื่อสนับสนุน 
ชวยเหลือ และผลักดันใหโครงการประสบผลสําเร็จดวย 

3.2.1.3 การมอบหมายงานใหผูมีความสามารถ 

 การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติตองอาศัยผูมีความรูความสามารถการจัดการในระดับที่
สามารถสื่อสารกับทุกฝายไดไมวาจะเปนดานธุรกรรมระบบงานและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผลักดันความรวมมือใหไปสูเปาหมายรวมกันได 
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3.2.1.4 ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

 เน่ืองจากระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีตองอาศัย    
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ดังน้ัน การผลักดันใหผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวม    
ในการพัฒนาระบบในทุกระยะของโครงการ ตั้งแตการจัดทําวัตถุประสงคของโครงการ      
การวิเคราะหสถานการณตางๆ การออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบ จึงเปนปจจัยสําคัญ  
ที่จะทําให ม่ันใจไดวาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง        
ตามกระบวนการทํางาน และไดรับผลประโยชนสูงสุด 

3.2.1.5 การกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจน 

 การกําหนดเปาหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค และขอบเขตการใชงานที่ชัดเจนของ
ระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสตั้งแตเร่ิมโครงการ จะทําใหสามารถวางแผนและติดตาม
โครงการไดอยางเหมาะสมตลอดทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ 

3.2.1.6 รูปแบบทางธุรกิจ การลงทุน และความยั่งยืนของระบบ 

• เนนการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่เก่ียวของกับแนวทางในการลงทุน เชน ควรจะเปน
การลงทุนโดยรัฐในการสรางระบบในสวนใด หรือทั้งหมด หรือควรจะเปนการลงทุน
โดยภาคเอกชน หรือรัฐรวมกับเอกชน เปนตน 

• รูปแบบการใหบริการจะเปนการใหบริการที่ไมคิดคาบริการหรือคิดคาบริการ 

• คิดคาบริการโดยหนวยงานใด และมีการกํากับดูแลการคิดคาบริการหรือไม 

3.2.1.7 การจัดทําสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Enterprise Architecture) เปนวิธีการ
ขับเคลื่อนใหผูมีสวนเกี่ยวของในระดับตางๆ ตั้งแตผูบริหารระดับสูงขององคกร ผูบริหาร
ระดับกลาง เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานดานธุรกรรม ผูออกแบบและพัฒนาระบบ
ในเชิงเทคนิค ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูเก่ียวของอ่ืนๆ ไดทราบถึง
ภาพรวมของนโยบายที่กําหนดทิศทางขององคกร และความสอดคลองของระบบไอที             
ที่ตอบสนองความตองการขององคกร ระบบเอกสารและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่มีความ
สอดคลองกับการลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองตอการปฏิบัติงาน          
ในธุรกรรมนั้น นอกจากน้ี ยังชวยใหเห็นภาพสถาปตยกรรมในหลายมุมมอง ทั้งดานธุรกรรม 
ดานขอมูล ดานระบบงานอิเล็กทรอนิกส และดานเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจการลงทุนในสวนตางๆ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน ผูเก่ียวของจากทุกภาคสวน 
จึงจําเปนตองมีความเขาใจในสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพ่ือให          
การปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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3.2.1.8 การเขาถึงและการใชงานที่งายสําหรับผูใช 
 การออกแบบระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกส ควรคํานึงถึงความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของทั้งในสวนของหนวยงานผูใหบริการและในสวนของผูรับบริการ 
เชน จํานวนผูใชงานสูงสุดที่ระบบตองสามารถรองรับได และการยอมรับวิธีการทํางาน          
ที่เปนไปไดทั้งแบบเอกสารหรือวิธีการ กับการใชระบบเอกสารกระดาษรวมกับระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสมาประกอบการพิจารณาดวย 

3.2.1.9 ความพรอมดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 การสรางความพรอมดานกฎหมายเปนเง่ือนไขเบื้องตนที่ จําเปนตอการพัฒนา           
และการใชงานระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกส ขอจํากัดดานกฎระเบียบและกฎหมาย             
ที่เก่ียวของจะตองไดรับการวิเคราะหโดยละเอียด เชน พระราชกฤษฎีกาดานธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงการประกาศใชกฎระเบียบของหนวยงานราชการ          
ใหสอดคลองกับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส และขอจํากัดดานการใชขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ เชนเดียวกับการบริหารจัดการองคกรเพ่ือการดําเนินการระบบบริการ
รวมอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงการมอบหมายและกระจายอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานเจาภาพ 

3.2.1.10 ขอเสนอแนะและมาตรฐานสากล 

 นอกจากการลดรูปขั้นตอนในระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสใหมีความเรียบงาย            
และสะดวกตอการใชงานแลว การสรางความสอดประสานของขอมูลกับมาตรฐานสากลก็เปน
อีกปจจัยหน่ึงที่จะทําใหระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานไดทั้งในระดับประเทศ
และรองรับการเชื่อมโยงระหวางประเทศในอนาคตดวย 

3.2.1.11 กลยุทธการประสานงานและความรวมมือ 

 กลยุทธการประสานงานและความรวมมือ เปน (1) การสรางกลไกที่เหมาะสมเพ่ือให
ผูเก่ียวของไดทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ความกาวหนาของโครงการ จะทําใหเกิดความ
นาเชื่อถือและหลีกเลี่ยงความเขาใจที่คลาดเคลื่อน อันจะนําไปสูความลมเหลวของโครงการ  
(2) การสรางความคาดหวังที่เหมาะสมใหกับผูที่เก่ียวของและสรางความเขาใจที่ดีในการ             
ใชงานระบบเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด และ (3) การแกไขปญหาดวยวิธีปฏิบัติที่เรียบงายสามารถ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับระบบได 

3.2.1.12 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 

 เน่ืองจากการพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสจะประกอบไปดวยผูที่มีสวน
เก่ียวของจํานวนมาก ดังนั้น การระบุความเสี่ยง ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ 
ตลอดจนแนวทางการแกไขตั้งแตในชวงแรกของการดําเนินโครงการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ควร
คํานึงถึง เชน ผลกระทบตอภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่นาจะไดรับ
จากการใชระบบ และประเด็นทางกฎหมายที่อาจเปนอุปสรรค เปนตน 
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3.2.1.13 การสรางความตระหนักรู และการสงเสริมการใชงานระบบ 

 การประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจ และสงเสริมการใชงานระบบควรไดรับการ
สนับสนุนจากผูแทนของหนวยงานที่เ ก่ียวของกับโครงการ เน่ืองจากบุคลากรเหลาน้ี             
จะสามารถใหขอมูลไดตรงกับที่ผูใชระบบคาดหวัง ซ่ึงสงผลโดยตรงตอเน้ือหาที่ใชในการ
สงเสริมและประชาสัมพันธ และจะชวยใหผูใชสามารถวางแผนการดําเนินงานและการลงทุน          
ที่เก่ียวของไดลวงหนา 

3.2.2 การวัดผลสําเร็จ 

การวัดผลถือเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการที่จะนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินการ             
ในครั้งตอๆ ไปใหดีขึ้น ดังน้ัน การพัฒนาระบบในแตละครั้งจึงควรทําการวัดผลตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

3.2.2.1 สามารถแบงปนขอมูลใหระบบอ่ืนนําไปใชได ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร  

3.2.2.2 สามารถรับขอมูลจากระบบอ่ืนมาใชงานตอได ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร 

3.2.2.3 มีการใชขอมูลรวมกันหลายระบบเพื่อใหไดผลสําเร็จของงานท่ีมุงเนนไปที่การใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จและมีประชาชนหรือผูใชบริการเปนศูนยกลางของการใหบริการ 

3.2.2.4 ลดหรือยกเลิกการใชกระดาษในการติดตอสื่อสารระหวางองคกรและระหวางผูใหบริการ
และผูใชบริการ 

3.2.2.5 ลดคาใชจายในการใหบริการจากการปฏิบัติตามแนวทางเดิมเม่ือเปลี่ยนมาดําเนินการ
ตามแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

3.2.2.6 สามารถใหบริการไดรวดเร็วและรองรับปริมาณผูใชบริการไดมากขึ้นเม่ือเทียบกับปริมาณ
บุคลากรที่ใหบริการเทาเดิมหรือลดลง 

3.2.2.7 สามารถทํางานไดเสมือนเปนระบบเดียวกัน และมีระบบตรวจสอบการใชงานรวมกัน            
โดยไมสงกระทบหรือสรางความยุงยากตอการใชบริการของประชาชนหรือผูใชบริการ 

3.2.2.8 จํานวนเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีการแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 

3.2.2.9 จํานวนรายการขอมูลที่บันทึกลดลง 

3.2.2.10 จํานวนประเภทเอกสารที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีเพ่ิมขึ้น 

3.2.2.11 จํานวนขั้นตอนในกระบวนการทางธุรกรรมลดลงทั้งในองคกรและระหวางองคกร 
3.2.2.12 มีจํานวนหนวยงานที่มีการบันทึกขอตกลงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันมากขึ้น  

3.2.2.13 มีจํานวนหนวยงานที่ติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนขอมูลมากขึ้น 

3.2.2.14 จํานวนหนวยงานที่สามารถใชงานระบบที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดจริง 
3.2.2.15 ตนทุนการดําเนินการธุรกรรมลดลง 

 



 
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 2.0 

 

 

 หนาที ่3-8

 

3.3 วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนความพยายามอยางตอเน่ือง
ตามระยะตางๆ ผานมุมมองท้ังดานธุรกรรมและดานเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระบบและ
การแลกเปลี่ยนขอมูลที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงขององคกรหรือกลุมงาน ซ่ึงอาจมีการวนซํ้า             
การกระทําตามวิธีการไดมากกวาหน่ึงรอบหรือมีการวนซํ้าบางระยะหรือบางชวงระยะ เพ่ือใหไดสถาปตยกรรม
ที่รองรับการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบงาน และนําไปใชควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามเปาหมายดังรายละเอียดในบทที่ 4 และแนวทางการปฏิบัติตามวิธีการในบทที่ 5 
โดยมีแนวทางเบื้องตนของการจัดทําสถาปตยกรรมสองแนวทาง ดังน้ี 

• การรวบรวมและวิเคราะหสถาปตยกรรมขององคกรในปจจุบันเปนลําดับแรก: แนวทางนี้จะ
จัดทําสถาปตยกรรมโดยรวบรวมขอมูลตามที่ มีการใชงานจริงในปจจุบันเพ่ือพิจารณาหา             
แนวทางการปรับปรุงใหดีขึ้น ซ่ึงเหมาะสมกับสถานการณที่ยังมองภาพเปาหมายที่ตองการ             
ไมชัดเจน ซ่ึงจะไดสถาปตยกรรมแบบที่เปนอยูจริง (Baseline Architecture) และสถาปตยกรรม
แบบที่ตองการ (Target Architecture) ตามลําดับ 

• การรวบรวมและวิเคราะหสถาปตยกรรมตามที่ตองการในอนาคตเปนลําดับแรก: แนวทาง
น้ีจะจัดทําสถาปตยกรรมตามที่ตองการเพ่ือใหไดมาซ่ึงระบบงานในอนาคต และจึงมาวิเคราะห
ยอนกลับไปพิจารณาถึงสิ่งที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือใหไดแนวทางการปรับปรุงตามเปาหมายท่ีกําหนด 
ซ่ึงจะไดสถาปตยกรรมแบบที่ตองการ (Target Architecture) และสถาปตยกรรมแบบที่เปนอยูจริง 
(Baseline Architecture) ตามลําดับ 

 

3.4 ผลลัพธที่จะไดจากการดําเนินการตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 

การปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสตามระยะตางๆ    
จะทาํใหไดเคร่ืองมือสําหรับควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามเปาหมาย 
โดยใชเคร่ืองมือในลักษณะสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมตั้งแตความตองการของธุรกรรม 
ลักษณะของขอมูล ระบบงานที่ตองการ และความสัมพันธระหวางระบบงานตางๆ รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานเทคโนโลยีทั้งดานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
อุปกรณประกอบอ่ืนๆ ตลอดจนซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ ที่จะสามารถรองรับการปฏิบัติงานของธุรกรรมนั้นได 
สถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชควรประกอบไปดวยสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรม
ดานขอมูล สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี รวมทั้งการอธิบายการเชื่อมโยงกับ
ระบบภายนอกที่อาจอธบิายรวมกับสถาปตยกรรมดานตางๆ ได 
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นอกจากน้ี สถาปตยกรรมที่จัดทําขึ้นเพ่ืออธิบายความตองการของธุรกรรม ลักษณะของขอมูล 
ระบบงานที่ตองการและความสัมพันธระหวางระบบงานตางๆ และโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีทั้งดาน
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ 
และรวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ สามารถแบงออกไดเปนสองสถานะ คือ (1) สถาปตยกรรมตามที่เปนจริง 
(Baseline Architecture) อธิบายสถานะของสิ่งที่มีใชงานจริงในปจจุบัน (2) สถาปตยกรรมตามที่ตองการ 
(Target Architecture) อธิบายสถานะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจจะคอยถูกพัฒนาขึ้นมาทีละสวน หรือ
ถูกพัฒนาขึ้นมาในคราวเดียว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมของผูมีสวนเกี่ยวของ ดังรายละเอียดในบทที่ 6 

 

3.5 การปรับปรุงการบูรณาการในกลุมงาน 

กลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการพัฒนาและบริหารจัดการมาตรฐานที่ใชรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ และปรับปรุงมาตรฐานใหทันสมัยอยูเสมอ นับเปนองคประกอบจําเปนที่สําคัญ
ของการนํา TH e-GIF มาใชงาน ซ่ึงกลไกการบริหารที่กลาวถึงน้ันควรมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

• มีความยืดหยุนที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เชน การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 

• สามารถบริหารจัดการประสานและติดตามมาตรฐานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน ขอตกลงดาน 
คุณลักษณะเฉพาะทางธุรกิจหรือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค  

• การจัดใหมีกลุมผูเชี่ยวชาญเขามาใหคําปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของ 
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บทที ่4 วิ ธี ก า ร พั ฒน า ร ะ บ บ บู รณ า ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง รั ฐ บ า ล

อิเล็กทรอนิกส 
 
4.1 ภาพรวมวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ผานมุมมองทั้งดานนโยบาย ทิศทาง ขอมูล ธุรกรรม และดานเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเช่ือมโยง
ระบบขอมูลที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของหนวยงานหรือกลุมงาน 

การดําเนินการอยางตอเนื่องน้ัน อาจเกิดจากการรวบรวมขอมูล การจัดทําบางสวน และ
พิจารณาขอปรับปรุง แลววนกลับมารวบรวมขอมูลใหชัดเจนมากขึ้น โดยการปรับปรุงใหมหลายครั้งหรือหลาย
รอบ ขั้นตอนการพัฒนาโดยสวนใหญอาจเริ่มจากการปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู (Baseline Architecture) ไปหา
เปาหมายที่ตองการ (Target Architecture) แตหากมีการกําหนดยุทธศาสตรหรือนโยบายขององคกรเปนตัว
ชี้นําแลวก็สามารถเร่ิมมองหาการปรับปรุงจากประเด็นยุทธศาสตรหรือนโยบายนั้นได ทั้งน้ีวิธีการพัฒนาการ
สามารถแบงไดเปน 10 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเตรียมการเบื้องตน 
ระยะที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือการบูรณาการและการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรม 
ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปตยกรรมดานขอมูล 
ระยะที่ 5 การจัดทําสถาปตยกรรมดานระบบงาน 
ระยะที่ 6 การจัดทําสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 
ระยะที่ 7 การศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึก 
ระยะที่ 8 การวางแผนการดําเนินงานเบื้องตน 
ระยะที่ 9 การกํากับและดูแลการบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ระยะที่ 10 การปรับปรุงการบูรณาการในกลุมงาน 
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 หนาที ่4-2

 

 
ภาพท่ี 4-1 วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชือ่มโยงรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส 

 

4.2 ระยะที่ 1 การเตรียมการเบื้องตน 

งานสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานทั้งในระดับ
กอง สํานัก ฝาย ศูนย กรม กระทรวงหรืออ่ืนๆ เร่ิมตนดวยการวางแนวคิดเบื้องตนของระบบ โดยหนวยงานที่
เปนผูนําหรือเจาภาพในการรับผิดชอบดําเนินการภารกิจน้ี อาจเปนหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่       
หรือหนวยงานภาคเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทน โดยหนวยงานดังกลาวจะเปนมีสวนเก่ียวของตลอด
ระยะเวลาของการพัฒนาระบบตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งสิ้นสุดขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาระบบบริการรวม
อิเล็กทรอนิกส 

การเตรียมการขอมูลที่ไดจากขั้นตอนนี้ จะเปนขอมูลเบื้องตนใหหนวยงานที่เก่ียวของไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินการหารือเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการกอนที่ผูปฏิบัติการจะนําไปกําหนดความตองการ
ในเชิงลึก รวมถึงแนวทางและความเปนไปไดในการพัฒนาระบบตอไป อยางไรก็ตาม ขั้นตอนนี้เปนเพียง
การศึกษาและวิจัยรายละเอียดเพ่ือกําหนดแนวคิดเบื้องตนเทาน้ัน ยังไมมีการสรางขอตกลงหรือยืนยันวาจะมี
การพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
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4.2.1 ผูเก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

 ผูอํานวยการระดับสูง และระดับตนของแตละหนวยงาน เชน ผูอํานวยการหรือรองหรือผูชวย
สํานัก ศูนย และกอง และนายอําเภอหรือผูชวย เจาหนาที่วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ
พิเศษ และชํานาญการ และเจาหนาที่ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส และชํานาญงาน หรือเทียบเทา เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งมองหาโอกาสในการสรางระบบบริการรวม
อิเล็กทรอนิกส 

4.2.2 ตนแบบและเครื่องมือที่ใช 

 การสรางตารางเทียบระหวางบริการของหนวยงาน และระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ
อยางนอย 1 ระดับชั้น จากตารางเทียบระหวางบริการของหนวยงานและระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
ดังตัวอยางในตารางที่ 4.1 พบวามีระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด 4 บริการ ที่ตองอาศัยความรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ซึ่งเปนหนาที่ของผูเก่ียวของที่ตองสราง
ความสัมพันธและความรวมมือจากทุกภาคสวนตอไป 

ตารางท่ี 4-1 ตารางเทียบระหวางบริการของหนวยงานและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ 

 ธุรกรรมหรือบริการ 

บริการ1 บริการ2 บริการ3 บริการ4 

สา
ยง
าน

หน
วย

งา
นท

ั้งภ
าย
ใน
แล

ะ
ภา

ยน
อก

 

กองปฏิบัติการ1     

กองปฏิบัติการ3     

กองปฏิบัติการ3     

กรม1     

กรม2     

สํานัก1     

 

4.2.3 วิธีการดําเนินการ 

 การพิจารณาบริการจากที่มาของเอกสารที่ผูใชบริการตองแนบประกอบแบบฟอรมคํารอง หรือ
บริการตางๆใ นกระบวนการทํางานรวมของหนวยงานในสังกัด 

4.2.4 ผลที่ไดรับ 

 การเตรียมการเบื้องตน จะทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคโดยทั่วไป หนวยงานและบุคคล
จากทุกสวนงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการตางๆ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากระบบบริการรวม และองคประกอบในภาพรวมของการพัฒนาระบบได 
โดยเฉพาะประเด็นในเชิงปฏิบัติที่เก่ียวของ และควรหลีกเลี่ยงศัพททางเทคนิคและประเด็นทางเทคนิคในเชิงลึก 
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4.3 ระยะที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือการบูรณาการและการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

4.3.1 ผูเก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เปนผูนําหรือเจาภาพ ผูอํานวยการระดับสูงและระดับตน เชน ผูอํานวยการหรือ
รองหรือผูชวยสํานัก ศูนย และกอง และนายอําเภอหรือผูชวย  เจาหนาที่วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ และเจาหนาที่ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส และชํานาญงาน หรือ
เทียบเทา 

4.3.2 วิธีการดําเนินการ 

 หนวยงานที่ เปนผู นํ าหรื อ เจ าภาพในการพัฒนาระบบบริการร วมอิ เล็กทรอนิกส             
ควรประสานจัดการประชุม เพ่ือนําเสนอรายงานแนวคิดเบื้องตนของระบบจากระยะแรกมาพิจารณาในท่ีประชุม
อันประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยควรชักชวนและประชาสัมพันธ
โครงการกอนการประชุม เพ่ือใหม่ันใจวาผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีความเขาใจแนวทาง และเห็นดวยกับแนวคิด    
ที่เสนอ ตลอดจนนําขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมไปปรับปรุงรายงานแนวคิดเบื้องตนของระบบใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น กอนนําเสนออยางเปนทางการในที่ประชุม 

 ระยะนี้ทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการจัดทําบันทึกขอตกลง 
(MOU) หรือยืนยันวาจะมีการพัฒนาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงและระดับตน เชน 
หัวหนาและรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง กรม ผูวาราชการจังหวัด ซีไอโอ ผูบริหารองคการ
สวนทองถิ่น หรือเทียบเทาของแตละหนวยงานสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินการไดอยางเต็มที่ 

4.3.3 ผลที่ไดรับ 

1) แนวทางและประโยชนที่ชัดเจนของระบบ  
2) ความเห็นชอบในแนวทางของโครงการตามที่ไดทําการศึกษาความเปนไปไดไวในเบื้องตน  
3) แนวทางสําหรับการวิเคราะหความตองการในรายละเอียด  
4) ความเปนไปไดทางเทคนิค กฎระเบียบ กลไกองคกรและสังคม 
5) บันทึกขอตกลง (MOU) 

 

4.4 ระยะที่ 3 การจัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรม 

สถาปตยกรรมดานธุรกรรม เปนการพิจารณาขั้นตอนการดําเนินการในปจจุบัน และขั้นตอนที่
เสนอใหมีการปรับปรุงใหมเพ่ือการทํางานที่ดีกวาในอนาคต โดยขั้นตอนการดําเนินการที่กลาวถึงเปนการ
ดําเนินการโดยบุคคลและระบบงานที่ใหบริการ ซึ่งการดําเนินการในระยะนี้ยังไมจําเปนตองแบงแยกสิ่งที่
ดําเนินการโดยบุคคล กับสิ่งที่ดําเนินการโดยการใชเทคโนโลยีอยางชัดเจนนัก  กระบวนการทางธุรกรรม    
ควรอธิบายออกมาโดยยังไมตองคํานึงวาจะนําไปดําเนินการจริงอยางไร แตใหมุงเนนที่กระบวนการทาง
ธุรกรรมในมุมมองของการใหบริการกับหนวยงานตางๆ โดยไมเจาะจงวาตองใหบริการเฉพาะในกลุมธุรกรรม
นั้นๆ เทาน้ัน 
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4.4.1 ผูเก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

ผูอํานวยการระดับสูงและระดับตน เชน ผูอํานวยการหรือรองหรือผูชวยสํานัก ศูนย และกอง 
และนายอําเภอหรือผูชวย เจาหนาที่วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ 
เจาหนาที่ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส และชํานาญงาน หรือเทียบเทา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห
ระบบในระยะนี้ 

4.4.2 ตนแบบและเครื่องมือที่ใช 

สําหรับเทคนิควิธีการจัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรมนั้น ศูนยอํานวยความสะดวกดานการคา
และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงสหประชาชาติ (UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business) ไดพัฒนาขอกําหนดดานเทคนิควิธีการสรางแบบจําลองและวิธีการเขียนอธิบาย
ขั้นตอนกระบวนการ ที่เปนมาตรฐานและสามารถอธิบายลักษณะการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสได  
อยางชัดเจนในลักษณะที่เปนกลางไมขึ้นอยูกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึง เรียกวา ยูเอ็มเอ็ม (UMM 
UN/CEFACT Modeling Methodology)1 ในการจัดทําขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกส 
และแนะนําใหหนวยงานตางๆทั่วโลกใชเปนแนวทาง วิธีการยูเอ็มเอ็มเปนวิธีการใชภาษาสัญลักษณที่เปน
มาตรฐานสากลในรูปของแผนภาพที่เรียกวายูเอ็มแอล (UML : Unified Modeling Language2) หรือ ไอเอสโอ/
ไออีซี 19501:2005 เพ่ืออธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หนวยงานและขอมูลที่เก่ียวของในการปฏิบัติการรวม 
ทางอิเล็กทรอนิกส การอธิบายขั้นตอนกระบวนการโดยใชวิธีการนี้ประกอบดวยสามมุมมองหลักไดแก          
1) มุมมองขอบเขตทางธุรกรรม (Business Domain View) 2) มุมมองของความตองการทางธุรกรรม 
(Business Requirement View) และ 3) มุมมองของกิจกรรมทางธุรกรรม (Business Transaction View)  

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเสนอใหใชวิธีการยูเอ็มเอ็ม          
เปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยจะตอง
ประกอบดวย “แผนภาพกิจกรรม” (UML Activity Diagram) ที่กําหนดไวในสวนของมุมมองของกิจกรรม    
ทางธุรกรรม (Business Transaction View) เพ่ืออธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หนวยงานและเอกสารที่
เก่ียวของ โดยนําเสนอดวยภาพแสดงกระบวนการของแตละขั้นตอน ดังตัวอยางในError! Reference source 
not found. นักวิเคราะหกระบวนการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน นักวิเคราะหระบบ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของตอง
สามารถใชภาพเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารวิเคราะหขั้นตอนธุรกรรมและเอกสารขอมูลที่เก่ียวของ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการปฏิสัมพันธกันระหวางหลายหนวยงาน วิธีการน้ียังชวยใหนักวิเคราะหระบบ
สามารถกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงไดชัดเจนขึ้น และยังชวยลดความ
คลุมเครือในขั้นตอนการทํางานระหวางผูปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของตลอดจนเปดโอกาสใหมองเห็น
ขั้นตอนที่อาจซํ้าซอนและ      ควรไดรับการปรับลด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เก่ียวของดวย 

                                          
1
UMM อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.unece.org/cefact/umm/umm_index.htm 

2 UML : Unified Modeling Language อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http:// www.uml.org  
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4.4.3 วิธีการดําเนินการ 

การพัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ผูวิเคราะหระบบตองทําความเขาใจ
ขั้นตอนการไหลของกระบวนการ และความสัมพันธของกระบวนการทํางานในภาพรวมของหนวยงานที่
ตองการบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเขาดวยกันในลักษณะการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนทําความเขาใจขอมูลที่เก่ียวของกับขั้นตอนกระบวนการเหลาน้ัน การอธิบายขั้นตอนกระบวนการและ
ขอมูลดังกลาวดวยภาพและสัญลักษณจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารเพื่อความเขาใจระหวางกัน 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูวิเคราะหระบบและเจาหนาที่ที่เก่ียวของสามารถใชภาพเปนเคร่ืองมือสําคัญใน      
การส่ือสาร วิเคราะหขั้นตอนธุรกรรม ตลอดจนขอมูลที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางหลายหนวยงาน วิธีการน้ียังชวยใหแตละหนวยงานสามารถกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของ
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงไดชัดเจนขึ้น และยังชวยลดความคลุมเครือในขั้นตอนการทํางานระหวาง
ผูปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของตลอดจนเปดโอกาสใหมองเห็นขั้นตอนที่อาจซ้ําซอนและควรไดรับ
การปรับลด   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของดวย 

4.4.4 ผลที่ไดรับ 

การวิเคราะหและนําเสนอกระบวนการดําเนินงานดวยภาพสัญลักษณจะชวยทําใหเกิดความ
ชัดเจนและความเขาใจท่ีตรงกันในประเด็นที่ตองการจะระดมสมองเพื่อการอภิปรายหาทางเลือกหรือ         
การวิเคราะหในรายละเอียด แผนภาพที่นําเสนออาจจะแสดงกระบวนการที่ใชงานในปจจุบันทั้งขั้นตอนปกติ
และขั้นตอนที่เปนเง่ือนไขพิเศษ เชน การขอยกเลิก การแกไขเม่ือเอกสารไมครบ หรือเม่ือมีความผิดพลาด 
และ/หรือใชแสดงภาพของกระบวนการใหมที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตของระบบสารสนเทศที่ตองการก็ได 
นอกจากน้ีกระบวนการที่กลาวถึงในแผนภาพยังแสดงเอกสารที่เก่ียวของในขั้นตอนตางๆ เพ่ือจะนําขอมูลไป
วิเคราะหในรายละเอียดในระยะตอไป 

 
ภาพท่ี 4-2 ตัวอยางแผนภาพกิจกรรม ท่ีใชอธิบายกระบวนการและเอกสารที่เก่ียวของ 
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ภาษาสัญลักษณที่ใชในแผนภาพกิจกรรมเพ่ืออธิบายขั้นตอนและเอกสารของแตละหนวยงาน   
มีดังตัวอยางที่ 4-2  

ตารางท่ี 4-2 ภาษาสัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกิจกรรม 

ภาพสัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ คําอธิบาย 

 

จุดเร่ิมตนกระบวนการ
(Activity Initial) 

เปนสัญลักษณ แสดงการ
เริ่มตนของขั้นตอนการทํา
กิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน (Activity) เปนสัญลักษณ แสดงการทํา
กิจกรรม เชน การประมวลผล
ขอมูล เปนตน 

 

เอกสาร (Document) เปนสัญลักษณ แสดงเอกสารที่
เก่ียวของกับกระบวนการ 

 

เง่ือนไขการตดัสินใจเพ่ือ
เลือกขั้นตอนการดําเนินงาน 
(Decision) 

เปนสัญลักษณ แสดงการ
ตัดสินใจ ซึ่งระบบหรือผูที่
เก่ียวของจะตองตัดสินใจแลว
เลือกกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งเทาน้ัน 

 

 

การรอและรวมงานหลาย
กิจกรรม (Join) 

เปนสัญลักษณ แสดงการรวม
กิจกรรม ทั้งสองกิจกรรมแลวจึง
จะดําเนินกิจกรรมขั้นตอน
ถัดไป ถายังไมเสร็จทั้งสอง
กิจกรรมจะไมสามารถ
ดําเนินการขั้นตอนตอไปได 

 

 

การแบงงานออกไปหลาย
กิจกรรม (Fork) 

เปนสัญลักษณ แสดงการแยก
กิจกรรม ซึ่งสามารถทํางาน
พรอมกันไดทั้งสองขั้นตอน 

 

ลูกศรกํากับทศิทางขั้นตอน
การดําเนินงาน (Control 
Flow) 

เปนสัญลักษณ แสดงทิศทาง
การทํางานขั้นตอนตอไปของ
กระบวนการ 

 

ลูกศรกํากับทศิทางเอกสาร
(Dependency) 

เปนสัญลักษณ แสดงทิศทาง
ของเอกสารที่มีหลายเอกสารที่
ตองใชในขั้นตอนถัดไป 

 
จุดส้ินสุดกระบวนการ 
(Activity Final) 

เปนสัญลักษณ แสดงการส้ินสุด
ขั้นตอนการทาํงาน 
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ภาพสัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ คําอธิบาย 

 

ชองแบงบทบาท 
(Swimlane) 

เปนสัญลักษณแสดงการแบง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละคนหรือแตละ
หนวยงาน 

 

4.5 ระยะที่ 4 การจัดทําสถาปตยกรรมดานขอมูล 

ความหลากหลายในการเรียกชื่อรายการขอมูลและเง่ือนไขการจัดเก็บขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐทําใหการบูรณาการขอมูลภาครัฐเปนเรื่องยุงยากและซับซอน ดังน้ัน การหาขอตกลงในการปรับลดชื่อ
รายการขอมูลที่มีความหมายเหมือนกันใหเหลือเพียงชื่อเดียวและสรางความสอดคลองกับเง่ือนไขการจัดเก็บ
ขอมูลของแตละหนวยงานจึงเปนมาตรการที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมใหกับการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศใหสามารถปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสได ทําใหสามารถพัฒนาระบบบริการรวม      
แบบเบ็ดเสร็จไดในอนาคต  

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนสําหรับหนวยงานตางๆ ที่จะสามารถใชขอมูลรวมกันได และลดปญหาความ
แตกตางของขอมูลที่ทําใหตางหนวยงานไมสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลเขาหากันไดหรือทําได
ยาก เนื่องจากตองมีการเปรียบเทียบและแปลงขอมูลระหวางระบบที่ยุงยาก ดังน้ัน การสรางความสอดคลอง
ของชื่อรายการขอมูลและโครงสรางของเอกสารที่สามารถโยงความสัมพันธกันได จึงมีความสําคัญมากตอ   
การสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางระบบอยางอัตโนมัติ ซึ่งชื่อรายการขอมูลและ
เง่ือนไขในการจัดเก็บขอมูลที่มีลักษณะตามที่ระบุในมาตรฐานกลางและไดรับการกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของ
มาตรฐานชื่อรายการขอมูลของประเทศ (National Standardized Data Set) ควรจะไดรับการอนุมัติใหนําไปใช
เปนบรรทัดฐานในการกําหนดแบบจําลองขอมูลของเอกสาร (Document Data Model) ของระบบที่นักพัฒนา
ระบบจะนําไปใชออกแบบโครงสรางและเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการแลกเปลี่ยนขามระบบ (XML 
Schema) ในขั้นตอไป 

4.5.1 ผูเก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

เจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหและออกแบบขอมูล การพัฒนา
ระบบงาน และสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติ  
หรือเทียบเทา จะมีบทบาทสําคัญในการจัดทําสถาปตยกรรมขอมูล 

4.5.2 ตนแบบและเครื่องมือที่ใช 

แนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมดานขอมูลน้ีเพ่ือใหนักวิเคราะหระบบ และนักออกแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสนําไปใชเปนมาตรฐานกลางในการจําลองโครงสรางขอมูลของเอกสาร (Data Modeling)       
การกําหนดชื่อรายการขอมูลและเงื่อนไขการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการออกแบบโครงสรางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โดยมีพ้ืนฐานบนวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสากล ตอไปน้ี 
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• วิธีการกําหนดมาตรฐาน สรางความสอดคลอง และลดความซ้ําซอนรายการขอมูล (Data 
Simplification, Harmonization and Standardization) – สําหรับการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลของอยางนอยสองหนวยงาน หรือสําหรับความตองการที่นําไปสูการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลของหลายหนวยงาน และการสรางระบบบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ (Service Linkup หรือ 
One Stop Service) จําเปนอยางยิ่งที่ตองเร่ิมตนดวยการวิเคราะหกระบวนการและเอกสาร       
ในปจจุบัน และดําเนินวิธีการที่จะนําไปสูการลดขั้นตอนและสรางความสอดคลองของเอกสาร      
ที่เก่ียวของทั้งหมด –นักวิเคราะหระบบ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (ผูปฏิบัติงานที่เขาใจขั้นตอน
ธุรกรรมและเนื้อหาของเอกสารที่เก่ียวของ) นักวิเคราะหกระบวนการทางธุรกรรม และนักออกแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ควรใชวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห และสรางความสอดคลองของ
เอกสาร ตามคําแนะนําของรางขอเสนอหมายเลข 34 ของศูนยอํานวยความสะดวกดานการคาและ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงสหประชาชาติ (UN/CEFACT) ที่วาดวยการกําหนดมาตรฐาน         
ชื่อรายการขอมูลดานการคาระหวางประเทศ (Recommendation No. 34: Recommendations on 
Data Rationalization and Standardization for International Trade) ในการรวบรวม และปรับลด
ชื่อรายการขอมูลที่ใชทั่วไปในการทําธุรกรรมที่มาจากตางเอกสาร ทั้งที่เปนกระดาษและ         
เปนอิเล็กทรอนิกสใหมีความสอดคลองกัน เชน รายการขอมูลที่มีความหมายเดียวกันในหลาย
เอกสาร ควรมีการอางอิงที่เหมือนกัน แทนที่จะมีหลายชื่อและหลายนิยาม 

• เม่ือจําเปนตองกําหนดนิยามความหมายของชื่อรายการขอมูล ใหอางอิงมาตรฐานการนิยาม
ความหมายของชื่อรายการขอมูลขององคกรมาตรฐานนานาชาติไอเอสโอ 11179 สวนที่ 4 ซึ่งเปน
สวนที่กําหนดแนวทางการกําหนดนิยามของรายการขอมูล (ISO 11179 Part 4 -- Formulation of 
Data Definitions) 

• เม่ือจําเปนตองกําหนดชื่อรายการขอมูลใหม ใหใชมาตรฐานการกําหนดชื่อรายการขอมูล
อิเล็กทรอนิกสขององคกรมาตรฐานนานาชาติไอเอสโอ 11179 สวนที่ 5 ซึ่งกําหนดวิธีการตั้งชื่อ
รายการขอมูล (ISO 11179 Part 5 -- Naming and Identification Principles for Data Elements) 
และขอปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดขอมูลรวม (CCTS: Core Components Technical 
Specification, ไอเอสโอ/ดีทีเอส 15000-5) ในการนําชื่อรายการขอมูลที่ใชทั่วไปในการทําธุรกรรม 
(Business/Regulatory Terms) ตลอดจนเง่ือนไขการจัดเก็บที่ไดรับการกําหนดใหเปนมาตรฐาน
แลวมากําหนดชื่อรายการขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Core Component Dictionary 
Entry Name) 

• การสรางแบบจําลองขอมูลของเอกสาร (Data Modeling) ดวยการใชมาตรฐานซีซีทีเอส (CCTS 
หรือ ISO/DTS 15000-5) เม่ือมีรายการขอมูลและเอกสารที่พรอมพิจารณาเพ่ือจะแลกเปลี่ยนกัน
ทางอิเล็กทรอนิกสแลว ขั้นตอนที่เสนอใหเปนมาตรฐานในการดําเนินการขั้นสําคัญขั้นถัดไปคือ 
การสรางแบบจําลองขอมูลของเอกสาร (Data Modeling) ดวยหลักการสากลท่ี เรียกวาซีซีทีเอส 
(Core Components Technical Specification -- CCTS หรือ มาตรฐานไอเอสโอ/ดีทีเอส 15000-5) 
ซึ่งหลักการดังกลาวน้ี จะชวยสรางความสอดคลองของขอมูลในเนื้อเอกสารท่ีหลากหลาย        
โดยจะตองมีการใชรายการขอมูลรวม (Core Components) และมีโครงสรางในเชิงความหมาย 
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(Semantics) ที่พรอมจะนําไปสรางระบบสารสนเทศไดอยางหลากหลาย คือ อาจจะนําโครงสราง
แบบจําลองเอกสารที่ออกแบบโดยวิธีเดียวกันน้ีไปแปลงเปนโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล หรือ
นําไปพัฒนาโปรแกรมเชิงออปเจ็ค (Object-oriented programming) หรือนําไปสรางระบบ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ไดโดยไมมีปญหาแมระบบสารสนเทศจะมี
โครงสรางทางไวยากรณระหวางระบบที่แตกตางกัน แตเน้ือหาของขอมูลก็ยังคงมีความหมาย 
(Semantics) เดียวกัน 

4.5.3 วิธีการดําเนินการ 

ควรกําหนดใหนักสรางแบบจําลองขอมูล และนักวิเคราะห ใชขอปฏิบัติทางเทคนิคในการ
กําหนดชุดขอมูลรวม เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Document Data 
Modeling) โดยดําเนินการตามขอกําหนดทางเทคนิคในการกําหนดขอมูลรวม (CCTS : Core Components 
Technical Specification, ไอเอสโอ/ดีทีเอส 15000-5) ในการนําชื่อรายการขอมูลที่ใชทั่วไปในการทําธุรกรรม 
(Business/Regulatory Terms) ตลอดจนเง่ือนไขการจัดเก็บที่ถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานแลวมากําหนดชื่อ
รายการขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Core Component Dictionary Entry Name) 

 
ภาพท่ี 4-3 ขั้นตอนการสรางความสอดคลองของรายการขอมูล 

 
4.5.3.1 วิธีการกําหนดมาตรฐาน สรางความสอดคลอง และลดความซ้ําซอนรายการ

ขอมูล (Data Simplification, Harmonization and Standardization) 

 หลังจากที่มีการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน ในภาพรวมของ
หนวยงานที่ตองการบูรณาการระบบสารสนเทศเขาดวยกัน และจําลองผลที่ไดจากการศึกษา
ใหอยูในรูปของแผนภาพ (Business Process Modeling) จะทําใหนักสรางแบบจําลองเอกสาร 
และนักวิเคราะหระบบสามารถสรุปรายการเอกสารทั้งหมด ทั้งที่เปนกระดาษและเปน
อิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับกระบวนการที่กําลังพิจารณาเหลาน้ันได 
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 เม่ือรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของแลว ใหนักวิเคราะหระบบรวบรวมชื่อรายการขอมูล
ทั้งหมดในเอกสารเหลาน้ัน เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ ทบทวนความหมาย และลักษณะ
ขอมูลของแตละรายการขอมูลใหชัดเจน เม่ือพิจารณาความเหมือนและความแตกตางแลวให
ทําการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางรายการขอมูลที่สัมพันธกัน และทําการปรับลดชื่อ
รายการขอมูลที่ซ้ําซอนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการขอมูลที่อยูในหลายเอกสาร และเรียกชื่อ
แตกตางกัน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จะตองใหความสําคัญกับการหารือ พิจารณาความ
ถูกตองเหมาะสมและหาขอสรุปรวมกันจากหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
อยางทั่วถึงและรอบคอบ โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การพิจารณากําหนดชื่อรายการขอมูลและ
ความหมายที่ชัดเจนเปนมาตรฐานที่สอดคลองและเขาใจตรงกันระหวางหนวยงานและระหวาง
ระบบ โดยใชวิธีการดําเนินการเพื่อพิจารณากําหนดชื่อมาตรฐาน สรางความสอดคลอง และ  
ลดความซํ้าซอนของรายการขอมูล ตามขั้นตอนทในรางขอเสนอหมายเลข 34 ที่วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานช่ือรายการขอมูลดานการคาระหวางประเทศ ซึ่งเสนอแนะแนวทางวิธีการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอนหลักที่สามารถประยุกตใชกับงานเอกสารทั้งทางราชการและทางธุรกิจ
ดังตอไปน้ี 

4.5.3.1.1 ขั้นตอนการรวบรวมชื่อรายการขอมูล 

 การรวบรวมชื่อรายการขอมูลจากเอกสารที่ เปนกระดาษและเอกสารที่ เปน
อิเล็กทรอนิกสและใสลงในตาราง (Spreadsheet) ตามรายหนวยงานที่อยูในขอบเขตการ
พิจารณาที่กําหนด โดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี 

o ชื่อรายการขอมูล 

o ที่มาของชื่อรายการขอมูล (ชื่อเอกสาร/ชื่อขั้นตอน/ชื่อกระบวนการ) 

o ที่มาของขอมูล (ผูใหขอมูล หรือระบบที่ใช) 

o สิทธิ์ในการจัดเก็บหรือการเรียกดูขอมูลตามที่กฎหมายอนุญาต (เพ่ือชวยในการ
พิจารณาประเด็นทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวของ) 

4.5.3.1.2 ขั้นตอนการนิยามชื่อรายการขอมูล 

 นิยามชื่อรายการขอมูลที่ไดประมวลไว โดยเพิ่มรายละเอียดที่ระบุดานลางในตารางที่
จัดทําไวเดิม โดยระบุรายละเอียดอยางนอยดังตอไปน้ี 

o คําอธิบายรายการขอมูล 

o ลักษณะของขอมูล (ตัวอักษร (A3), ตัวเลข (N4) หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลข 
(AN5)) 

                                          
3
 A = Alphabet 

4
 N = Number 

5
 AN = Alphabet and Number 
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o การใชรหัสขอมูล (ถามี ตามที่ไดรับการกําหนดใหใชในหนวยงาน ทั้งที่เปน
มาตรฐานสากลและไมเปนมาตรฐานสากล) 

4.5.3.1.3 ขั้นตอนการวิเคราะหชื่อรายการขอมูล 

 นําชื่อรายการขอมูลที่ไดทําการรวบรวมจากทุกเอกสาร พรอมทั้ง “คําอธิบาย
ความหมาย” และ “ที่มาของชื่อรายการขอมูลน้ันๆ” ใหอยูในตารางเดียวกัน จากน้ันจึงทํา
การวิเคราะหชื่อรายการขอมูลและระบุชื่อรายการขอมูลที่มีชื่อเรียกตางกันแตมีความหมาย
เหมือนกันและที่สามารถลดรูปหรือตัดทิ้งได 

4.5.3.1.4 ขั้นตอน การหารือ หาขอสรุป และ กําหนดชื่อรายการขอมูล
มาตรฐาน 

 ทําการหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน ตัวแทนหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาของ
ขอมูลหรือเปนผูใชประโยชนจากรายการขอมูลที่กําลังพิจารณา และตัวแทนจากหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เปนผูใชหรือที่เปนผูพัฒนาระบบที่เก่ียวของ และดําเนินการรวบรวม     
ความคิดเห็นและหาขอสรุปในการกําหนด “ชื่อรายการขอมูลมาตรฐาน” โดยเฉพาะ   
อยางยิ่งรายการขอมูลที่มีชื่อเรียกตางกันแตมีความหมายเหมือนกัน หรือจากเดิมอาจจะมี
ความหมายที่ไมเหมือนกันใหเหมือนกัน ควรจะมีการหาขอสรุปนิยามความหมายของคํา
เหลาน้ันใหเหมือนและสอดคลองกัน และใหทุกหนวยงานและทุกระบบที่เก่ียวของเขาใจใน
เชิงความหมาย (Semantics) ใหตรงกันวาหมายถึงเน้ือหาของขอมูลเรื่องเดียวกัน เปนตน 

4.5.3.2 แนวทางการกําหนดชื่อรายการขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(Dictionary Entry Name) และ การสรางแบบจําลองขอมูลของเอกสาร (Data 
Modeling) ดวยการใชมาตรฐาน CCTS 

 การกําหนดโครงสราง หรือแบบจําลองขอมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Data 
Modeling) เปนขั้นตอนสําคัญที่มีผลกระทบอยางมากตอขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางระบบสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนา   
บนพ้ืนฐานที่ตางกัน เพ่ือตอบสนองการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบ
ขอมูลที่ใชในการแลกเปลี่ยน (Syntax) ที่เหมือนกันหรือตางกันได โดยแนวทางการบูรณาการ
ขอมูลภาครัฐ เสนอใหนักออกแบบขอมูลและนักพัฒนาระบบกําหนดโครงสรางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โดยการใชมาตรฐานไอเอสโอ/ดีทีเอส 15000-5 วาดวยขอปฏิบัติทางเทคนิคใน
การกําหนดชุดขอมูลรวม (CCTS : Core Components Technical Specification – Part 8 of 
the ebXML Framework) หลักการและขอปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดชุดขอมูลรวม 
(Core Components Technical Specification - CCTS6) 

 เม่ือไดมาตรฐานชื่อรายการขอมูลของประเทศ (National Standardized Data Set – 
Business Terms) หรือมีการกําหนดรายการขอมูลที่ตองการแลกเปลี่ยนกันระหวางระบบ 

                                          
6
Core Components Technical Specification – CCTS อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.unece.org/cefact/ebxml/CCTS_V2-01_Final.pdf 
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รวมทั้งมีนิยามความหมาย และเงื่อนไขการจัดเก็บขอมูลของชื่อรายการขอมูลแตละรายการแลว 
ขั้นตอนตอไปก็คือใหนักวิเคราะหระบบกําหนดชื่อรายการขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(Core Component Dictionary Entry Name) แนวทางท่ีควรพิจารณาดําเนินการสรุปเปนขอๆ 
ดังนี้ 

4.5.3.2.1 แนวทางแรกที่ควรพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนน้ี คือ สืบคนมาตรฐาน
ขอมูลจากระบบทะเบียนรวบรวมมาตรฐานโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล ที่ผาน
การประกาศใชจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน โดยคณะกรรมการฯ ชุดน้ีควร
ผลักดันใหมีการหารือ รวบรวมขอคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของ และมี
การกลั่นกรองนําเสนอ โดยผานทางการจัดตั้งและทํางานของคณะทํางานทางเทคนิค      
(ที่มีตัวแทนของหนวยงานที่เก่ียวของมาชวยกันทํางานในเบื้องตนกอน) และการทํา  
ประชาพิจารณผานกระบวนการเปด เพ่ือใหมีการกําหนดและประกาศใหรายการขอมูล    
ชุดใหมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานชื่อรายการขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนของประเทศ 
(National Standardized Data Set) รายการขอมูลมาตรฐานที่กําหนดน้ีจะไดถูกนําไป
กําหนดโครงสรางขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเชื่อมโยงระหวางระบบที่ใช
ประโยชนไดอยางจริงจังตอไป 

4.5.3.2.2 แนวทางที่ สองที่ควรพิจารณาดํา เ นินการใน ข้ันตอนน้ี  คือ  สืบคน
มาตรฐานสากลจากหนวยงานมาตรฐานตางๆ ที่ไดมีการหารือและสรุปดวยกลไก      
ที่เปดกวางในการกําหนดชื่อรายการขอมูลและเงื่อนไขการจัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของ      
จากนั้นทําการลดรูปของชื่อรายการขอมูลที่ไดรวบรวมจาก 3 ขั้นตอนแรก ใหสอดคลองกับ
ชื่อรายการขอมูลตามมาตรฐานน้ัน เชน ตัวอยางชื่อรายการขอมูลที่ไดรับการจัดทําใหเปน
มาตรฐานสากลแลว อาทิ ชื่อรายการขอมูลที่เก่ียวกับงานดานการนําเขาและการสงออก
สินคา (WCO Data Set) ที่จัดทําโดยองคการศุลกากรโลก (WCO : World Customs 
Organization) 

4.5.3.2.3 ในกรณีที่สืบคนแลวไมพบวามีมาตรฐานจากระบบทะเบียนรวบรวม
มาตรฐานโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล ที่ผานการประกาศใชจากคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานหรือมาตรฐานสากลที่เก่ียวของกับชื่อรายการขอมูลที่ตองการ      
ใหทําการสืบคนรายการขอมูลที่ยังไมมีบริบททางธุรกรรม (Core Component 
Library) ที่ ผ านการประกาศใช จ ากคณะกรรมการกํ า กับมาตรฐานหรื อ
มาตรฐานสากลตามลําดับ และนํามาจัดทํามาตรฐานขอมูลตามแนวทางการจัดทํา
สถาปตยกรรมดานขอมูลขางตน และนําเสนอชื่อรายการขอมูลที่ตองการพรอมรายละเอียด
ที่เก่ียวของ ไดแก ความหมายของชื่อรายการขอมูลและเง่ือนไขในการจัดเก็บขอมูล ไปยัง
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานตอไป เพ่ือผานกลไกการกลั่นกรองและพิจารณาบรรจุ      
ชื่อรายการขอมูลดังกลาวลงในมาตรฐานชื่อรายการขอมูลของประเทศ 
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4.5.3.2.4 ในกรณีที่สืบคนแลวไมพบวามีรายการขอมูลที่ยังไมมีบริบททางธุรกรรม 
(Core Component Library) ตามท่ีตองการ หนวยงานที่มีความจําเปนตองใชชื่อขอมูล
นั้นสามารถจัดทํามาตรฐานขอมูลตามแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมดานขอมูลขางตน 
และนําเสนอชื่อรายการขอมูลที่ตองการพรอมรายละเอียดที่เก่ียวของ ไดแก ความหมาย
ของชื่อรายการขอมูลและเง่ือนไขในการจัดเก็บขอมูล ไปยังคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
ตอไป เพ่ือผานกลไกการกลั่นกรองและพิจารณาบรรจุชื่อรายการขอมูลดังกลาว ลงใน
มาตรฐานชื่อรายการขอมูลของประเทศ  

 

 ทั้งน้ี ชื่อรายการขอมูลใหมและรายละเอียดที่เปนภาษาอังกฤษใหใชตัวสะกดตาม 
พจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกฟอรด (Oxford English Dictionary) และนิยามความหมาย
ของชื่อรายการขอมูลตามขอเสนอแนะไอเอสโอ 11179 (Part 4 -- Formulation of Data 
Definitions) และกติกาการนิยามความหมายของชื่อรายการขอมูลใหมตามขอเสนอแนะของ
ไอเอสโอ 11179 Part 4 ระบุวานิยามของชื่อรายการขอมูล “ตอง” มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

o ไมซ้ํากันเพื่อรักษาบริบทเฉพาะของชื่อรายการขอมูลน้ันๆ 

o ไดรับการอธิบายใหอยูในรูปเอกพจนเทาน้ัน นอกจากสาระของคํานิยามนั้น
สะทอนความเปนพหูพจน 

o แสดงสิ่งที่เปนสาระของชื่อรายการขอมูลน้ัน และนําเสนอในเชิงบอกเลา  

o อยูในรูปวลีหรือประโยคที่สื่อความหมาย จะเปนเพียงคําที่มีความหมายเหมือนกัน
หรือกลุมคําไมได 

o หลีกเลี่ยงการใชคํายอ นอกจากคํายอที่ใชและเขาใจกันอยางแพรหลายเทาน้ัน  

o ตองไมมีคํานิยามของชื่อรายการขอมูลและสาระอ่ืนๆ ที่เก่ียวของแตถาจําเปนตองใส 
สามารถใสเปนหมายเหตุขางทายคํานิยามหลัก 

 และการนิยามความหมายของชื่อรายการขอมูลตามขอเสนอแนะของไอเอสโอ 11179 
Part 4 ระบุวาคํานิยามของชื่อรายการขอมูล “ควร” มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

o สะทอนนัยสําคัญของชื่อรายการขอมูลน้ัน 

o มีความหมายชัดเจน ไมกํากวม 

o มีเน้ือหากระชับและรัดกุม 

o อานแลวสามารถเขาใจไดทันทีโดยไมตองตีความเพิ่มเติม  

o ไมมีการขยายความเพิ่มในประเด็นดานหลักการและเหตุผล การนําไปใชงาน 
บริบททางธุรกิจ หรือขอมูลของกระบวนการที่เกี่ยวของ 
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o ใชคําและโครงสรางทางตรรกะที่ มีความสอดคลองกับชื่อรายการขอมูลที่ มี
ความหมายสอดคลองกัน 

 หลักการกําหนดชื่อรายการขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Naming and 
Convention) ที่สอดคลองกับมาตรฐานไอเอสโอ 11179 Part 5 มีดังนี้ 

o ใหชื่อรายการขอมูลมีบริบทเฉพาะและไมซ้ํากับชื่อรายการขอมูลอ่ืน 

o ใหชื่อรายการขอมูลอยูในรูปเอกพจนเทาน้ัน นอกจากสาระของคํานิยามนั้น
สะทอนความเปนพหูพจน 

o ใหชื่อรายการขอมูลเปนตัวอักษรเทาน้ัน 

o ใหหลีกเลี่ยงการใชคํายอ 

o ใหใชนิยามความหมายของชื่อรายการขอมูลเปนบรรทัดฐานในการกําหนด      
ชื่อรายการขอมูล กลาวคือ คําที่ปรากฏในชื่อรายการขอมูลสําหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ดีตองมาจากนิยามของชื่อรายการขอมูลน้ัน 

 
ภาพท่ี 4-4 ตัวอยางการกําหนดชื่อรายการขอมูลสาํหรับเอกสารอเิล็กทรอนิกส 
o จากภาพที่ 4-4 ใหชื่อรายการขอมูลประกอบดวยขอมูล 3 สวน (Tripartite Name) 

ดังนี้ 

สวนที่ 1  คือ สวนของเนื้อหาขอมูล (Object Class Term) ที่แสดงเน้ือหาหลัก
ของชื่อรายการขอมูลน้ัน เชน Address 

สวนที่ 2 คือ สวนของคุณสมบัติเฉพาะ (Property Term)  ที่แสดงคุณลักษณะ 
เฉพาะดานของเนื้อหาหลักของชื่อรายการขอมูลน้ัน และเปนขอมูลที่
ตองปรากฏในคํานิยามของชื่อรายการขอมูล เชน Postcode 

สวนที่ 3 คือ สวนลักษณะขอมูล (Representation Term) ที่แสดงลักษณะของ
ขอมูล เชน Code 

o ใหแยกสวนประกอบของชื่อรายการขอมูลออกจากกันดวย “จุด” และ “การเวนวรรค” 
(. ) แตในกรณีที่สวนประกอบของชื่อรายการขอมูลมีมากกวา 1 คํา ใหแยก      
คําเหลาน้ันดวย “การเวนวรรค” 
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o ในกรณีที่ตองการเพิ่มบริบททางธุรกรรม (Qualifier) ใหแตละสวนของชื่อรายการ
ขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสสามารถทําไดโดยนําไปไวขางหนาสวนของ 
ชื่อรายการขอมูลที่ตองการ แลวคั่น “ขีดลาง” และ “การเวนวรรค” (_ ) เชน 

Credit_ PaymentCard. New_ Expiration. Date ดังตัวอยางในภาพที่ 4-5 

 
ภาพท่ี 4-5 ตัวอยางการตองการเพ่ิมบริบททางธุรกิจ (Qualifier)ใหชื่อรายการขอมูลสําหรับเอกสารอเิล็กทรอนิกส 

 

 เน่ืองจากการกําหนดโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Document Data Model)   
เปนอีกขั้นตอนสําคัญที่มีผลกระทบอยางมากตอขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางระบบสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ที่แตกตางกัน ดังน้ัน กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ จึงเสนอให
นักพัฒนาระบบกําหนดโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ไอเอสโอ/ 
ดีทีเอส 15000-5 วาดวยขอปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดชุดขอมูลรวม (CCTS: Core 
Components Technical Specification – Part 8 of the ebXML Framework) เพ่ือเปน
แนวทางใหนักวิเคราะหระบบนําไปใชในการออกแบบโครงสรางขอมูลของเอกสารในลักษณะ
ของออปเจ็คโดยเนนความหมายของขอมูล (Semantics Data Modeling) และสามารถนําไป
พัฒนาโปรแกรม หรือโครงสรางทางกายภาพในรายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ ไดอยางอิสระ 
โดยยังคงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมระหวางระบบที่แตกตางไดอยาง             
มีประสิทธิภาพตอไป 

4.5.3.3 กติกาการตั้งชื่อ และออกแบบโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล (XML Naming 
and Design Rules – NDR) 

 มาตรฐานในการออกแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของเอกซเอ็มแอล เสนอให
ใชกฎกติกาการตั้งชื่อ และการออกแบบโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล ดวยหลักการของ   
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กฎการตั้งชื่อและออกแบบเอกสารเอกซเอ็มแอล (XML Naming and Design Rules (NDR))7 
ผูที่ เ ก่ียวของกับการออกแบบและกําหนดโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอลของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสของทุกโครงการในประเทศไทย ควรใชกติกาและขอกําหนด NDR ในการตั้งชื่อ 
และออกแบบโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอลกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทท่ีตองการ
แลกเปลี่ยนกันระหวางระบบ เน่ืองจากขอกําหนดดังกลาวจะชวยใหนักออกแบบโครงสราง
เอกสารเอกซเอ็มแอล จากหลากหลายบริษัทหรือหลากหลายหนวยงาน สามารถใชกติการวม
ที่เหมือนกันในการกําหนดและไดรับประโยชนสูงสุดจากความสามารถของการบูรณาการ
เชื่อมโยง และปฏิบัติการรวมระหวางระบบไดอยางเต็มศักยภาพมากขึ้น 

 การออกแบบโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการแลกเปลี่ยนขามระบบ       
ในรูปแบบของโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล เปนขั้นตอนสําคัญที่มีผลกระทบอยางมากตอ
ขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสและการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
ระบบสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาบนพ้ืนฐานที่ตางกัน ทั้งที่ผานโครงขายอินเทอรเน็ตหรือ
ผานโครงขายแบบด้ังเดิม (EDI : Electronic Data Interchange) 

 หลังจากทําการสราง “แบบจําลองขอมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวยหลักการของ 
CCTS” ตามคําแนะนําหัวขอ 4.5.3.2 แลว ขั้นตอนตอไปเม่ือตองการเอกสารในไวยากรณของ
เอกซเอ็มแอล กําหนดใหใชกติกาการออกแบบและตั้งชื่อโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล ดวย
กติกาของ NDR ซึ่งกติกาดังกลาวจะชวยตอบสนองการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบ
สารสนเทศได 

4.5.3.3.1 หลั กก า รแปล งชื่ อ ร า ยก า รข อ มู ลสํ า ห รั บ เ อกสา ร
อิเล็กทรอนิกส (Core Component Dictionary Entry Name) 
ใหเปนโครงสรางและเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการ
แลกเปลี่ยนขามระบบ (XML Schema) มีขั้นตอนดังน้ี 

4.5.3.3.1.1 Component ที่เปนประเภท Association Business 
Information Entity (ASBIE) หรือ Aggregate Core 
Component (ACC) เชน Person. Details ใหกําหนด
เปนชนิดขอมูลแบบโครงสรางภายในท่ีประกอบดวย
ขอมูลที่ซับซอน Complex types ในเอกซเอ็มแอล 

4.5.3.3.1.2 ขอมูลที่เปน Properties เชน Basic Core Component 
(BCC), Association Core Component (ASCC), Basic 
Business Information Entity (BBIE), Association 
Business Information Entity (ASBIE) เชน “Person. 
Name. Text” เม่ือแปลงเปนเอกสารเอกซเอ็มแอล แลว

                                          
7 XML Naming and Design Rules (NDR)มาตรฐานดังกลาวนี้ ไดรับการพัฒนาโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติผานทางกลุมความรวมมือ 

UN/CEFACT – http://www.unece.org/cefact/xml/xml_index.htm 
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จะถูกกําหนดใหเปน Element ตางๆ อยูในเอกสารเอกซ
เอ็มแอล “<Person><Name></Name></Person>” 

4.5.3.3.1.3 ชนิดขอมูล (Data type) เชน Text, Date และ Address 
จะถูกนํามากําหนดเปนชนิดขอมูล (Data type) ตาม
ชนิดของขอมูลในเอกสารเอกซเอ็มแอล 

 
ภาพท่ี 4-6 แสดงตวัอยางการนําชื่อรายการขอมูลสาํหรับเอกสารอเิล็กทรอนิกสมาแปลงเปนเอกสารในรูปแบบเอกซเอ็มแอล 

 

 ขอกําหนดชนิดขอมูลใน Dictionary เพ่ือนําไปจัดทําขอกําหนดชื่อรายการขอมูลใน
เอกสารเอกซเอ็มแอล มีดังนี้ 

o ตัดชื่อที่มีความซ้ําซอนกันออก เชน “Identification. Identifier” 

o ลบจุด เวนวรรค และ ขีดเสนใต ออก 

o เปลี่ยนคําจาก Details เปน Type ในเอกสารเอกซเอ็มแอล 

o ถาชนิดขอมูล (Data type) เปน Text ใหตัดคําวา Text ออก 

o ถาชนิดขอมูล (Data type) เปน Identifier ใหใช ID แทน 

o เอาชื่อคลาสที่นําหนา Properties ออก เหลือแตชื่อ properties 

o นําโครงสรางของคลาสที่ไดมาเขียนโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล 
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ภาพท่ี 4-7 แสดงตวัอยางการนําชื่อรายการขอมูลสาํหรับเอกสารอเิล็กทรอนิกสมาแปลงเปนเอกสารในรูปแบบเอกซเอ็มแอล  

 จากรูปมีการกําหนดรูปแบบคลาส (Class) ชื่อ Person โดยคําอธิบายรูปแบบเอกสาร
ตางๆ ในลักษณะของ Business Information Entity (BIE) ซึ่งประกอบดวยคุณสมบัติ 
(Properties) ของขอมูลใน Class ดังน้ีคือ Name BirthDate ResidenceAddress และ 
Official Address ตามลําดับ โดย property ชื่อ Name มี ชนิดขอมูล (Data Type) คือ 
Text เปนตน 

 ขอกําหนดของ NDR ดังกลาว จะชวยใหนักออกแบบโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล 
จากหลากหลายบริษัทหรือหลากหลายหนวยงาน ไดใชกติกาที่เหมือนกันในการกําหนด
และใชประโยชนสูงสุดจากความสามารถในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบไดอยางเต็ม
ศักยภาพมากขึ้น 

4.5.4 ผลที่ไดรับ 

การจัดทําสถาปตยกรรมขอมูลจะทําใหเกิดมาตรฐานรายการขอมูลสําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
แบบจําลองขอมูลของเอกสาร และโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 

4.6 ระยะที่ 5 การจัดทําสถาปตยกรรมดานระบบงาน 

สถาปตยกรรมดานระบบงาน (Application Architecture) เปนเรื่องที่เก่ียวของกับองคประกอบ
ของระบบงานที่ใหบริการ โดยหลักสําคัญของสถาปตยกรรมดานระบบงานเพื่อแสดงการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสคือ รูปแบบของระบบงานหรือการใหบริการหนึ่งๆ ที่แตกตางกัน ซึ่งมีที่มาจากการประกอบกัน
ของระบบงานหรือบริการยอยๆ ขึ้นอยูวาจะประกอบกันเพ่ือวัตถุประสงคใด หรือใหบริการดานใด หรือเพ่ือให
บุคคลใชงาน หรือเพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแลกเปลี่ยนขอมูลกันเอง ถูกประกอบขึ้นเปนระบบหรือบริการใหม 
เพ่ือสามารถตอบสนองตอความตองการใชงานไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
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4.6.1 ผูที่เก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

เจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบงาน โครงสรางพื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร และสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติ 
หรือเทียบเทา จะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดทําสถาปตยกรรมดานระบบงานในระยะนี้ 

4.6.2 ตนแบบ และเครื่องมือที่ใช 

การจัดทําสถาปตยกรรมระบบงานสามารถใชแผนภาพ UML ในสวน Component Diagram 
หรือใชแผนภาพอ่ืนๆ อธิบายระบบงานและจัดความสัมพันธระหวางระบบงานได 

สถาปตยกรรมดานระบบงาน เปนการจัดกลุมหรือจัดความสัมพันธของระบบงาน เพ่ือบริหาร
จัดการขอมูลและรองรับกระบวนการทางธุรกรรมขององคกรหรือกลุมงาน โดยไมสนใจวาแตละระบบงานจะใช
เทคโนโลยีอะไร หรือมีความแตกตางของเทคโนโลยีหรือไม หรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

สถาปตยกรรมดานระบบงานเกิดจากการนํากลยุทธและขอบเขตหนาที่ของหนวยงานหรือกลุมงาน 
การประเมินสถานการณในอนาคต บทบาทและหนาที่ของแตฝายที่เก่ียวของ งบประมาณ และเงื่อนไขที่จําเปน
อ่ืนๆ มาใชพิจารณาในการจัดทําใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือกลุมงาน 

 
ภาพท่ี 4-8 แสดงตวัอยางสถาปตยกรรมดานระบบงาน 

 

4.6.3 วิธีการดําเนินการ 

• เลือกหาตนแบบและเครื่องมือที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน ขนาดของหนวยงานและกลุมงาน จํานวน
ผูเก่ียวของ และประเด็นที่ตองการจะสื่อสาร เพ่ือนํามาใชในการรวบรวม จัดทํา และวิเคราะห
ความสัมพันธของระบบงานตางๆ โดยอาจนําตนแบบดานระบบงาน e-Logistic ตนแบบดาน
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ระบบงานสาธารณสุข และตนแบบดานระบบงานการคลังที่ประสบความสําเร็จจากตางประเทศ  
มาประยุกตใช แตอยางไรก็ตามการจัดทําสถาปตยกรรมดานระบบงาน ควรสอดคลองกับ       
ความตองการของหนวยงานและกลุมงาน ความเหมาะสมกับสถานการณ และมีการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางบริการ หนาที่ของผูปฏิบัติงาน ขอมูล กระบวนการทํางาน และอ่ืนๆ          
ที่เก่ียวของ นอกจากนี้ การพิจารณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบงานภายใน
และภายนอกหนวยงานก็มีความสําคัญที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใหบริการแบบเสร็จ   
ณ จุดเดียว 

 การจัดทําสถาปตยกรรมดานระบบงาน ควรสื่อใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธระหวางระบบงาน 
สถานที่ติดตั้งและผูใชงานระบบงานตางๆ การบริหารจัดการที่ดี ระบบงานที่ติดตั้งในสถานที่ตางๆ 
และการพัฒนาระบบงานในแตละสวนดวย 

• จัดทําสถาปตยกรรมและคําอธิบายประกอบสําหรับระบบงานที่ใชอยูในปจจุบัน 

• จัดทําสถาปตยกรรมและคําอธิบายประกอบสําหรับระบบงานที่จะนํามาปรับปรุงระบบงานที่ใชอยู
ในปจจุบัน 

• วิเคราะหความแตกตางระหวางสถาปตยกรรมเดิมกับสถาปตยกรรมใหม 

• กําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในระบบงานตางๆ ที่กําหนดขึ้นในสถาปตยกรรมใหม 

• วิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาปตยกรรมเดิมเปนสถาปตยกรรมใหม 

• สอบทานสถาปตยกรรมถึงความเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานและกลุมงาน 

• จัดทําใหสมบูรณพรอมสําหรับการใชงาน 

4.6.4 ผลที่ไดรับ 

การจัดทําสถาปตยกรรมระบบงานจะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถาปตยกรรมเดิมเปน
สถาปตยกรรมใหม และสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและกลุมงาน 

 
4.7 ระยะที่ 6 การจัดทําสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 

สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี เปนเรื่องที่เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน คุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิคดานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
อุปกรณประกอบอ่ืนๆ รวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ เชน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และระบบ       
เว็บเซริฟเวอร เปนตน และควรแสดงถึงส่ิงที่เปนอยูในปจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนที่จะ
ดําเนินการ รวมทั้งสามารถนําไปใชประเมินการลงทุนได  
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4.7.1 ผูที่เก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

เจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบงาน โครงสรางพื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร และสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติ 
หรือเทียบเทา จะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดทําสถาปตยกรรมดานระบบงานในระยะนี้ 

4.7.2 ตนแบบและเครื่องมือที่ใช 

สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยู กับวาตองการให
สถาปตยกรรมนั้นๆ สื่อถึงเรื่องอะไรหรือเนนเรื่องอะไร เชน สถาปตยกรรมดานเครือขายจะแสดงรายละเอียด
ของอุปกรณเครือขาย การเชื่อมโยงเครือขาย ขนาดของความจุของเครือขายในแตละเสนทาง และการรักษา
ความปลอดภัยของเครือขาย 

สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการนํากลยุทธและขอบเขตหนาที่ของ
หนวยงานหรือกลุมงาน การประเมินสถานการณในอนาคต บทบาทและหนาที่ของแตละฝายที่เก่ียวของ 
งบประมาณ และเงื่อนไขที่จําเปนอ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ ที่เก่ียวของ และรางสถาปตยกรรมดานธุรกรรม 
ดานขอมูล และดานระบบงาน มาใชในการพิจารณาการจัดทําใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือ
กลุมงาน 

 
ภาพท่ี 4-9 แสดงตวัอยางสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 



 
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 2.0 

 

 

 หนาที ่4-23

 

แนวทางสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มีคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิคของโครงสรางพ้ืนฐาน เชน เว็บเซอรวิส เซอรวิสบัส และระบบลงทะเบียนเว็บเซอรวิส เปนส่ิง
สําคัญของสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีเก่ียวกับซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ และเครื่องมือที่มาสนับสนุนการใช
เทคโนโลยี และคํานึงวาระบบใหมที่จะเกิดขึ้นจะสามารถทํางานรวมกับระบบงานที่มีอยูแลวเดิมไดอยางไร 

 

 
ภาพท่ี 4-10 แสดงตัวอยางสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีเนนเทคโนโลยกีารเชือ่มโยง 

 

ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางระบบขอมูลที่ใชเทคโนโลยีที่แตกตางกันได จําเปนตองมี
การกําหนดใหใชมาตรฐานทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานที่เหมือนกันในการสื่อสารแบบเซอรวิสระหวางระบบขอมูล 
โดยมาตรฐานทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองเปน “มาตรฐานเปด” ซึ่งหมายถึงมาตรฐาน          
ที่เปดเผยขอกําหนดทางเทคนิคในรายละเอียด ซึ่งไมผูกขาดกับผูผลิตหรือบริษัทผูพัฒนาระบบรายใดรายหนึ่ง 
แตสามารถเลือกวิธีการพัฒนาไดจากหลากหลายบริษัท สงผลใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม มาตรฐาน      
ที่กําหนดเนนการสรางระบบใหมีความปลอดภัยและความนาเชื่อถือสูง มีกลไกในการยืนยันตัวบุคคล และการ
กําหนดเง่ือนไขที่ควบคุมระดับการเขาถึงขอมูลและบริการอยางรัดกุม รายการมาตรฐานทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน
ที่กําหนดควรจะระบุไวในขอกําหนดทางเทคนิค (Term of Reference) หรือสัญญาจางการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนขอมูลขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของ ในขณะที่บริษัทผูรับพัฒนาซอฟตแวรและระบบ
แลกเปลี่ยนขอมูล ควรเรงเตรียมความพรอมรวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนาระบบดวยเทคโนโลยีดังกลาวดวย 
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4.7.3 วิธีการดําเนินการ 

• เลือกหาตนแบบและเครื่องมือที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน ขนาดของหนวยงานและกลุมงาน จํานวน
ผู เ ก่ียวของ และประเด็นที่ตองการจะส่ือสารออกมา เพ่ือนํามาใชในการรวบรวม จัดทํา           
และวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบตางๆ นอกจากนั้นควรกําหนดมาตรฐานและ
เทคโนโลยีที่จะนํามาใช สถานที่ติดตั้งอุปกรณตางๆ การตั้งคาการรองรับของมาตรฐานและ
เทคโนโลยี การประเมินผลกระทบทั้งดานขนาดการใชงาน ตนทุน และแผนงานรองรับ 

• จัดทําสถาปตยกรรมและคําอธิบายประกอบสําหรับเทคโนโลยีที่ใชอยูในปจจุบัน 

• จัดทําสถาปตยกรรมและคําอธิบายประกอบสําหรับเทคโนโลยีที่จะนํามาปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชอยู
ในปจจุบัน โดยใชมาตรฐานทางเทคนิคในการปฏิบัติการรวม เทคโนโลยีที่กําหนดใหใชเปน
มาตรฐานเปดและเปนที่ยอมรับในระดับสากลมีความสามารถในการทํางานเชื่อมโยงรวมกัน
ระหวางระบบแมตางแพลตฟอรมกัน หรือที่กําหนดในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เก่ียวกับมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

• วิเคราะหความแตกตางระหวางสถาปตยกรรมเดิมกับสถาปตยกรรมใหม 

• กําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในองคประกอบตางๆ ที่กําหนดขึ้นในสถาปตยกรรมใหม 

• วิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาปตยกรรมเดิมเปนสถาปตยกรรมใหม 

• สอบทานสถาปตยกรรมถึงความเหมาะสมกับวิสัยทัศนของหนวยงานและกลุมงาน 

• จัดทําใหสมบูรณพรอมสําหรับการใชงาน 

4.7.4 ผลที่ไดรับ 

การจัดทําสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี จะทําใหทราบถึงความตองการในการเปลี่ยนแปลงจาก
เทคโนโลยีเดิมเปนเทคโนโลยีใหม ที่จะสามารถรองรับระบบงานใหมหรือการพัฒนาในอนาคต 

 

4.8 ระยะที่ 7 การศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึก 

วัตถุประสงคของการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือเปนการนําเสนอขอมูลเชิงลึกแกผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ ในแงของทางเลือกตางๆ และผลที่จะเกิดในลําดับตอไปของแตละหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของ
ภาครัฐ รายงานการศึกษาความเปนไปไดควรเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดสําหรับ
ประเทศ แนวทางในการพัฒนาระบบที่ควรกระทํา เชน พัฒนาอยางเต็มรูปแบบหรือการพัฒนาแบบแบงรอบ 
ขั้นตอน   ที่เปนไปไดของการพัฒนาแบบแบงรอบ ลักษณะการพัฒนาและการขยายการพัฒนาของระบบนํา
รอง แนวโนมวิธีการจัดเก็บคาบริการ คาธรรมเนียมหรือภาษี (ถามี) การกําหนดส่ิงที่เปนผลลัพธหลักๆ ของ
โครงการและเสนอแผนงานกิจกรรมสําหรับการพัฒนา และการดําเนินการ นอกจากน้ีรายงานการศึกษาความ
เปนไปไดควรกลาวถึงประโยชนที่เห็นไดชัดเจนเม่ือมีการนําเอาระบบบริการรวมอิเล็กทรอนิกสไปใช เน่ืองจาก
ประเด็นดังกลาวจะทําใหเกิดผลตอบรับในทางบวกที่มีตอศักยภาพในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบดวย 
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4.8.1 ผูที่เก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

ผูที่จะทําการศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกอาจมาจากคณะทํางานในโครงการหรือ หาก
คณะทํางานมีขอจํากัดดานเวลาและความชํานาญ ผูที่จะทําการศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกอาจมาจากการ
จัดจางที่ปรึกษาจากภายนอก โดยสวนใหญแลวการทํางานของที่ปรึกษาจากภายนอกมักไมถูกปดก้ัน ดังน้ัน 
ผลการศึกษาจึงนาจะเปนกลาง คําแนะนําที่ไดรับนาจะเปนขอเสนอแนะอยางตรงไปตรงมา อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากที่ปรึกษาจากภายนอกไมมีสวนเกี่ยวของกับผูมีบทบาทภายในหนวยงานโดยตรง ผลของการศึกษา
อาจไมไดถูกนํามาพิจารณา ดังนั้น การจัดจางที่ปรึกษาใหมาชวยเหลือคณะทํางานในการศึกษาความเปนไปได
อาจเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสม ทั้งน้ีตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝาย
อยางชัดเจน โดยผูอํานวยการระดับสูงและระดับตน เชน ผูอํานวยการหรือรองหรือผูชวยสํานัก ศูนย และกอง 
และนายอําเภอหรือผูชวย เจาหนาที่วิชาการทั้งดานธุรกรรมและดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับทรงคุณวุฒิ 
เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ และเจาหนาที่ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส และชํานาญงาน 
หรือเทียบเทา จะมีบทบาทสําคัญในระยะนี้ 

4.8.2 วิธีการดําเนินการ 

การศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกเปนสิ่งสําคัญเบื้องตนของการพัฒนาระบบ โดยภาพรวม 
การศึกษาควรกําหนดขอบเขตของระบบ รายละเอียดและประเภทของความตองการ และการใชระบบ แนวโนม
และลักษณะของการพัฒนาโครงการนํารอง มูลคาการลงทุนในการพัฒนาระบบ ทรัพยากรที่ตองการ เชน ดาน
การเงิน ดานบุคลากร และดานเทคนิค ตลอดจนแนวโนมประโยชนที่จะไดรับ ความเสี่ยง กรอบระยะเวลา และ
กลยุทธการพัฒนาและการบริหารจัดการ 

การสัมภาษณผูที่เก่ียวของทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ หรือประชาชนผูใชระบบโดยตรง เปน
วิธีปฏิบัติที่ควรดําเนินการอยางยิ่ง สวนการใชแบบสอบถามตางๆ เปนแนวทางเสริมเพ่ือใหสามารถเก็บขอมูล
จากผูมีสวนเกี่ยวของและผูใชงานไดครบถวนมากขึ้น 

รางรายงานการศึกษาความเปนไปไดในเชิงลึกตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะทํางานกอนนําเสนอตอคณะผูบริหารโครงการพิจารณาในทายที่สุด การจัดสรรเวลาใหพอเพียงสําหรับ
ขั้นตอนนี้เปนเร่ืองที่สําคัญ เพราะรายงานการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดรับความเห็นชอบจะเปนพื้นฐานใหผู
ปฏิบัติการนําไปใชในการเตรียมการพัฒนาระบบตอไป 

หลังจากที่คณะทํางานและคณะผูบริหารโครงการเห็นชอบรายงานการศึกษาความเปนไปไดใน
เชิงลึกและตัดสินใจใหดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานนั้นแลว หนวยงานเจาภาพควร
ประสานงานเผยแพรขอมูลเหลาน้ันตอหนวยงานที่เก่ียวของ โดยการจัดงานประชุมสัมมนาระดับชาตินับเปน
ทางเลือกที่ดีประการหน่ึงในการทํากิจกรรมดังกลาว เพราะนอกจากจะใชเปนเวทีนําเสนอผลการศึกษาความ
เปนไปไดในเชิงลึกแลว ยังใชเปนเวทีรับฟงขอคิดเห็นจากกลุมผูใชระบบ กอนที่จะนํารายงานฉบับน้ันและ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมไปประยุกตใชจริง 

4.8.3 ผลที่ไดรับ 

รายงานผลการศึกษาที่ใหขอมูลเชิงลึกสําหรับผูมีอํานาจตัดสินใจ ในแงของทางเลือกตางๆ   
และผลที่จะเกิดในลําดับตอไปของแตละหนวยงาน 
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4.9 ระยะที่ 8 การวางแผนการดําเนินงานเบื้องตน 

4.9.1 ผูที่เก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

คณะทํางานรวมหรือหนวยงานเจาภาพ จะเปนผูมีบทบาทหลักในการวางแผนการดําเนินงานนี้ 

4.9.2 วิธีการดําเนินการ 

เม่ือมีการตัดสินใจใหดําเนินการศึกษาความเปนไปไดแลว คณะทํางานรวมหรือหนวยงาน
เจาภาพควรจัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือจัดตั้งคณะบริหารโครงการ (Project Management Group)             
ที่ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาและการใชระบบ ทั้งน้ี
บทบาทและหนาที่ของผูเก่ียวของที่มาจากตางหนวยงานอาจแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก (1) ระดับนโยบาย 
ผูบริหารระดับสูงและระดับตน เชน หัวหนาและรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง กรม ผูวา
ราชการจังหวัด ซีไอโอ ผูบริหารองคการสวนทองถิ่น หรือเทียบเทา  (2) ระดับประสานนโยบายและ
แผนงาน ผูอํานวยการหรือรองหรือผูชวยสํานัก ศูนย และกอง และนายอําเภอหรือผูชวย เจาหนาที่วิชาการ
ดานธุรกรรมระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ เจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศการควบคุมงาน การจัดการโครงการ และสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ หรือเทียบเทา และเจาหนาที่ทั่วไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส และ
ชํานาญงาน หรือเทียบเทา และ (3) ระดับปฏิบัติการ เจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการ
วิเคราะหและออกแบบขอมูล การพัฒนาระบบงาน โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ และระดับปฏิบัติ หรือเทียบเทา 

คณะบริหารโครงการดังกลาวควรมีอํานาจในการอนุมัติเงินงบประมาณใหกับโครงการ การ
จัดสรรทรัพยากร การจัดจางผูพัฒนาและใหบริการระบบตลอดจนการสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวของ ทั้งนี้หนวยงานที่เปนผูนําหรือเจาภาพในการรับผิดชอบดําเนินการการพัฒนาระบบควร           
รางขอกําหนดดานเทคนิค (Terms of Reference) ที่ระบุวัตถุประสงคในการดําเนินงานและบทบาทหนาที่ของ
คณะบริหารโครงการขึ้นเพ่ือการลงมติเห็นชอบในที่ประชุม กอนนํามาใชกําหนดขอตกลงและสรางความเขาใจ
รวมในกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนระหวางผูแทนที่รวมเปนคณะบริหารโครงการ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมควรจัดตั้งคณะทํางาน (Task Forces) ที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทาง
เทคนิคและการบริหารจัดการจากหนวยงานหลักตางๆ  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการจัดเตรียมและพัฒนาระบบ
ตามความตองการของโครงการ โดย คณะทํางานควรมีอยางนอย 2 คณะ คือ คณะทํางานดานกระบวนการและ
เอกสาร และคณะทํางานดานเทคนิค 

4.9.3 ผลที่ไดรับ 

การจัดตั้งคณะบริหารโครงการ และคณะทํางานดานตางๆ 
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4.10 ระยะที่ 9 การกํากับและดูแลการบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใหการพัฒนาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในโครงการตางๆ ที่เก่ียวของประสบ
ความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ตองการบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยผานการบริหารของคณะ
บริหารโครงการ จึงจําเปนตองมีกระบวนการกํากับและดูแล รวมถึงการลดความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ในระหวางการพัฒนาระบบในแตละระยะของการพัฒนาตามสถาปตยกรรมดานตางๆ 

4.10.1 ผูที่เก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

เจาหนาที่วิชาการดานควบคุมงาน จัดการโครงการ และสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับเชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ และเจาหนาที่ทั่วไปหรือกองแผนงานดานควบคุมงาน และจัดการ
โครงการ ระดับอาวุโส และชํานาญงาน หรือเทียบเทา จะมีบทบาทสําคัญในระยะนี้ 

4.10.2 วิธีการดําเนินการ 
สิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาระบบไมวาจะเปนการพัฒนาแบบนํารอง แบบแบงรอบ หรือแบบเต็ม

รูปแบบ คือการใชหลักการการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจนตลอดโครงการ กลาวคือหนวยงานเจาภาพควร
จัดทําแผนงานโครงการในรายละเอียดเพ่ือกําหนดกิจกรรม มอบหมายงานและติดตามงานอยางใกลชิด รวมทั้ง
มีบทบาทและกิจกรรมที่ชัดเจนของคณะผูบริหารโครงการ คณะทํางาน และผูพัฒนาระบบ โดยแผนงาน
ดังกลาวตองระบุกลไกการประสานงานระหวางผูที่เก่ียวของและลําดับงานไวอยางชัดเจน เน่ืองจากแผนงานท่ี
ชัดเจนจะชวยใหคณะทํางานและคณะผูบริหารโครงการสามารถติดตาม ตรวจตรา ประเมิน และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาโครงการไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  

แผนงานการจัดการโครงการควรประกอบดวยรายละเอียดเหลาน้ีเปนอยางนอย 

• คําอธิบายขอบเขต เปาหมาย และจุดประสงคของโครงการที่ชัดเจน 

• คําอธิบายความสําคัญ ความรับผิดชอบในการสงมอบกําหนดเวลา และขั้นตอนตางๆ  ในการ
พัฒนาซอฟตแวรตลอดจนโครงการเสร็จสมบูรณ 

• คําอธิบายบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูเก่ียวของ 

• กลไกการประสานงานระหวางผูบริหารโครงการ คณะผูบริหารโครงการ และคณะทํางาน 

• แนวทางการรายงานความกาวหนาของโครงการ 

• คําอธิบายที่ระบุไวอยางชัดเจนถึงความเสี่ยงของโครงการ เชน การตัดทอนงบประมาณ         
ความลาชาจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและอื่นๆ  รวมทั้งแผนการรับมือที่ดีที่สุดเทาที่จะ
เปนไดในการจัดการกับความเสี่ยง 

• กลไกในการประเมินและวัดผลการตอบรับเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานที่เปนไปไดและรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขั้นตอนการพัฒนาที่จําเปน 

• ขอตกลงสําหรับเกณฑการวัดความสําเร็จของโครงการ 



 
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 2.0 

 

 

 หนาที ่4-28

 

• งบประมาณโครงการที่ตกลงไวอยางชัดเจน รวมทั้งทรัพยากรทางดานบุคคลและเครื่องมือ        
ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรที่ตองใชในการพัฒนา 

ในกรณีที่ตองจัดหาและจัดจางผูมาดําเนินการพัฒนาระบบการดําเนินการคัดเลือกควรเปนไป 
อยางเปดกวางและเนนความโปรงใสตามกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ คณะกรรมการควบคุมการ
ประมูลควรมีผูแทนจากหนวยงานหลักที่เก่ียวของกับโครงการ คณะผูบริหารโครงการควรจัดทําเกณฑในการคัด
สรรผูมาดําเนินการพัฒนาระบบและบรรจุขอมูลน้ีไวในเอกสารการประมูลกอนดําเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

 

4.11 ระยะที่ 10 การปรับปรุงมาตรฐานการบูรณาการในกลุมงาน 

การบริหารจัดการชุดขอมูลมาตรฐานและขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของกับการเชื่อมโยง สําหรับ
การสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมเปนกุญแจสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
สารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงานในกลุมงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และธุรกิจภายในประเทศ 
รวมถึงการเช่ือมโยงกับนานาประเทศในอนาคตดวย เน่ืองจากมีหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนมาก จํานวนระบบ
แลกเปลี่ยนขอมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่จะไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานรวมน้ีจะมีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ 
และเทคโนโลยีสื่อสารสําหรับการแลกเปลี่ยนเซอรวิสก็จะมีการปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆ  ในอนาคตไดเชนกัน  

4.11.1 ผูเก่ียวของ และหนาที่รับผิดชอบ 

เจาหนาที่วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะหและออกแบบขอมูล การพัฒนา
ระบบงาน และโครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ หรือเทียบเทา 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในระยะนี้ 

4.11.2 วิธีการดําเนินการ 
เม่ือกลุมงานไดกําหนดกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของกลุมงานตามกรอบ

แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือปฏิบัติตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติแลว พบวามาตรฐานเทคโนโลยีตางๆ  ที่เก่ียวของกับการเชื่อมโยงในกรอบแนวทาง  
การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติยังไมเพียงพอหรือยังไมเหมาะสมตอความตองการทั้งหมด กลุมงาน
ควรพิจารณาการเลือกมาตรฐานอ่ืนๆ ตามเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐานในบทที่ 2 และนําเสนอ
ขอคิดเห็นตอหนวยงานกํากับดูแลมาตรฐานเพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนรวบรวมมาตรฐานเทคโนโลยีตอไป และ
เชนเดียวกับมาตรฐานขอมูลที่กลุมงานสามารถใชซ้ํามาตรฐานขอมูลในระบบทะเบียนรวบรวมมาตรฐาน
โครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล หากพบวายังไมเพียงพอหรือยังไมเหมาะสมตอความตองการของกลุมงาน 
กลุมงานก็สามารถสรางชุดมาตรฐานขอมูลของกลุมงานตนเองตามวิธีการกําหนดชื่อรายการขอมูล และ
แบบจําลองขอมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกสในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ และ
นําเสนอขอคิดเห็นตอหนวยงานกํากับดูแลมาตรฐานเพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนรวบรวมมาตรฐานโครงสราง
เอกสารเอกซเอ็มแอลตอไป 

 



 
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 2.0 

 

 

 หนาที ่5-1

 

บทที ่5 แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการ

เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 

5.1 แนวทางการปฏิบัติตามระยะตางๆ 

การปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สามารถดําเนินการ
ตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะสุดทายภายในครั้งเดียว หรือมีการทําซํ้าระยะใดระยะหนึ่งหรือทําซํ้าเปนชวงหลาย
ระยะเพื่อใหไดผลลัพธที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานมากที่สุด ทั้งนี้การกระทําซํ้าในแตละระยะ
ควรดําเนินการโดยคํานึงถึงกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

• การจัดทําบริบทของสถาปตยกรรม: เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ขอบเขตงาน รวบรวมขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ และสถาปตยกรรมที่คาดหวัง 

• การจัดทําสถาปตยกรรม: เพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับจัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรม 
สถาปตยกรรมดานขอมูล สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 

• การวางแผนการดําเนินการ: เพ่ือวางแผนการจัดทําระบบงานใหสําเร็จตามสถาปตยกรรม 

• การกํากับและดูแลสถาปตยกรรม: เพ่ือเตรียมการกํากับและดูแลการพัฒนาระบบงานใหเปนไป
ตามสถาปตยกรรม 

นอกจากนี้การทําซํ้ายังควรคํานึงถึงแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมซึ่งมีสองแนวทาง ดังน้ี 

• การรวบรวมและวิเคราะหสถาปตยกรรมขององคกรในปจจุบันเปนลําดับแรก: แนวทางนี้
เปนการจัดทําสถาปตยกรรมโดยรวบรวมขอมูลตามที่มีการใชงานจริงในปจจุบัน เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางการปรับปรุงใหดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณที่ยังมองภาพเปาหมายที่ตองการไมชัดเจน 
ซ่ึงจะไดสถาปตยกรรมแบบที่เปนอยูจริง (Baseline Architecture) และสถาปตยกรรมแบบที่
ตองการ (Target Architecture) ตามลําดับ 

• การรวบรวมและวิเคราะหสถาปตยกรรมตามที่ตองการในอนาคตเปนลําดับแรก: แนวทาง
น้ีเปนการจัดทําสถาปตยกรรมตามที่ตองการใหไดระบบงานในอนาคต แลวจึงวิเคราะหยอนกลับ
ไปดูสิ่งที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือใหไดแนวทางการปรับปรุงตามเปาหมาย ซ่ึงจะไดสถาปตยกรรมแบบ
ที่ตองการ (Target Architecture) และสถาปตยกรรมแบบที่เปนอยูจริง (Baseline Architecture) 
ตามลําดับ 

การวนซ้ําในชวงระยะตางๆ ตามแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมที่แตกตางกัน สามารถทําซํ้า 
คร้ังเดียวหรือทําซํ้าในชวงใดๆ มากกวาหน่ึงครั้งได ขึ้นอยูกับความพรอมและสถานการณที่เหมาะสมของ
ผูเก่ียวของ โดยไดแสดงตัวอยางการวนซ้ําทั้งสองแนวดังตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2  
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ตารางท่ี 5-1 ตัวอยางการวนซ้ําในชวงระยะตางๆตามแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมตามท่ีมอียูจริงเปนลําดับแรก 

ระยะตางๆ 

บริบทของ
สถาปตยกรรม 

การจัดทําสถาปตยกรรม การวางแผนการ
ดําเนินการ 

การกํากับและดูแล
สถาปตยกรรม 

เร่ิมวนซํ้า วนซํ้า 1 วนซํ้า 2 วนซํ้า N วนซํ้า 1 วนซํ้า N วนซํ้า 1 วนซํ้า N 
การเตรียมการเบ้ืองตน ตองทํา ทําได ทําได ทําได - - - ควรทํา 
วิสัยทัศนที่ตองการบูรณาการ ตองทํา ทําได ทําได ทําได ทําได ทําได - ควรทํา 
สถาปตยกรรม
ดานธุรกรรม 

ตามจริง ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

สถาปตยกรรม
ดานขอมูล 

ตามจริง ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

สถาปตยกรรม
ดานระบบงาน 

ตามจริง ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

สถาปตยกรรม
ดาน
เทคโนโลย ี

ตามจริง ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

การวางแผนการดําเนินงาน
เบ้ืองตน 

ทําได ควรทํา ควรทํา ควรทํา ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได 

การศึกษาความเปนไปไดใน
เชิงลึก 

ทําได ควรทํา ควรทํา ควรทํา ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได 

การกํากับและดูแล - - - - ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา 
การปรับปรุงการบูรณาการ - ทําได ทําได ทําได ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา 

 
 

ตารางท่ี 5-2 ตัวอยางการวนซ้ําในชวงระยะตางๆตามแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมตามท่ีตองการเปนลําดับแรก 

ระยะตางๆ 

บริบทของ
สถาปตยกรรม 

การจัดทําสถาปตยกรรม การวางแผนการ
ดําเนินการ 

การกํากับและดูแล
สถาปตยกรรม 

เร่ิมวนซํ้า วนซํ้า 1 วนซํ้า 2 วนซํ้า N วนซํ้า 1 วนซํ้า N วนซํ้า 1 วนซํ้า N 
การเตรียมการเบ้ืองตน ตองทํา ทําได ทําได ทําได - - - ควรทํา 
วิสัยทัศนที่ตองการบูรณาการ ตองทํา ทําได ทําได ทําได ทําได ทําได - ควรทํา 
สถาปตยกรรม
ดานธุรกรรม 

ตามจริง ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

สถาปตยกรรม
ดานขอมูล 

ตามจริง ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

สถาปตยกรรม
ดานระบบงาน 

ตามจริง ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

สถาปตยกรรม
ดาน
เทคโนโลย ี

ตามจริง ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 
เปาหมาย ทําได ตองทํา ควรทํา ตองทํา ทําได ทําได - ควรทํา 

การวางแผนการดําเนินงาน
เบ้ืองตน 

ทําได ควรทํา ควรทํา ควรทํา ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได 

การศึกษาความเปนไปไดใน
เชิงลึก 

ทําได ควรทํา ควรทํา ควรทํา ตองทํา ตองทํา ทําได ทําได 

การกํากับและดูแล - - - - ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา 
การปรับปรุงการบูรณาการ - ทําได ทําได ทําได ทําได ทําได ตองทํา ตองทํา 
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เม่ือดําเนินงานในระยะใดระยะหนึ่งแลว ผูปฏิบัติมีภารกิจเก่ียวกับกิจกรรมในหลายดาน ซ่ึงบาง
กิจกรรมจะตองทําเพ่ือใหไดเน้ือหาท่ีเพียงพอตอการดําเนินงานในระยะตอไป บางกิจกรรมผูปฏิบัติควรทํา
เพ่ือใหมีความสมบูรณของเนื้อหามากขึ้นและลดความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนของเนื้อหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
การดําเนินการระยะตอๆ ไป และบางกิจกรรมที่ผูปฏิบัติสามารถทําไดแตจะทําหรือไมทําก็ได เพราะยังไมมี
ความจําเปนหรือยังไมถึงระยะที่จะนําไปใชประโยชน  

 

5.2 ขอคํานึงดานความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ 

ในทุกระยะของการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ควรคํานึงถึงความ
ม่ันคงและปลอดภัยของระบบ โดยการเตรียมการ จัดทํา และการนําไปปฏิบัติตามขอกําหนดในประเด็นตางๆ 
ดังน้ี 

1) การยืนยันตัวตน ที่เขามาใชงานระบบงานในสวนตางๆ  โดยใชเทคนิคตามกรอบแนว
ทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เชน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

2) การกําหนดสิทธ์ิการใชงาน สําหรับบุคคล หนวยงาน และระบบงานอื่นๆ  ที่เขามาเชื่อมโยง
ตามกรอบนโยบายการใชงานในวิสัยทัศนที่ตองการบูรณาการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และตามสถาปตยกรรมธุรกรรม 

3) การตรวจสอบการใชงาน ระบบงานใหเปนตามที่ควรจะเปนและตามสิทธิ์การใชงาน 

4) การประกันความปลอดภัย ที่สามารถทดสอบและพิสูจนวาระบบงานมีการรักษาความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ ทั้งดานขอมูล ดานระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร และระบบเครือขาย 

5) การใชงานไดปกติ โดยไมมีเหตุผิดปกติวิสัย และการจัดทําระบบใหมีเสถียรภาพเพียงพอ 

6) การปองกันความเสียหายของขอมูล จากการสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากบุคคล
ไมพึงประสงค โดยใชเทคนิคตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
เชน Secure Socket Layer (SSL) และ Data Encryption ดวย PKI Technology  

7) การบริหารระบบ ตองสามารถเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบ หรือเปลี่ยนผูดูแลได 

8) การจัดการความเส่ียง เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณจากความเสี่ยงนั้น 
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5.3 แนวทางการปฏิบัติในการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ 

สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) คือ แนวทางการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานตางๆ  โดยมีรูปแบบและเครื่องมือทางซอฟตแวรที่ชวยใหการเชื่อมโยง
ทําไดงายและยืดหยุนมากขึ้น เชน Business Process Management (BPM)1  และ Enterprise Service Bus 
(ESB)2 

การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ มีความซับซอนของระบบงานที่กระจายอยูตาม
หนวยงานภาครัฐตางๆ และอาจมีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน และภาคสวนอ่ืนๆ อีกดวย ทําใหการเชื่อมโยง
ระบบงานที่มีความเปนเอกภาพของแตละระบบงาน และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตองอาศัย
ความรวมมือและความพยายามของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

แนวคิดการใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) จะชวยลด
ความซับซอนตางๆ เพ่ิมความเปนเอกภาพของระบบงาน และมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยเปดชองทางบริการผานการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไมยึดติดกับระบบงาน
ใดระบบงานหนึ่งแตเปดกวางบริการทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับทุกระบบงานที่ตองการเชื่อมโยงผานการควบคุม
การเขาถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ชองทางการใหบริการธุรกรรมตางๆ  จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหมโดยไมยึดติดกับหนวยงาน
หรือสถานที่ใดเปนการเฉพาะ แตตองมองที่ผูใชบริการเปนศูนยกลางวาตองการใชบริการในธุรกรรมใด และ
ธุรกรรมนั้นมีความเก่ียวของกับหนวยงานใดบาง พรอมทั้งพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานที่เปนเอกภาพใน
ตัวเองใหมีความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบอ่ืนๆ ได และเปนหวงโซของบริการยอยตางๆ  เพ่ือมุง
สูการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง 

ผูเก่ียวของกับการนําสถาปตยกรรมเชิงบริการมาประยุกตใช ประกอบไปดวยผูปฏิบัติงานที่มี
มุมมองทางธุรกรรมเก่ียวกับกระบวนการทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติงานโดยบุคลากร
ของหนวยงานหรือจางบุคคลภายนอก การทํางานรวมระหวางพนักงาน ผูใชบริการ และหนวยงานตางๆ และ
การจัดโครงสรางของหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  และนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมุมมอง
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับสถาปตยกรรมดานธุรกรรม ดานขอมูล ดานระบบงาน และดาน
เทคโนโลยี จึงจําเปนตองมีการประสานความตองการและความเขาใจของทั้งสองกลุม เพ่ือใหมีทิศทางการ
ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  

 

 

 

 

                                          
1 Business Process Management (BPM) คือ เคร่ืองมือจัดทํากระบวนการทางธุรกรรมและเช่ือมโยงกับชองทางบริการของระบบงานตางๆ ทั้งภายใน

และภายนอกองคกร 
2 Enterprise Service Bus (ESB) คือ เคร่ืองมือชวยลดอุปสรรคของความหลากหลายของเทคโนโลยีการเช่ือมโยงขอมูลในการเปดชองทางบริการ 
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5.4 การบริหารจัดการ 

การปฏิบัติหนาที่ของผูเก่ียวของแตละระดับในระยะตางๆ มีดังน้ี 

1) ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูใชประโยชนจากระบบเชื่อมโยงขอมูล มีหนาที่ใหขอมูลเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการจัดทําบริบทของสถาปตยกรรม และการจัดทําสถาปตยกรรม รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการพัฒนาและใชชื่อรายการขอมูล (Data Elements) ที่เปนมาตรฐานรวมกันของ
ประเทศ (National Standardized Data Set) และใหหนวยงานที่มีโครงการเกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลไดพัฒนาระบบโดยใชแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่เปนสากลที่บรรจุ
อยูในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

2) สําหรับนักวิเคราะหระบบ นักออกแบบขอมูล วิศวกรคอมพิวเตอร และสถาปนิก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่จัดทําบริบทของสถาปตยกรรม จัดทําสถาปตยกรรม และ
วิเคราะหการปรับปรุงใหไดระบบงานที่ดีขึ้น ซ่ึงควรใชแนวปฏิบัติทางเทคนิคในการกําหนดชุด
ขอมูลรวม (Core Components Technical Specification – CCTS) ตามมาตรฐานไอเอสโอ/ดี
ทีเอส 15000-5 ในขั้นตอนการสรางแบบจําลองขอมูล (Data Modeling) สําหรับทุกโครงการที่
มีการออกแบบ และพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตองการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ 

3) ผูบริหารโครงการ มีหนาที่หลักในการวางแผนการดําเนินการ และชวยกํากับและดูแลใหการ
พัฒนาระบบเปนไปตามสถาปตยกรรมที่กําหนดไว 

4) ผูประเมินการเปลี่ยนแปลงตามสถาปตยกรรม มีหนาที่วิเคราะหการปรับปรุงระบบงาน
จากสถาปตยกรรมเดิมและสถาปตยกรรมใหม หรือวิเคราะหยอนกลับไปดูสิ่งที่มีอยูในปจจุบัน 
เพ่ือใหไดแนวทางการปรับปรุงตามเปาหมาย  

5) ผูกํากับและดูแลสถาปตยกรรม หรือสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่หลักในการ
กํากับดูแลใหการพัฒนาระบบเปนไปตามสถาปตยกรรมที่กําหนด 

 นอกจากน้ี  การปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหไดระบบงานที่ตรงตามสถาปตยกรรมยังมีผูเก่ียวของใน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบและการสงเสริมการใชมาตรฐานในการพัฒนาระบบ ดังน้ี 

1) นักพัฒนาระบบและโปรแกรมเมอร เม่ือตองการกําหนดโครงสรางของขอมูลในเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบในรูปของโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล            
ใหปฏิบัติตามกฎกติกาการตั้งชื่อและการออกแบบรูปแบบและโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เอกซเอ็มแอล ดวยหลักการของ UN/CEFACT XML Naming and Design Rules – NDR 

2) สําหรับนักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร และวิศวกรคอมพิวเตอร กําหนดใหใชมาตรฐาน
ทางเทคนิคในการปฏิบัติการรวม เทคโนโลยีที่กําหนดใหใชเปนมาตรฐานเปดและเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลมีความสามารถในการทํางานเชื่อมโยงรวมกันระหวางระบบแมตางแพลตฟอรมกัน 
และมีโซลูชั่นใหเลือกไดหลากหลาย มาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนด เชน เว็บเซอรวิส (Web 
Services) และ ebXML (ISO/DTS 15000) ในการเชื่อมโยงขอมูล และเรียกใชบริการขามระบบ 
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3) สําหรับหนวยงานของรัฐ ขอกําหนดดานมาตรฐาน กฎกติกา และขั้นตอนวิธีการในกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติฉบับน้ี ควรนําไประบุในขอกําหนดทาง
เทคนิค (Term of Reference) หรือสัญญาจางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ ในขณะที่บริษัทผูรับพัฒนาระบบ และหนวยงานดานไอซีทีของภาครัฐตองเรงเตรียม
ความพรอม และพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบดวย
เทคโนโลยีและมาตรฐานที่อางอิงไวในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติฉบับน้ี 

 
 

5.5 การวิเคราะหส่ิงที่ตองดําเนินการ 

การจัดทําสถาปตยกรรม แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ (1) การจัดทําตามที่มีอยูจริงเปนลําดับ
แรก และ (2) การจัดทําตามที่ตองการเปนลําดับแรก ซ่ึงทั้งสองแนวทางจะไดผลลัพธเปนสถาปตยกรรมแบบที่
เปนอยูจริง (Baseline Architecture) และสถาปตยกรรมแบบที่ตองการ (Target Architecture) แลวจึงจะนํา
สถาปตยกรรมทั้งสองแบบมาวิเคราะหความแตกตาง และหาแนวทางการปรับปรุงเพ่ือลดความแตกตาง
เหลาน้ัน โดยมีแนวทางการวิเคราะหดังน้ี 

• การวิเคราะหในเชิงธุรกรรม 

o จํานวนและความรูของบุคลากรที่จะตองรองรับงานรูปแบบใหม 
o กระบวนการที่เปลี่ยนแปลง 
o เคร่ืองมือรูปแบบตางๆที่จะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

o ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป 

o การลงทุน 

o ทรัพยากรอ่ืนๆ เชน สถานที่ 

• การวิเคราะหในเชิงขอมูล 

o ขอมูลที่เก็บอยูถูกตองหรือทันสมัยหรือไม 
o ขอมูลจัดเก็บไมถูกที่ถูกทาง 
o มีขอมูลที่ตองการหรือไม 
o ความพรอมของขอมูล เม่ือตองการใชงานในสถานการณตางๆ 

o ขอมูลไมมีผูรับผิดชอบ 

o ความสัมพันธของขอมูลตางๆ 
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• การวิเคราะหในเชิงระบบงาน 

o ผลกระทบตอระบบงานเดิม 

o สวนที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม 

o สวนที่ตองยกเลิกหรือโอนยายหนาที่ผูรับผิดชอบ 

• การวิเคราะหในเชิงเทคโนโลยี 

o ผลกระทบตอเทคโนโลยีเดิม 

o เทคโนโลยีที่ตองปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหมหรือเทคโนโลยีใหม 
o เทคโนโลยีที่ตองยกเลิก 

การวิเคราะหควรจัดทําในลักษณะของตารางเปรียบเทียบ โดยใหสถาปตยกรรมแบบที่เปนอยู
จริงเปนแกนที่หน่ึง และเพ่ิมหัวขอสิ่งที่ตองดําเนินการใหมเม่ือพบวาสิ่งที่ตองการยังไมมีอยูจริง และ
สถาปตยกรรมแบบที่ตองการเปนแกนที่สองและเพ่ิมหัวของสิ่งที่ตองยกเลิกเม่ือพบวาสิ่งที่มีอยูจริงเกินกวาสิ่งที่
ตองการ ดังตัวอยางในตารางที่ 5-3 

ตารางท่ี 5-3 ตัวอยางตารางเปรียบเทียบสถาปตยกรรมแบบท่ีเปนอยูจริงกับสถาปตยกรรมแบบท่ีตองการ 

สถาปตยกรรมแบบที่
ตองการ 

บริการดานบุคคล บริการดานทรัพยสิน บริการดานการเงิน ส่ิงท่ีตองยกเลิก 

สถาปตยกรรมแบบที่
เปนอยูจริง 

บริการดานบุคคล ปรับปรุงเพ่ิมเกี่ยวกับ
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ระบบอื่นๆ 

   

บริการดานทรัพยสิน  ปรับปรุงเพ่ิมเกี่ยวกับ
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ระบบอื่นๆ 

  

บริการดานนิติบุคคล    ยกเลิก 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ
ใหม 

  พั ฒ น า ใ ห ม แ ล ะ มี
รองรับเชื่อมโยงกับ
ระบบอื่นๆ 
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5.6 การบริหารจัดการความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานมักจะมีความเสี่ยงดานตางๆ เกิดขึ้นเสมอ ดังน้ันการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการความเส่ียงดังน้ี 

• การจัดหมวดความเสี่ยง และแนวทางบรรเทาหรือปองกันความเสี่ยง 

• การกําหนดความเส่ียงและวางแผนการจัดการความเส่ียง 

• การประเมินความเสี่ยงกอนดําเนินการ เลือกแนวทางบรรเทาหรือปองกันความเสี่ยง 

• การบรรเทาหรือปองกันผลกระทบจากความเสี่ยง 

• การประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

• การตรวจตราปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยง 
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บทที ่6 การจัดการผลงานที่ไดจากการดําเนินการตาม TH e-GIF 

 

การจัดทําสถาปตยกรรมทั้ง 4 ดาน จะทําใหเห็นถึงแนวคิดสําคัญที่จะชวยประกันความสําเร็จ
ของการบูรณาการการบริการภาครัฐ โดยแสดงเปนองคประกอบภายในระบบงานตางๆ  ที่แสดงถึง
ความสัมพันธและการทํางานระหวางกันขององคประกอบเหลาน้ัน และความเกี่ยวเน่ืองไปยังองคประกอบหรือ
ระบบงานของหนวยงานภายนอก รวมถึงบงบอกถึงหลักพ้ืนฐานและกิจกรรมตางๆ ที่ใชประกอบในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม และควรจะทําการวิเคราะหและรวบรวมใหเปนลายลักษณอักษรหรือเปนเอกสารผล
การทํางาน ดังน้ันการกําหนดประโยชนหรือหัวขอพึงประสงคของสถาปตยกรรมแตละดานจะชวยทําใหสามารถ
กําหนดความคาดหวังไดครบถวน ดวยการนําสถาปตยกรรมที่รวบรวมสิ่งที่ เปนอยูจริง (Baseline 
Architecture) และสถาปตยกรรมที่รวบรวมที่ตองการ (Target Architecture) มาวิเคราะหความแตกตางและหา
แนวทางการปรับปรุง 

6.1 สถาปตยกรรมดานธุรกรรม 

สถาปตยกรรมดานธุรกรรม จะชวยอธิบายธุรกรรมตางๆ ที่หนวยงานหรือกลุมงานตอง
รับผิดชอบ ซ่ึงอาจจะมีหลายสายงานหลัก หรืออาจจะมีหนาที่อ่ืนๆ  ในแตละสายงานหลักไดอีก การรวบรวม
ขอมูลเพ่ือจัดทําสถาปตยกรรมดานธุรกรรมของหนวยงานหรือกลุมงาน จึงตองอาศัยขอมูลจากฝายตางๆ ที่
เก่ียวของ โดยมีขอมูลหลักที่ตองการดังน้ี 

• การกําหนดกลุมธุรกรรมหรือบริการ โดยพิจารณาจากหนาที่ที่รับผิดชอบและนําไปสูกลุมธุรกรรม 
และรวมถึงบริการตางๆ ที่ตองใหบริการกับประชาชนและหนวยงานอ่ืนๆ ดวย 

• การกําหนดสายงานหรือหนวยงาน ตามหนาที่ความรับผดิชอบที่เก่ียวเนื่องกับธุรกรรมหรือบริการ 

• การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบหลักของสายงานหรือหนวยงานตอธุรกรรมหรือบริการ 

• การกําหนดหนาที่อ่ืนๆ ซ่ึงนํามาใชประโยชนรวมกับหนาที่ที่รับผิดชอบหลัก 

• คําอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหนาที่ตามธุรกรรมหรือบริการนั้น และสนับสนุน
ภารกิจโดยรวมขององคกรหรือประเทศอยางไร 

การอธิบายธุรกรรมและบริการตางๆ สามารถจัดทําไดในรูปแบบตาราง หรืออธิบายในรูปแบบ
แผนผังที่ควรมีองคประกอบหรือการอธิบายตามขอมูลหลักที่กลาวขางตน 
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ตารางท่ี 6-1 ตารางเทียบระหวางบริการของหนวยงานและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ 

 ธุรกรรมหรือบริการ 

บริการ1 บริการ2 บริการ3 บริการ4 

สา
ยง
าน

หน
วย

งา
นท

ั้งภ
าย
ใน
แล

ะ
ภา

ยน
อก

 

กองปฏิบัติการ1     

กองปฏิบัติการ3     

กองปฏิบัติการ3     

กรม1     

กรม2     

สํานัก1     

   

 
ภาพท่ี 6-1 ตัวอยางแผนภาพกิจกรรม ท่ีใชอธิบายกระบวนการและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

6.2 สถาปตยกรรมดานขอมูล 

สถาปตยกรรมดานขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของในกระบวนการทํางานที่สนใจ จะชวยอธิบาย
กลุมขอมูล ลักษณะของขอมูล และการใชขอมูลรวมกัน ซ่ึงควรมีรายละเอียดดังน้ี 

• คําอธิบายขอมูล เปนสวนของการอธิบายลักษณะของขอมูล 

• กลุมขอมูล ชวยจัดระเบียบรายการขอมูลตางๆ ใหเปนกลุมของขอมูลที่สัมพันธกัน อีกทั้งสามารถ
ระบุถึงสิทธิการเขาถึงแหลงขอมูลเหลาน้ันดวย 
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• การใชขอมูลรวมกัน สนับสนุนการเขาถึงและการใชขอมูลรวมกัน ไมวาจะเปนการคนคืน หรือ
แบงปนขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ 

ทั้งน้ีการอธิบายยังมีรายละเอียดมากกวาที่กลาวมาดังแสดงในตารางที่ 6-2 หรืออธิบายใน
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธขอมูลที่ควรมีองคประกอบครบตามขอมูลหลักที่กลาวขางตนดังตัวอยางในภาพ
ที่ 6-2 เชน มาตรฐานรายการขอมูล คลาสไดอะแกรม หรือโครงสรางเอกสารเอกซเอ็มแอล  

ตารางท่ี 6-2 ตารางอธบิายขอมูล 

คําอธิบายกลุมขอมูล
ที่แลกเปลี่ยน 

เปนสวนคําอธิบายกลุมขอมูลที่ตองการการแลกเปลีย่นกัน เปนสวนที่บงบอกวา
ขอมูลอะไรทีมี่การสงผานกันระหวางระบบหนึ่งกับอีกระบบหนึ่งหรอือีกหลาย
ระบบ 

ผูใหบริการขอมูล เปนสวนทีบ่งบอกวาขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันน้ัน มีแหลงที่มาจากที่ใด 
ผูใชบริการขอมูล เปนสวนทีบ่งบอกวาขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันน้ัน ไดถูกนําไปใชงานในที่ใด 

หรือการทํางานสวนใด 
ผูดูแลขอมูล เปนสวนทีบ่งบอกวาขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันน้ัน มีหนวยงานหรือองคกรใด

เปนผูดูแล 
สถานที่เก็บขอมูล เปนสวนทีบ่งบอกวาขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันน้ัน  มีการจัดเก็บไวที่ใด ซ่ึงควร

ระบุถึงชื่อของระบบเปนที่เก็บขอมูล และรวมไปถึงสถานที่ที่จัดเก็บดวย 
ลักษณะขอมูล เปนสวนทีบ่งบอกวาขอมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันน้ัน มีลักษณะเปนอยางไรใน    

3 ประเภทน้ี คือ 
o แบบมีโครงสราง : มีลักษณะเปนโครงสราง เชน จัดเก็บไวในฐานขอมูล หรือ

เปนไฟลแบบมีโครงสราง  
o แบบไมมีโครงสราง : เปนขอมูลที่ไมไดกําหนดรูปแบบตายตวั เชน  ไฟล

รายงานตางๆ   
o แบบก่ึงโครงสราง : เปนขอมูลที่มีลักษณะทั้ง 2 แบบ คือทั้งเปนแบบมี

โครงสราง และแบบไมกําหนดโครงสรางตายตวั เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
มาตรฐานขอมูล เปนสวนทีบ่งบอกถึงมาตรฐานขอมูลที่มีการนํามาใช 
ขอบเขตของ
มาตรฐาน 

เปนสวนที่อธบิายขอบเขตของแตละมาตรฐานวาใชในวงกวางเพียงใด เชน  ใชใน
ฝาย ใชในหนวยงาน หรือใชระหวางหนวยงาน 
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ภาพท่ี 6-2 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธขอมูลแบบตางๆ 

 

6.3 สถาปตยกรรมดานระบบงาน 

สถาปตยกรรมดานระบบงาน จะชวยนําเสนอภาพรวมของระบบงานประยุกตวาประกอบไปดวย
ระบบงานยอยก่ีระบบ ระบบอะไรบาง มีความสัมพันธกันอยางไร และมีฟงกชั่นการทํางานและขอบเขตความ
ตองการออยางไร สถาปตยกรรมดานระบบงานนี้จะอธิบายการปฏิบัติงานหรือบริการซ่ึงเปนหนาที่หลักของ
ธุรกรรม และแยกแยะไดอยางชัดเจนที่จะนาํมาใชประโยชนรวมกับบริการอ่ืนๆ และเชื่อมโยงใหเปนบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

• ชื่อของระบบงานหลักของการดําเนินธุรกรรม 

• กลุมของบริการ อธิบายกลุมขององคประกอบของบริการ ที่เก่ียวของกับระบบงานหลัก 

• ประเภทของบริการ อธิบายประเภทการใหบริการตางๆในกลุมของบริการ 

• การใหบริการ อธิบายบริการตางๆในประเภทของบริการ 

ทั้งน้ีการอธิบายสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาราง หรืออธิบายในรูปแบบแผนภาพดังตัวอยางใน

ภาพที่ 6-3 ซ่ึงเปนตัวอยางแสดงภาพองคประกอบของระบบ (Component Diagram) 
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ภาพท่ี 6-3 ตัวอยางแผนภาพองคประกอบ (Component Diagram) ซี่งอธบิายระบบงานยอยๆ 

 

6.4 สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 

สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี จะชวยอธิบายถึงโครงสรางดานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ  รวมไปถึงซอฟตแวร
พ้ืนฐานตางๆ ซ่ึงควรจัดทําใหสัมพันธกับบริการท่ีอธิบายไวในสถาปตยกรรมดานระบบงาน ซ่ึงประกอบดวย
รายละเอียดดังน้ี 

• การใหบริการ ที่อธิบายในสถาปตยกรรมดานระบบงาน 

• องคประกอบของเทคโนโลยี ทั้งดานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ และรวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ 

• ขอบเขตการใชงานของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ และรวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ 

• กลุมการใชงานในขอบเขตการใชงานของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ และรวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ 

• มาตรฐานในกลุมการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณประกอบอ่ืนๆ และรวมไปถึงซอฟตแวรพ้ืนฐานตางๆ 

ทั้งน้ีการอธิบายสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาราง หรืออธิบายในรูปแบบแผนภาพดังตัวอยางใน
ภาพที่ 6-4 
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ภาพท่ี 6-4 ตัวอยางแผนภาพอธบิายองคประกอบทางเทคโนโลยี 

 

6.5 การเชื่อมโยงกับระบบงานภายนอก 

เม่ือมีแผนที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบงานทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ควรทําการออกแบบแผนภาพอธิบายการเชื่อมโยง ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด
ดังน้ี 

• ชื่อระบบงานภายนอกที่ตองการเชื่อมโยง 

• หนวยงาน ผูดูแลระบบงานที่ตองการเชื่อมโยง 

• ขอมูลที่ตองการแลกเปลี่ยน โดยอางอิงกับกลุมขอมูลที่แลกเปลี่ยนที่อธิบายไวในสถาปตยกรรม
ดานขอมูล 

• รูปแบบการเชื่อมโยง อาจเปนการเชื่อมโยงดวยเว็บเซอรวิส (Web Services), เอฟทีพี (FTP) หรือ
เอสเอ็มทีพี (SMTP) 
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• ความถี่ของการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ทั้งน้ีการอธิบายสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาราง หรืออธิบายในรูปแบบแผนภาพดังตัวอยางใน
ภาพที่ 6-5 แสดงภาพการติดตั้งระบบ (Deployment Diagram) 

 
ภาพท่ี 6-5 ตัวอยางแผนภาพอธบิายการเชือ่มโยง 

 

6.6 สถาปตยกรรมตามที่เปนจริงในปจจุบัน (Baseline Architecture) 

สถาปตยกรรมตามที่เปนจริงในปจจุบัน เปนการอธิบายถึงธุรกรรม ขอมูล ระบบงาน และ
เทคโนโลยีที่มีใชงานอยูในปจจุบัน โดยจัดทําเปนสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล 
สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีตามลําดับ และควรจัดทําคําอธิบายประกอบ
สถาปตยกรรมตารางที่ 6-3 

ตารางท่ี 6-3 ตารางอธบิายสถาปตยกรรมตามท่ีเปนจริงในปจจุบัน 
ชื่อหนวยงาน: 
สถาปนิกผูรับผิดชอบ: 
ผูจัดการโครงการ: 
สถาปตยกรรมดานธุรกรรม 

กลุมธุรกรรม  
สายงาน  
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
หนาท่ีอ่ืนๆ  
คําอธิบายหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
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สถาปตยกรรมดานขอมูล 

คําอธิบายกลุมขอมูลท่ีแลกเปล่ียน  
ผูใหบริการขอมูล  
ผูใชบริการขอมูล  
ผูดูแลขอมูล  
สถานท่ีเก็บขอมูล  
ลักษณะขอมูล   
มาตรฐานขอมูล  
ขอบเขตของมาตรฐาน  
ยกเลิกหรือปรับปรุง  
สถาปตยกรรมดานระบบงาน 
ชื่อของระบบงานหลัก กลุมของบริการ ประเภทของบริการ การใหบริการ ยกเลิกหรือปรับปรุง 
     
     
สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 
การใหบริการ องคประกอบของ

เทคโนโลยี 
ขอบเขต
การใชงาน 

กลุมการใชงาน มาตรฐานในกลุม
การใชงาน 

ยกเลิกหรือปรับปรุง 

      
      
การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก 
ชื่อระบบงาน
ภายนอก 

หนวยงานผูดูแล
ระบบงาน 

ขอมูลท่ีตองการ
แลกเปล่ียน 

รูปแบบการ
เชื่อมโยง 

ความถ่ีของการ
แลกเปล่ียน 

ยกเลิกหรือ
ปรับปรุง 
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6.7 สถาปตยกรรมตามที่ตองการในอนาคต (Target Architecture) 

สถาปตยกรรมตามที่ตองการในอนาคต เปนการอธิบายถึงธุรกรรม ขอมูล ระบบงาน และ
เทคโนโลยีที่ตองการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต โดยจัดทําเปนสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรม
ดานขอมูล สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีตามลําดับ และควรจัดทําคําอธิบาย
ประกอบสถาปตยกรรมตารางที่ 6-4 

ตารางท่ี 6-4 ตารางอธบิายสถาปตยกรรมตามท่ีตองการ 
ชื่อหนวยงาน: 
สถาปนิกผูรับผิดชอบ: 
ผูจัดการโครงการ: 
สถาปตยกรรมดานธุรกรรม 

กลุมธุรกรรม  
สายงาน  
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
หนาท่ีอ่ืนๆ  
คําอธิบายหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
สถาปตยกรรมดานขอมูล 

คําอธิบายกลุมขอมูลท่ีแลกเปล่ียน  
ผูใหบริการขอมูล  
ผูใชบริการขอมูล  
ผูดูแลขอมูล  
สถานท่ีเก็บขอมูล  
ลักษณะขอมูล   
มาตรฐานขอมูล  
ขอบเขตของมาตรฐาน  
ทําใหมหรือปรับปรุง  
สถาปตยกรรมดานระบบงาน 
ชื่อของระบบงานหลัก กลุมของบริการ ประเภทของบริการ การใหบริการ ทําใหมหรือปรับปรุง 
     
     
สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 
การใหบริการ องคประกอบของ

เทคโนโลยี 
ขอบเขต
การใชงาน 

กลุมการใชงาน มาตรฐานในกลุม
การใชงาน 

ทําใหมหรือ
ปรับปรุง 

      
      
การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก 
ชื่อระบบงาน
ภายนอก 

หนวยงานผูดูแล
ระบบงาน 

ขอมูลท่ีตองการ
แลกเปล่ียน 

รูปแบบการ
เชื่อมโยง 

ความถ่ีของการ
แลกเปล่ียน 

ทําใหมหรือ
ปรับปรุง 
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6.8 แผนการดําเนินงานเบ้ืองตน 

แผนการดําเนินการในการปรับเปลี่ยนระบบงานจากสถาปตยกรรมตามที่เปนจริงในปจจุบันไปสู
สถาปตยกรรมตามที่ตองการในอนาคต เปนสวนสําคัญของความสําเร็จ ซ่ึงตองมีการวางแผนใหเห็นภาพของ
การปรับเปลี่ยนที่มีความสอดคลองกันทั้งหนวยงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ และเวลาที่เพียงพอในแตละ
ชวงของการปรับเปลี่ยน ซ่ึงควรประกอบไปดวยรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 

• กิจกรรมที่เริ่มตนดําเนินการ 

• สายงานเร่ิมตน ของการดําเนินการ 

• วันที่เริ่มตนดําเนินการกิจกรรม 

• วันที่เสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม และเริ่มตนใชระบบงาน 

• วันที่เริ่มตนหลักของกลุมกิจกรรม 

• คําอธิบายการเริ่มตนหลักของกลุมกิจกรรม 

แผนการดําเนินการเบื้องตน 
กิจกรรม สายงานเร่ิมตน วันที่เริ่มตน วันที่เสร็จสิ้น วันเริ่มตนหลัก คําอธิบายการเริ่มตนหลัก 
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มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
การปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานจะตองมีการกําหนดมาตรฐานทาง

เทคนิคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดอยางอัตโนมัติ แตละหนวยงานควรใช
มาตรฐานกลางนี้รวมกันในการใชเปนขอกําหนดทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานของระบบขอมูลที่จะพัฒนาขึ้นตอไป
ในอนาคต ซ่ึงมีเทคนิคหลายรายการสามารถแยกแยะเปนหมวดหมู โดยมีหมวดหมูดังตอไปน้ี 

1) หมวดมาตรฐานการเชื่อมโยง (Interconnection Specification) 

หมวดมาตรฐานการเชื่อมโยง (Interconnection Specification) ประกอบดวยรายการ
มาตรฐานท่ีใชในการเชื่อมโยงระบบขอมูล รวมถึงระบุแนวทางการเชื่อมโยงในระดับโปรโตคอลมาตรฐาน
ตางๆ 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็มและรายละเอียด 

1 Hypertext transfer protocols   
  HTTP  Hyper Text Transfer Protocol  

HTTP v1.1 
2 E-mail Transport   
  SMTP  Simple Mail Transfer Protocol  

RFC 2821 
3 Mailbox access    
  POP3  Post Office Protocol  

RFC 2449 
  IMAP  Internet Mail Access Protocol  

RFC 2060 
4 Mail Attachment   

MIME Multipart Internet Mail Extension 
MIME v1.0 

5 Directory   
  LDAPv2  Light Weight Directory Access Protocol 

version 2  
  LDAPv3  Light Weight Directory Access Protocol 

version 3  
6 Domain name services   
  DNS  Domain Name Service Protocol  

RFC 1035 
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็มและรายละเอียด 

7 File transfer protocols   
  FTP  File Transfer Protocol  

RFC 959 
8 Newsgroup services   
  NNTP  Network News Transfer Protocol  

RFC 3977 
9 Real-time messaging 

services 
  

  IMPP  Instance Messaging and Presence Protocol  
RFC 2779 

  XMPP  Extensible Messaging and Presence Protocol  
XMPP v0.13 draft 

  SIP  Session Initiation Protocol  
RFC 3261 

10 LAN/WAN interworking IPv4  Internet Protocol version 4.0  
RFC 791 

  IPv6  Internet Protocol version 6.0  
RFC 5095 

11 Transport   
  TCP  Transport Control Protocol  

RFC 793 
  UDP  User Datagram Protocol  

RFC 768 
12 GPRS   
  GPRS  General Packet Radio Service  

GPRS v2.1.8 
13 SMS   
  SMS  Short Message Service  

SMS v9.0 
14 MMS   
  MMS  Multimedia Message Service  

MMS V1.3 
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็มและรายละเอียด 

15 Video Conference Assembly   
  H323  Protocol Suites for Video Conference  
16 Distributed Process   
  CORBA  Common Object Request Broker Architecture  

CORBA v2.3 
17 Mobile Content Protocal   
  WAP  Wireless Application Protocol  

WAP 2.0 
18 Network Time Protocal   
  NTPv4  Network Time Protocol  

RFC 2030 
19 Certificate Status Protocol  

OCSP  Open Certificate Status Protocol  
RFC 2560 

20 
Thai Government Language 
Protocol  

  

  TGL 
Protocol  

Thai Government Language Protocol  
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2) หมวดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange Specification) 

ประกอบดวยรายการมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและ
มาตรฐานตางๆ สําหรับการจัดโครงสรางขอมูล(Structure) และการเขารหัสขอมูล (Encode) เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

1 
Data integration 
metadata/meta language 

  XML  Extensible Markup Language  
XML v1.1 

2 Data integration metadata 
definition 

  

  XML 
Schema  

XML Schema  
XML Schema v1.1 

3 Data transformation   
  XSL  Extensible Stylesheet Language  

XSL v1.1 
  XSLT Extensible Stylesheet Language 

Transformation 
4 Data description language   
  RDF  Resource Description Framework  
5 Data modelling exchange   
  XMI  XML Metadata Exchage  

XML ME v1.1 
6 Minimum interoperable 

character set 
  

UTF-8 8 bit Unicode Transformation Format 
ISO/IEC 10646:2003/Amd.5:2008(E) 
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3) หมวดมาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บและนําเสนอขอมูล (Storage & Presentation 

Specification) 

ครอบคลุมมาตรฐานและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการนําเสนอสารสนเทศ มาตรฐานเหลาน้ี
ชวยใหสารสนเทศสามารถถูกนํามาแสดงผลไดในรูปแบบที่สอดคลองกันโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตองมีการ
แบงปนขอมูลระหวางตางระบบกัน ทั้งมาตรฐานรูปแบบของสื่อที่เปน image และ streaming media ตางๆ 
และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

1 Content management 
metadata definition 

  

  XML 
Schema  

XML Schema  
XML Schema v1.1 

  Dublin 
Core  

Dublin Core Metadata Standard  

  DSML  Directory Service Markup Language  
DSML V2.0 

2 Content syndication   

  RSSv1  RDF Site Summary version 1  
RSS v1.0 

  RSSv2  Really Simple Syndication version 2  
RSS v2.0 

3 Distributed searching   

  ISO-
23950  

Information Retrieval  
Z39.50 

4 Identifiers for digital objects 
using ASN.1 

  

 OIDs Object Identifiers 
x.667 

5 Radio tracking identification   
  RFID Radio Frequency Identifier 

RP-6-2008 
6 Document file types   

RTF Rich Text Format 
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

RTF 1.9.1 
  HTML Hyper Text Markup Language 

HTML 5.0 Draft 
XHTML 
v1.0 

eXtensible HyperText Markup Language 
Version 1.0 

  ODF Open Document Format 
ISO/IEC 26300:2006 

OpenXML Open XML Format 
ISO/IEC 29500:2008 

PDFv4 Adobe Portable Document Format version 4 
DOC Microsoft Word File 

DOC, DOCX 
  MHT Multimedia Message formats 

TXT Text 
PS Post Script 

7 Spreadsheet file types   
  XLS Microsoft Excel Spreed Sheet File 

XLS, XLSX 
CSV Comma-separated Value 

RFC 4180 
8 Presentation file types   

PPS Microsoft Power Point Show File 
PPS, PPSX 

PPT Microsoft Power Point File 
PPT, PPTX 

9 Graphical/still image 
information exchange 
specifications 

  

JPEG Joint Photographic Expert Group 
ISO-JPEG2000-1 

GIF Graphic Interchange Format 
http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif87.txt 

PNG Portable Network Graphic 
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

ISO/IEC 15948:2004 
TIF Tagged Image File 

TIF Version 6.0 
ECW Enhanced Compression Wavelet 

proprietary wavelet compression image format 
owned by Leica Geosystems  V3.3 

WMF Window Media Format version 11 
10 Vector Graphics   

SVG Scalable Vector Graphics 
SVG 1.2 

11 Moving image and audio/visual information exchange specifications 
MPEG Moving Picture Experts Group 

12 Audio/video streaming data   
RA Real Audio version 10 
RM Real Media version 10 
WMA Window Media Audio 

WMA version 10 
WMV Window Media Video 

WMV version 9.2 
MOV Quick Time format 

Quick Time 10 
WAV Waveform Audio Format 

RF64, EBU Tech 3306 
MP3 Moving Picture Experts Group 3 

ISO/IEC 11172-3:1993, ISO/IEC 13818-
3:1998 

F4V Flash Video 
Adobe Flash Media 10 

H264 video compression standards 
ISO/IEC 14496-10:2005 

13 Web Animation 
SWF Shock Wave File 

Adobe SWF 10 
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

14 
General purpose files and 
compression 

TAR Tape Archive 
TAR Version 1.22 

TGZ TAR GNU ZIP 
GZIP Version 4.3 

GZ GNU ZIP 
GZIP file format specification version 4.3 

ZIP Data Compressed file format 
V 6.3.2 

15 
Hypertext interchange 
formats 

  HTML Hyper Text Markup Language 
HTML 5.0 Draft 

16 Data modelling language   
  UML Unified Modelling Language 

UML 2.0 
  E-R 

diagram Entity Relation Diagram 
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4) หมวดบริการผานเว็บเซอรวิสเทคโนโลยี (Web Technology Specification) 

ครอบคลุมมาตรฐานและเทคโนโลยีที่เก่ียวเว็บเซอรวิส เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ระบบที่มีแพลตฟอรมเหมือนกันและแตกตางกัน 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

1 Web service request 
delivery 

  

  SOAPv1.1  Simple Object Access Protocol version 1.1  
  SOAPv1.2  Simple Object Access Protocol version 1.2  

2 
Web service request 
registry 

  UDDIv2  Universal Description Discovery and 
Integration version 2  

  UDDIv3  Universal Description Discovery and 
Integration version 3  

3 Web service description 
language 

  WSDLv1.1  Web Services Description Language version 
1.1  

  WSDLv1.2  Web Services Description Language version 
1.2  

4 Web service interoperability 
  WS-I  Web Services Interoperability  

http://www.ws-i.org/ 
5 Web service choreography 

WS-CDL Web Services Choreography Description 
Language 

WSBPEL Web Services Business Process Execution 
Language 
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5) หมวดบริการดานธุรกรรม (Business Service Specification) 

ครอบคลุมมาตรฐานและเทคโนโลยีในกลุมงานธุรกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะดานของกลุมงานนั้น 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

1 
ebXML business 
repositories 

  ebXML 
part 3  

Registry Information Model (ebRIM)  
RIM v3.0 

  ebXML 
part 4  

Registry Service Specification (ebRS)  
RS v3.0 

2 
ebXML description 
language 

  ebXML 
part 1  

Collaboration Protocol Profile & Agreement  
ebXML CPPA V2.0 

3 ebXML Message Service 
  ebXML 

part 2  
Message Service Specifiction (ebMS)  
ebMS V2.0 

4 ebXML Data Standard 
  ebXML 

part 5  
Core Component Technical Specification 
(CCTS)  
CCTS V3.0 

5 Statistical Data Standard 
  SDMX  Statistical Data and Metadata Exchange  

SDMX V2.0 
6 Geospatial Data 

GeoTIFF Tagged Image File Format including 
geospatial information 
GeoTIFF Revision 1.0 

ISO-
19115 

Geospatial metadata 
ISO 19115-2:2009 

KML 
Keyhole Markup Language 
KML v2.2 

IMG Erdas Imagine IMG ans MIS formats 
SHP ESRI Shape file format 
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6) หมวดมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย (Security Specification) 

ครอบคลุมถึงมาตรฐานและเทคโนโลยีตางๆ ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีความ
ม่ันคงปลอดภัย รวมถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานตางๆ สําหรับการเขารหัสขอมูล (Encryption) และ Public 
key infrastructure ที่ใชเปนมาตรฐานสนับสนุนการใชกุญแจสาธารณะ (public key) และกุญแจสวนบุคคล 
(private key) เพ่ือการเขารหัส (Encryption) และถอดรหัส (Decryption) มาตรฐาน Digital Signature และ
โปรโตคอลการสงขอมูลที่มีความม่ันคงปลอดภัยสูง 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

1 Secure mailbox access   
  SSLv3 Secure Socket Layer version 3 
  TLSv1 Transport Layer Security version 1 
2 IP security (Authenticated 

header) 
  

  IPSec Internet Protocol Security 
IPSec Version 2 draft 

3 IP encapsulation security 
(for VPN requirements) 

  

  ESP Encapsulating Security Payload 
RFC 2406 

4 Transport security   
  SSLv3 Secure Socket Layer version 3 
  TLSv1 Transport Layer Security version 1 
  HTTPS HyperText Transfer Protocol over Secure 

Socket Layer 
RFC 2818 

  S/MIMEv3 Secure/Multipart Internet Mail Extension 
S/MIME v3.2 

5 Timestamp token   
  TSP  Time Stamp Protocol  

RFC 3161 
6 Secure Shell   
  SSH Secure Shell 

SSH-2 
7 Encryption algorithms   
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

  AES Advanced Encryption Standard 
FIP-197 

  3DES Triple Data Encryption Standard 
FIP-46-3 

8 For signing   
  DSA for 

DSS 
Digital Signature Algorithm for Digital 
Signature Standard 
FIP-186 

  RSA for 
DSS 

RSA for Digital Signature Standard 
PKCS #1 v2.1 

9 For key transport   
  DSA for 

DSS 
Digital Signature Algorithm for Digital 
Signature Standard 
FIP-186 

  RSA for 
DSS 

RSA for Digital Signature Standard 
PKCS #1 v2.1 

10 For hashing   
  MD-5 Message Digest Number 5 

RFC 1321 
  SHA-

1,256,512 
Secure Hashing Algorithm 
SHA-1, SHA-256 and SHA-512 

11 XML signatures   
  XML 

Signature 
Digital Signature in XML 
XML Signature v1.1 draft 

12 XML encryption   
  XML 

Encryption 
Data Encryption in XML 
XML Encryption v1.1 draft 

13 XML security assertion 
mark-up 

  

  SAMLv1 Security Assetion Markup Language version 
1 

  SAMLv2 Security Assetion Markup Language version 
2 
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ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

14 Web Services 
Interoperability Security 

  

  WS-I 
Security 

Web Services Interoperability Security 
Basic Security Profile 1.0 

15 Digital Certificate   
X509v3 Digital Certificate 

X509v3 
16 Certificate Signing Request   

PKCS#10 Certificate Signing Request (CSR) 
PKCS#10 Version 1.7 

17 
Personal Information Exchange Syntax 
Standard 

 

PKCS#12 Public Key Cryptography Standard Number 
12 Personal Information 
PKCS#12 Version 1.0 

18 
Cryptographic Token 
Interface Standard 

  

  PKCS#11 Public Key Cryptography Standard Number 
11 Token Interface 
PKCS#11 Version 2.20 

19 
The Distinguished Encoding 
Rules of ASN.1 

  CER Canonical Encoding Rules 
X.690 

  DER Distinguished Encoding Rules 
X.690 
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7) หมวดมาตรฐานเปดอ่ืนๆ (Others Open Standard Specification) 

ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานเปดอ่ืนๆ ที่เปนที่นิยมในระดับสากล 

ลําดับ
ที่  

วัตถุประสงคการนําไปใช ชื่อยอ  ชื่อเต็ม  

1 ขั้นตอนการพฒันาระบบงาน UMM UN/CEFACT Modeling Methodology 
V20030922 

2 การจัดทํามาตรฐานขอมูล CCTS Core Component Technical Specification 
CCTS V2.0 

3 การจัดทํา XML Schema XML NDR XML Naming and Design Rules 
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เพ่ือ ……[วัตถุประสงคหลกั]……….. 

ระหวาง ……[ชื่อหนวยงาน]…………… 
กับ ……[ชื่อหนวยงาน]…………………..  

 บันทึกขอตกลงฉบับน้ี ทําขึ้น ณ …[ชื่อสถานที่ หรือหนวยงาน]……………………. 
เลขที่ …[เลขที่ตั้งของสถานที่หรือหนวยงาน]…………… เม่ือวันที่ …[วันเดือนป]……….. ระหวาง 
 …[ชื่อหนวยงาน]……………………. โดย ……..…[ชื่อผูมีอํานาจลงนาม]……………... 
ซ่ึงตอไปน้ีในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายที่หน่ึง]….” ฝายหนึ่ง กับ 
 …[ชื่อหนวยงาน]……………………. โดย ……..…[ชื่อผูมีอํานาจลงนาม]……………... 
ซ่ึงตอไปน้ีในบันทกึขอตกลงนี้เรียกวา “……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายที่สอง]….” อีกฝายหนึ่ง 
 ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เปน
นโยบายเรงดวนสําคัญที่จะตองเรงดําเนินการ โดยไดมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อผลักดันใหภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการดําเนินการบริหารจัดการ 
และบริการประชาชน โดยมียุทธศาสตรสําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาการบริการภาครัฐ ตองมี
มาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐน้ัน ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายที่หน่ึง]…. และ 
……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายที่สอง]…. จึงไดรวมกันจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือขึ้น 
 ทั้งสองฝาย มีความมุงม่ันรวมกันในการพัฒนากรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : TH e-GIF) 
เพ่ือ……[วัตถุประสงคหลัก]……….. โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังน้ี 
 ขอ 1 คูตกลงทั้งสองฝาย ตกลงที่จะรวมมือกันในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือ……[วัตถุประสงค
หลัก]……….. และ ……[วัตถุประสงครอง]……….. 
 ขอ 2 คูตกลงทั้ งสองฝาย ตกลงที่จะรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือ……[วัตถุประสงค
หลัก]……….. 
 ขอ 3 ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหนึ่ง]…. จะใหการสนับสนุน ……[ชื่อ
เรียกแทนหนวยงานอีกฝาย]… ในการจัดทํารายการขอมูลมาตรฐานและพัฒนาระบบสนับสนุนการ
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เชื่อมโยงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและแลกเปลี่ยนขอมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือ……[วัตถุประสงคหลัก]……….. 
 ขอ 4 ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหนึ่งหรือสองฝาย]…. จะเปนผูกําหนด
ขอมูลความตองการ ตรวจสอบความถูกตอง ประสานงานกับหนวยงานในสังกัด และใหขอมูลที่จําเปน
ให……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานอีกฝาย]…. ไดรับทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายการขอมูล
มาตรฐาน และระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 ขอ 5 ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหนึ่งหรือสองฝาย]…. ยินดีใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนํารายการมาตรฐานขอมูลและที่อยูบริการ รวมเขาเปน
สวนหนึ่งของระบบทะเบียนและสืบคนเว็บเซอรวิสภาครัฐที่สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนผูดําเนินการพัฒนา 
 ขอ 6 ภายหลังจากการจัดทํามาตรฐานรายการขอมูลมาตรฐาน และพัฒนาระบบ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลเสร็จสิ้น ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหนึ่งหรือสองฝาย]…. มี
หนาที่ในการบํารุงรักษา และปรับปรุงขอมูลในระบบใหมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองการบริการได
โดยสมบูรณ 
 ขอ 7 ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหนึ่ง]…. ผูซ่ึงไดนําขอมูลของ ……[ชื่อ
เรียกแทนหนวยงานอีกฝาย ]….ไปใชในบริการของตนจะตองไมเผยแพรหรือแจกจายขอมูลน้ัน
นอกเหนือจากวัตถุประสงคของบันทึกขอตกลงนี้ และจะตองเปนผูจัดหาหรือจัดทําระบบปองกันการรั่วไหล
ของขอมูลน้ันเปนอยางดี หากมีผูเสียหายใดๆเรียกรองคาชดเชยจากการรั่วไหลของขอมูลและสืบไดวาเกิด
จากความประมาทของ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหน่ึง]….ผูซ่ึงไดนําขอมูลไปใช ทาง……[ชื่อ
เรียกแทนหนวยงานฝายใดฝายหนึ่ง]….ผูซ่ึงไดนําขอมูลไปใชยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายนั้นแต
เพียงฝายเดียว 
 บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดทราบและ
เขาใจขอความโดยตลอดดีแลวเห็นวาถูกตองตามเจตนาของตน จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราไว (ถา
มี) ตอหนาพยานโดยตางยึดถือไวฝายละฉบับ และใหมีผลนับแตวันที่ผูบริหารระดับสูงของทั้งสองฝายลง
นามเปนตนไป 
 ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายที่หน่ึง]…. ……[ชื่อเรียกแทนหนวยงานฝายที่สอง]…. 
 
 ลงชื่อ ………………………………………. ลงชื่อ ………………………………………. 
 (     [ผูมีอํานาจลงนาม]       ) (      [ผูมีอํานาจลงนาม]        ) 
 [ตําแหนง] [ตําแหนง] 
 ลงชื่อ …………………………………พยาน ลงชื่อ …………………………………พยาน 
 (                                         ) (                                         ) 
 [ตําแหนง] [ตําแหนง] 
 ลงชื่อ …………………………………พยาน ลงชื่อ …………………………………พยาน 
 (                                         ) (                                         ) 
 [ตําแหนง] [ตําแหนง] 
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อภิธานศัพท 
1) กฎกติกาการตั้งชื่อและการออกแบบรูปแบบและโครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวยเอกซ

เอ็มแอล  

กฎกติกาที่จะนํารายการขอมูลมาตรฐานที่ผานการจัดทําตาม CCTS มาจัดทําโครงสราง
เอกสารอิเล็กทรอนิกสดวยเอกซเอ็มแอล เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “UN/CEFACT XML Naming and 
Design Rules” หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “NDR” 

 

2) กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 

กรอบที่กําหนดมาตรฐานกลางดานการจัดทําความสอดคลองของขอมูลและดานเทคนิคการ
เชื่อมโยงระบบที่อาจมีความแตกตางกัน และวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Thailand e-Government Interoperability Framework” หรือชื่อยอ
ภาษาอังกฤษวา “TH e-GIF” หรือชื่อยอภาษาไทยวา “ทีเอชอีกิฟ” 

 

3) การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

การเชื่อมโยงกระบวนการทํางานและขอมูลของระบบงานคอมพิวเตอรหรือระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานตางๆไมวาจะเปนระดับกอง สํานัก ฝาย ศูนย กรม กระทรวงหรืออ่ืนๆ และ
อาจจะเชื่อมโยงกันภายในหนวยงาน หรือขามหนวยงานกันก็ได ซ่ึงกระบวนการทํางานและขอมูลตางๆมี
ความสัมพันธในเชิงธุรกรรมเดียวกันผานระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในระบบเดียว 
โดยมีเปาหมายที่ประชาชนหรือผูใชบริการเปนศูนยกลางการใหบริการ 

 

4) โครงสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสเอกซเอ็มแอล 

ภาษาที่ใชอธิบายโครงสรางและลักษณะตางๆของเอกสารอิเล็กทรอนิกสเอกซเอ็มแอลตาม
ขอกําหนดของ World Wide Web Consortium หรือ W3C เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Extensible Markup 
Language Schema” หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “XML Schema” 

 

5) มาตรฐานเปด 

มาตรฐานที่เปดกวางใหผูผลิตเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีรายใดๆสามารถนํา
มาตรฐานเปดน้ันไปใชไดโดยเทาเทียมกันทุกราย และเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Open Standard” 
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6) ยูเอ็มเอ็ม  

ขอกําหนดดานเทคนิควิธีการสรางแบบจําลองและวิธีการเขียนอธิบายขั้นตอนกระบวนการ 
ที่เปนมาตรฐานและสามารถอธิบายลักษณะการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางชัดเจนในลักษณะ
ที่เปนกลางไมขึ้นอยูกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึง เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “UN/CEFACT Modeling 
Methodology” หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “UMM” 

 

7) ยูเอ็มแอล 

วิธีการใชภาษาสัญลักษณที่เปนมาตรฐานสากลในรูปของแผนภาพ เพ่ืออธิบายกระบวนการ 
ขั้นตอน หนวยงานและขอมูลที่เก่ียวของในการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกส เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
“Unified Modeling Language” หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “UML” 

 

8) รายการขอมูล 

ขอมูลที่มีลักษณะหรือความหมายเฉพาะตัว ที่อาจจะประกอบดวยรายการขอมูลยอย
หลายๆรายการ หรือเปนขอมูลเชิงเด่ียวที่ไมสามารถแยกเปนรายการขอมูลยอยไดอีก และเมื่อผานการ
สรางความสอดคลองของขอมูลแลวจะเปนรายการขอมูลมาตรฐานที่นําไปใชรวมกันหลายหนวยงาน หรือ
ผลักดันใหเปนรายการขอมูลที่เปนมาตรฐานกลางของประเทศได 

 

9) รายการขอมูลมาตรฐานรวมกันของประเทศ (National Standardized Data Set) 

รายการขอมูลที่มีการใชรวมกันระหวางหนวยงาน และไดรับการยอมรับที่จะนําไปใชในวง
กวางหรือนําไปใชในกลุมงานอ่ืนๆ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบในการรวบรวมและเผยแพรรายการขอมูล
น้ันๆ และประกาศใหเปนมาตรฐานกลางของประเทศ และเปนที่ยอมรับจากหนวยงานตางๆ 

 

10) แบบจําลองขอมูลของเอกสาร (Document Data Model) 

ชุดรายการขอมูลที่ มีลักษณะหรือความหมายเฉพาะตัวในธุรกรรมที่ เ ก่ียวของ และ
ประกอบดวยรายการขอมูลยอยหลายๆรายการ ที่ผานการสรางความสอดคลองของขอมูลแลว และสามารถ
นําไปใชประโยชนในพัฒนาระบบงานและการแลกเปลี่ยนขอมูลไดทันที 
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11) สถาปตยกรรมเชิงบริการ 

แนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานตางๆ โดยมีรูปแบบและ
เคร่ืองมือทางซอฟตแวรที่ชวยใหการเชื่อมโยงทําไดงายและยืดหยุนมากขึ้น เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
“Service Oriented Architecture” หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “SOA” 

 

12) สถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอธิบายระบบการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางมีระเบียบแบบแผน หรือการ
อธิบายแผนงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเหลาน้ันใหเปนจริง ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางของสวนที่
เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก ความสัมพันธระหวางกัน และแนวทางการควบคุมดูแลใหการออกแบบ
เหมาะสมและนําไปพัฒนาไดจริง และเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “ICT Enterprise Architecture” 

 
13) สถาปตยกรรมแบบที่ตองการ 

สถาปตยกรรมอธิบายถึงธุรกรรม ขอมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีที่ตองการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในอนาคต โดยจัดทําเปนสี่มุมมองคือ สถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล 
สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 

 

14) สถาปตยกรรมแบบที่เปนอยูจริง 

สถาปตยกรรมที่อธิบายถึงธุรกรรม ขอมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีที่มีใชงานอยูในปจจุบัน
โดยจัดทําเปนสี่มุมมองคือ สถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล สถาปตยกรรมดาน
ระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 

 

15) เอกสารอิเล็กทรอนิกสเอกซเอ็มแอล 

เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชเปนเทคนิคการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบมาตรฐานเปดระหวาง
ระบบงานตางๆที่ระบบงานใดๆอาจมีเทคนิคการแลกเปลี่ยนขอมูลแตกตางกัน เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
“Extensible Markup Language” หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “XML” 

 

 

 

 



 
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 2.0 
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16) ไอเอสโอ 11179 

มาตรฐานการสรางความสอดคลองของขอมูลในภาพรวมซึ่งประกอบดวย 6 สวน โดย TH 
e-GIF ไดนําสวนที่ 4 ซ่ึงเปนสวนที่กําหนดแนวทางการกําหนดนิยามของรายการขอมูล เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา (ISO 11179 Part 4 -- Formulation of Data Definitions) และสวนที่ 5 ซ่ึงกําหนดวิธีการ
ตั้งชื่อรายการขอมูล เรียกเปนภาษาอังกฤษวา (ISO 11179 Part 5 -- Naming and Identification 
Principles for Data Elements) มากําหนดเปนกรอบการจัดทํารายการขอมูลมาตรฐาน 

 

17) ไอเอสโอ/ดีทีเอส 15000-5 

มาตรฐานการปฏิบัติทางเทคนิคในการสรางความสอดคลองของขอมูล เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “ISO/DTS 15000-5 -- Core Components Technical Specification” หรือชื่อยอ
ภาษาอังกฤษวา “CCTS” 

 

18) Business Process Management 

เคร่ืองมือจัดทํากระบวนการทางธุรกรรมและเชื่อมโยงกับชองทางบริการของระบบงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “BPM” 

 

19) Enterprise Service Bus  

เคร่ืองมือชวยลดอุปสรรคของความหลากหลายของเทคโนโลยีการเชื่อมโยงขอมูลในการ
เปดชองทางบริการ หรือชื่อยอภาษาอังกฤษวา “ESB” 
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