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Technology Trends



Y.2012

1. Media Tablets and Beyond
2. Mobile-Centric Applications and Interfaces
3. Contextual and Social User Experience
4. Internet of Things
5. App Stores and Marketplaces
6. Next-Generation Analytics
7. Big Data
8. In-Memory Computing
9. Extreme Low-Energy Servers
10. Cloud Computing

Y.2013

1. Mobile Devices Battles
2. Mobile Applications & HTML5
3. Personal Cloud
4. Internet of Things
5. Hybrid IT & Cloud Computing
6. Strategic Big Data
7. Actionable Analytics
8. Mainstream In-Memory Computing
9. Integrated Ecosystems
10. Enterprise App Stores

Y.2014

1. Mobile Device Diversity and Management
2. Mobile Apps and Applications
3. The Internet of Everything
4. Hybrid Cloud and IT as Service Broker
5. Cloud/Client Architecture
6. The Era of Personal Cloud
7. Software Defined Anything
8. Web-Scale IT
9. Smart Machines
10. 3-D Printing 

Gartner Top 10 Strategic Technologies  2012-2015 

Source: Gartner

1. Computing Everywhere
2. The Internet of Things (IoT)
3. 3D Printing
4. Advanced, Pervasive, Invisible Analytics
5. Context-Rich Systems
6. Smart Machines
7. Cloud/Client Architecture
8. Software-Defined Infrastructure and 

Applications
9. Web-Scale IT
10. Risk-Based Security and Self-Protection

Y.2015



1. Computing Everywhere
2. The Internet of Things (IoT)
3. 3D Printing
4. Advanced, Pervasive, Invisible Analytics
5. Context-Rich Systems
6. Smart Machines
7. Cloud/Client Architecture
8. Software-Defined Infrastructure and Applications
9. Web-Scale IT
10. Risk-Based Security and Self-Protection

Gartner Top 10 Strategic Technologies  2015 



Gartner Top 10 Strategic Technologies 2015 (1/2)

3
• 3D Printing

1
• Computing 

Everywhere

2
• The Internet of 

Things (IoT)

4

• Advanced, 
Pervasive, 
Invisible 
Analytics

5
• Context-Rich 

Systems

As smart-phone technology advances, smart-phones will be 
used in new contexts and environments. Along with 
wearables, smart-phones will offer connected screens in the 
workplace and in public. User experience will be key.

The Internet of Things is big and it will continue to grow along 
with user-oriented computing. Prediction: The Internet of 
Things will be the focus of digital business products and 
processes in industrial and operational contexts. Expect 
technology to be embedded everywhere.

3D printing is about to get cheaper, and its market will grow 
over the next three years. The expansion will be biggest in 
industrial, biomedical, and consumer applications helping 
companies reduce costs.

Analytics will continue to grow propelled by the Internet of 
Things, creating large pools of data. Every app will need to be 
an analytic app. But big data isn’t the most important thing: 
instead we’ll need big questions and big answers.

Thanks to embedded intelligence and analytics, systems will 
become alert and responsive to their surroundings. Expect 
context-aware security as well as other trends.



Gartner Top 10 Strategic Technologies 2015 (2/2)

8
• Software-Defined 

Infrastructure and 
Applications

6
• Smart Machines

7
• Cloud/Client 

Architecture

9
• Web-Scale IT

10

• Risk-Based 
Security and Self-
Protection

Analytics and context will pave the way for smart machines that can learn 
for themselves and act accordingly. These machine helpers will continue 
to evolve. Prediction: The smart machines era will be the most disruptive 
in the history of IT.

As mobile computing meets cloud computing, centrally coordinated 
applications that can be delivered to any device will continue to grow. 
Apps that can use intelligence and storage effectively will see lower 
bandwidth costs. Expect to be able to use applications simultaneously on 
multiple devices.

Software defined networking, storage, data centers and security are 
maturing. Cloud service software is configurable thanks to rich APIs. 
Computing will have to move away from static models to deal with the 
changing demands of digital business.

More and more companies will begin thinking like Amazon, Google and 
Facebook. As cloud-optimized and software-defined methods become 
mainstream, we’ll see a move towards web-scale IT, starting with 
DevOps.

While 100% security solutions aren’t feasible, advanced risk assessment 
and mitigation will come into play in the next few years. Security will 
move away from perimeter defense to multi-faceted approaches. Expect 
security aware application design, dynamic and static application security 
testing, and runtime application self-protection.
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Government Agenda
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Government Agenda Overview

Source: Gartner government research for 2014
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To create a shared understanding of the strategic value of IT among government stakeholders, 
Gartner has oriented its 2014 government agenda around the central themes of engagement, 
connection and resourcing:

Engaging 
Citizens 

• How will government engage the public (individuals and organizations) and its workforce in more efficient, 
agile and trustworthy relationships? Value comes not from government or the public alone, but from how 
they interact.

• How will government engage the public (individuals and organizations) and its workforce in more efficient, 
agile and trustworthy relationships? Value comes not from government or the public alone, but from how 
they interact.

Connecting 
Agencies 

• How will government connect agencies at the technical, policy and operational layers via wide and agile 
networks? IT‐related economies of scale — reliant on national or global standards — have the potential to 
drive down costs while enabling assets to be shared, and services coordinated, throughout government 
and with not‐for‐profit or private‐sector partners.

• How will government connect agencies at the technical, policy and operational layers via wide and agile 
networks? IT‐related economies of scale — reliant on national or global standards — have the potential to 
drive down costs while enabling assets to be shared, and services coordinated, throughout government 
and with not‐for‐profit or private‐sector partners.

Resourcing 
Government 

• How will CIOs preserve or expand the financing of IT‐related initiatives by restructuring portfolios, 
increasing sourcing alternatives and improving collaboration to respond to business needs? Containing the 
cost of government services and gaining greater business value from IT spending remain top priorities and 
key measures by which the effectiveness of public‐sector leaders and CIOs will be evaluated.

• How will CIOs preserve or expand the financing of IT‐related initiatives by restructuring portfolios, 
increasing sourcing alternatives and improving collaboration to respond to business needs? Containing the 
cost of government services and gaining greater business value from IT spending remain top priorities and 
key measures by which the effectiveness of public‐sector leaders and CIOs will be evaluated.

Promoting Rapid IT Innovation

Source: Gartner government research for 2014



Phases of IT Evolution in Government

11Source: Gartner government research for 2014



Started with TCP/IP and the growth of the Internet in the 1990s. It offers "online, 
not in-line" opportunities, with technology-enabled ways for the public to access government 
services. When online services are effective, citizens and businesses — and governments —
can reduce the costs and inconvenience of needing to stop what they are doing to take care of 
government interactions.

Started with TCP/IP and the growth of the Internet in the 1990s. It offers "online, 
not in-line" opportunities, with technology-enabled ways for the public to access government 
services. When online services are effective, citizens and businesses — and governments —
can reduce the costs and inconvenience of needing to stop what they are doing to take care of 
government interactions.

What is e-Government ?

E-government is relatively easy to begin, as individual programs can offer their own 
interactions over the Internet, often without much change in production procedures and 
without much integration with other services.

E-government is relatively easy to begin, as individual programs can offer their own 
interactions over the Internet, often without much change in production procedures and 
without much integration with other services.

Source: Gartner (May 2012) 12

What is Joined-Up Government ?

This phase makes it easier for "customers" (individuals, firms and 
other government units) to consume related services across the 
boundaries of government programs — for example, to integrate and 
gain value from the multiple transactions needed to handle a marriage, a 
death or the start of a new business.

This phase makes it easier for "customers" (individuals, firms and 
other government units) to consume related services across the 
boundaries of government programs — for example, to integrate and 
gain value from the multiple transactions needed to handle a marriage, a 
death or the start of a new business.



Source: Gartner (May 2012) 13

 Sustainability — Technology solutions must focus on how to ensure that 
government services remain viable, despite budget constraints and financial 
difficulties.
 Focus on affordability — To ensure sustainability, technology solutions 
should preferably not require additional net funding, but should instead leverage 
savings they immediately generate and/or reduce significantly the longer-term 
cost base.
 Crossing boundaries — Technology solutions should cross traditional 
boundaries or combinations of boundaries between domains, agencies, process 
areas, and constituencies. However, unlike a number of lower-quality joined-up 
initiatives, these endeavors should driven by necessity rather than political 
fashion.
 More-organic innovation — In order to deliver "affordable sustainability," 
technology solutions must be simultaneously more productive and more feasibly 
implemented than earlier initiatives. This can rarely be achieved by traditional 
planning approaches. What is required is more active engagement from business 
leaders (and individual employees), and more bottom-up and middle-out 
innovations in how technology can be utilized.

 Sustainability — Technology solutions must focus on how to ensure that 
government services remain viable, despite budget constraints and financial 
difficulties.
 Focus on affordability — To ensure sustainability, technology solutions 
should preferably not require additional net funding, but should instead leverage 
savings they immediately generate and/or reduce significantly the longer-term 
cost base.
 Crossing boundaries — Technology solutions should cross traditional 
boundaries or combinations of boundaries between domains, agencies, process 
areas, and constituencies. However, unlike a number of lower-quality joined-up 
initiatives, these endeavors should driven by necessity rather than political 
fashion.
 More-organic innovation — In order to deliver "affordable sustainability," 
technology solutions must be simultaneously more productive and more feasibly 
implemented than earlier initiatives. This can rarely be achieved by traditional 
planning approaches. What is required is more active engagement from business 
leaders (and individual employees), and more bottom-up and middle-out 
innovations in how technology can be utilized.

What is Smart Government ?



Smart Government & e-Government
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Smart Government & Joined-Up Government
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Transparency — Making government activities visible and accountable by 
releasing data to internal employees and the public (where not constrained by 
issues of privacy or security)
Participation — Making it easier for employees and the public to provide 
feedback and input to government through social networking tools
Collaboration — Making it easier for employees and the public to work with 
each other on crowd sourcing and other problem solving activities

Transparency — Making government activities visible and accountable by 
releasing data to internal employees and the public (where not constrained by 
issues of privacy or security)
Participation — Making it easier for employees and the public to provide 
feedback and input to government through social networking tools
Collaboration — Making it easier for employees and the public to work with 
each other on crowd sourcing and other problem solving activities

What is Open Government ?

Source: Gartner (May 2012)

Parti-
cipation

Collabo-
ration

Trans-
parency

Open Government
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Digital Government



Cloud Computing

MobileSocial

Analytics
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4 Big 
Tech Trends

4 Big Tech Trends
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Comparing E-Government and Digital Government 
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e-Government in Asia
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Organizational Structures- Republic of Korea

Source: United Nations Project Office on Governance (UNPOG) In Republic of Korea, 26 September 2011 
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Role of Organizations



41Source: Smart Government Implementation Plan (2011~2015). Ministry of Public Administration and Security
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Source: Smart Government Implementation Plan (2011~2015). Ministry of Public Administration and Security
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Key Challenges
1. Increasing ‘Cyber threats’ such as Hacking, DDoS, Stuxnet
2. Threats to ‘Digital Privacy’
3. Digital Divide
4. Internet Addiction
5. Cyber Ethics
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Organizational Structures- Singapore 



Vision

“To be a Collaborative Government that Co-creates and Connects with Our People”

Strategic  Thrusts
• Co-creating For Greater Value

• Connecting For Active Participation

• Catalysing Whole-of-Government 
Transformation

Strategic  Thrusts
• Co-creating For Greater Value

• Connecting For Active Participation

• Catalysing Whole-of-Government 
Transformation

Source: The Singapore e-Government Masterplan 2011 – 2015 (or 
eGov2015)

Co-creating For Greater Value
• Government as a Service Provider
• Government as a Platform Provider
• Government as a Platform Provider

Connecting for Active Participation
• Consulting the Public
• Inviting Ideas from the Public

Catalysing Whole-of-Government 
Transformation
• Transforming Public Sector Infrastructure and 
Services
• Transforming Public Sector Workplace and 
Capabilities

Policy and PlanPolicy and Plan
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Key Activities

Programmes for CitizensProgrammes for Citizens

Programmes for GovernmentProgrammes for Government
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Key Challenges
1. The growth of the infocomm sector globally has been positive and 

encouraging. According to Gartner's report, worldwide IT spending in 2010 
totalled US$3.4 trillion and it recently revised the forecast for global IT 
spending growth for 2011 from 5.1 per cent to 5.6 percent. In Singapore, 
our infocomm industry revenue grew by 12.2 per cent to reach $70.39 
billion in 2010. With Gartner's forecast, the projected increase in spending 
presents tremendous business opportunities for the ICT sector.

2. A key area for ICT development is in the mobile space. The convergence of 
social networking, location sharing and mobile devices has created new 
opportunities and challenges. Consumers are no longer just using their 
mobile phones for telephony or SMS, evident in the proliferation of tablets 
and other mobile devices over the last 12 months.

3. The evolution of these mobile devices has greatly altered the way we 
communicate and how we consume content. Operators are looking at new 
technology to improve the networks and meet the increasing mobile 
communication needs, like M1's launch of their new Long Term Evolution 
network. Singapore is also looking at the reallocation of spectrum to pave 
the way for operators in Singapore to deploy 4G technology in the next few 
years. This technology will offer end-users higher data speeds and lower 
latency. The "always connected lifestyle" is now a global phenomenon.
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Organizational Structures- Japan 

Source: E-Government in Japan, Prof. Dr. Toshio Obi. May 2011
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Vision
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Policy and Plan
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UN e-Government Ranking 2014
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United Nations e-Government Survey คอื รายงานการจัดอับดับความพรอ้มของ
รัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(e-Government Readiness) โดย องคก์ารสหประชาชาต ิซึง่ทําการ
เผยแพร่รายงานผลการสํารวจรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสท์ั่วโลกตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2003 จนถงึ
ปัจจบุนั

Indicators - Online service index (OSI)
- Telecommunication infrastructure index (TII)
- Human capital index (HCI)
and supplementary e-participation index (EPI)

United Nations e-Government Survey



53

Index 2014 2012 Rank 
Change

UN e-Government Development Index (EGDI) 102 92 -10

- Telecommunication Infrastructure Index (TII) 107 103 -4

- Online Service Index (OSI)
76 67 -9

- Human Capital Index (HCI)
118 104 -14

e-Participation (EPI) 54 48 -6

การเปลีย่นแปลงของระดบัคะแนนและการจดัอบัดบัปี 2012 – 2014
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E-Government Development Index (EGDI) 

Economic Grouping - Thailand

EGDI Level : Middle (0.4631)

Level of Income : Upper Middle

Gross National Income (GNI) : 5210
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E-Government Development Index 2003-2014 

Year
e-Government

(Rank)
Online Service
x 1/3 (Rank)

Infrastructure
x 1/3 (Rank) 

Human Capital
x 1/3 (Rank)

e-Participation
(Rank)

Countries

2014 0.4631(102) 0.1470(76) 0.0948(107) 0.2213(118) 0.5490(54) 193

2012 0.5093(92) 0.1699 (67) 0.0787 (103) 0.2606 (104) 0.3158(48) 193

2010 0.4653(76) 0.1133 (67) 0.0576 (94) 0.2943 (66) 0.0857(110) 192

2008 0.5031(64) 0.1683 0.0503 0.2843 0.2955(41) 192

2005 0.5518(46) 0.2218 0.0433 0.2867 0.2540(28) 191

2004 0.5096(50) 0.178 0.039 0.293 0.2131(25) 191

2003 0.446(56) 0.127 0.039 0.280 0.103(31) 191

http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/169-Thailand



E-Government Development Index 2014 : Southeast Asia

No Country E-Government 2014 Rank 2014 Rank 2012
Rank 

Change

1 Singapore 0.90762 3 10 +7

2 Malaysia 0.61152 52 40 -12

3 Brunei Darussalam 0.50424 86 54 -32

4 Philippines 0.47681 95 88 -7

5 Viet Nam 0.47045 99 83 -16

6 Thailand 0.46308 102 92 -10

7 Indonesia 0.44874 106 97 -9

8 Cambodia 0.29986 139 155 +16

9
Lao People's Democratic 

Republic 
0.26588 152 153 +1

10 Timor-Leste 0.25276 161 170 +9

11 Myanmar 0.18694 175 160 -15
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Online Service Index (OSI)

ตวัอยา่ง การคํานวน Online Service Index (OSI)

ประเทศ “x” ไดค้ะแนน Online Service Index = 114
คะแนนจากการเก็บขอ้มลูทีน่อ้ยทีส่ดุในครัง้นี ้คอื 0
คะแนนจากการเก็บขอ้มลูทีม่ากทีส่ดุในครัง้นี ้คอื 153

Focus on:
 the rising importance of a whole-of government 
approach and integrated online service delivery; 
 the use of e-government to provide information 
and services to citizens on environment related 
issues;
 e-infrastructure and its increasing role in 
bridging the digital divide, with a particular 
emphasis on the provision of effective online 
services for the inclusion of disadvantaged and 
vulnerable groups, such as the poor, the disabled, 
women, children and youth, the elderly, minorities, 
etc;
 the increasing emphasis on service usage, 
multichannel service delivery, ’open government 
data’, e-procurement;
 the expansion of e-participation and mobile 
government.

And the thematic subthemes identified are: 
• Whole-of-government;
• Multichannel service delivery;
• Bridging the digital divide;
• Increasing usage;
• Open Government;
• E-participation.

Emergin
g

Enhanced

Transaction
al

Connected

(Stage 1)

(Stage 2)

(Stage 3)

(Stage 4)
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Online Service Index 2012-2014 

Year
Online 
Service
(Rank)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Total

percentage

2014 0.4409(76) 94 34 14 35 41

2012 0.5098(67) 100 55 31 39 45
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การพฒันา e-Government ของประเทศไทย
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^1992  ^1993  ^1994  ^1995  ^1996  ^1997  ^1998  ^1999  ^2000  ^2001  ^2002  ^2003  ^2004  ^2005  ^2006  ^2007  ^2008  ^2009 ^2010  ^2011  ^2012

National IT Committee (established 1992)                                .National IT Committee (established 1992)                                .

IT 2000 PolicyIT 2000 Policy IT 2010 PolicyIT 2010 Policy

National ICT Masterplan 
2002-2006

National ICT Masterplan 
2002-2006

Ministry of ICTMinistry of ICT

eIndustry e-Government 
e-Society

eCommerce e-Education

eIndustry e-Government 
e-Society

eCommerce e-Education

English-Thai Web TranslationEnglish-Thai Web Translation

SchoolNetThailandSchoolNetThailand

Introduction of Internet Introduction of Internet Software Park ThailandSoftware Park Thailand

Government Information Network Government Information Network 

E-Commerce Resource CenterE-Commerce Resource Center

Government CIO ProgramGovernment CIO Program

IT Law Development       .IT Law Development       .

e-Thailande-Thailand

Government CA ServiceGovernment CA Service

Software Industry Promotion AgencySoftware Industry Promotion Agency

e-Government Projecte-Government ProjectTIS-620 Thai Character set 
registered with IANA

TIS-620 Thai Character set 
registered with IANA

Activities

TIS-620 Thai 
Character set in 

UNICODE

TIS-620 Thai 
Character set in 

UNICODE

Electronic 
Government 
Agency (EGA),
Electronic 
Transaction 
Development 
Agency (ETDA)

Gov 
Cloud

National Broadband 
Policy

Royal Decree to Regulate Electronic 
Payment Service Provider

Computer related Crime Act

Royal Decree on the exemption of Electronic Transactions Act
Royal Decree on electronic transaction in Government Sector

Telecommunication Business Act
Electronic Transaction Act

Royal Decree on Security 
Policy for Electronic 
Transactions

ICT Master Plan#2 
(2009-2013)

ICT 2020 
(2011-2020)

ASEAN ICT 
Master Plan

ประวตักิารพฒันารฐับาลอเิล็กทรอนกิสใ์นประเทศไทย
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Thailand e-Government Maturity Model

Smart  Government 
• Sustainability
• Crossing boundaries
• Innovation

Thailand
2011

EGA founded

2013
Open Government

Remark: Modified from Gartner Model 
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Thailand e-Government Readiness Framework
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ประโยชน์

 เพือ่ประโยชนใ์นการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการ

ดําเนนิโครงการทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประเทศ 

 เพือ่ทีห่น่วยงานระดบักรมจะไดท้ราบถงึสถานการณก์ารพัฒนา

ดา้นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสข์องตนเอง อนัจะนําไปสูก่ารปรับปรงุ 

พัฒนา และยกระดบัขดีความสามารถในการพัฒนารัฐบาล

อเิล็กทรอนกิสข์องหน่วยงานภาครัฐ
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Pilot survey’s result from CIOs
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Pilot survey’s result from CIOs
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Government Website Assessment by Phase of 
development 

*Assessment Comparing by Government 7 Ministry and 1 Department
** No Assessment for Connected Information Level Because of assessed by citizen view 

*** First Assessment on February 26-28, 2013 and Second Assessment on July 1-3, 2013 
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Top 10 e-Services in 2012 



1. นโยบายรฐับาลในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
ประเทศ

68
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Country Strategy
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ICT Strategy

(Draft) Thailand's 3 ICT Master Plan(Draft) Thailand's 3 ICT Master Plan

การพัฒนาทนุมนุษยใ์หเ้ป็น
กําลงัสําคญัในการพัฒนา ICT 
ของประเทศ และมคีวามพรอ้ม
ใน การมสีว่นรว่มในการพัฒนา 
(Participatory People)

การพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีคุ่ม้คา่และ
พอเพยีง (Optimal 
Infrastructure)

การพัฒนาระบบ
บรกิารของภาครัฐ
อยา่งฉลาด (Smart 
Government)

การพัฒนาภาคธรุกจิ
และอตุสาหกรรม 
ICT ใหเ้ตบิโตสดใส 
(Vibrant Business)

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เป้าหมายหลกัของยุทธศาสตรต์ามแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ฉบบัที3่) ของ ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2563 

 เยาวชน ประชาชน ชมุชน และทอ้งถิน่ มทีักษะในการประยกุตใ์ช ้ ICT ใน
การศกึษาเรยีนรูเ้พือ่การดํารงชวีติและการประกอบอาชพีอยา่งพอเพยีงดว้ยแนวคดิ
เชงินวตักรรมในระดบัประเทศและระดับสากล

 มโีครงสรา้งพืน้ฐาน ICT ความเร็วสงูทีก่ระจายอยา่งทั่วถงึและคุม้คา่ตอ่การลงทนุ 
ประชาชน 

     สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัเสมอืนการเขา้ถงึไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัเสมอืน
การเขา้ถงึ    
     บรกิารสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทั่วไปในราคาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม
 บรกิารอเิล็กทรอนกิสข์องรัฐไรต้ะเข็บรอยตอ่และเป็นทีพ่งึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทกุ

ภาคสว่น
 เพิม่บทบาทและความสําคญัของการใช ้ ICT ในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและ

พัฒนาศกัยภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบั ICT ใหก้บัธรุกจิ อตุสาหกรรม และบรกิาร ตอ่ระบบ
เศรษฐกจิของประเทศอยา่งสรา้งสรรคแ์ละเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

 ยกระดบัความพรอ้มดา้น ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมนิวดัระดับ
ระหวา่งประเทศ



บทบาทของหนว่ยงานกลางทีด่าํเนนิการดา้น 
e-Government 
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1. พฒันา บรหิารจดัการ และใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศในสว่นที่

เก ีย่วกบัรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์

2.     ศกึษา วจิยั พฒันา  และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานดา้นรฐับาล

อเิล็กทรอนกิส์

3.     ใหค้าํปรกึษา บรกิารดา้นวชิาการ และบรหิารจดัการโครงการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์

4.     สง่เสรมิ สนบัสนนุ และจดัอบรมเพือ่ยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถดา้น

รฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์ ตลอดจนเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง

วสิยัทศัน์
“Enabling Smart* and Open 

Government** for the People”

ภารกจิ

* Smart = Sustainability + Cross-Boundary + Innovation
** Open = Transparency + Participation + Collaboration



ความสมัพนัธข์องหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิงาน
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สํานกังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน)

ใหบ้รกิาร
โครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้น
 e-Government

พฒันามาตรฐาน
แนวปฏบิตัดิา้น

 e-Government

ใหค้าํปรกึษาและ
ถา่ยทอดองค์
ความรูด้า้น

 e-Government

สว่นราชการ

ระบบ Back Office/MIS

e-Services
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กั
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ส
์
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ารท
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รรม
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กิ
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์
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I/
ต
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เม
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/ส
ํ าน
กั
งบ
ป
ระ
ม
าณ

P
P

P

ห
น
ว่ย
งา
น
รฐั
แล
ะเ
อก
ช
น

ภาคธรุกจิ ประชาชน ภาครฐั

ผูใ้ชบ้รกิาร

NITC,ETC,NBTC รายงานและสนบัสนนุ

B
-G

C
-G

G
-G

ปฏบิตักิาร
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ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร ์4 ปี ของ สรอ.

ยุทธฯ 1

Transformation

ยุทธฯ 2

Connecting

ยุทธฯ 3

Collaboration

ยุทธฯ 4

Readiness
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บรกิารของ สรอ.



(1) การพฒันาเครอืขา่ยสือ่สารขอ้มลูเชือ่มโยงหนว่ยงานภาครฐั: GIN
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การใหบ้รกิาร GIN แกห่นว่ยงานภาครฐัการใหบ้รกิาร GIN แกห่นว่ยงานภาครฐั

• ให้บรกิารวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

ภายในหน่วยงานภาครฐั (Intranet) พรอ้ม

อปุกรณ์

• มกีารดูแลรกัษาอุปกรณ์อย่างต่อเนือ่งตลอด

การใชง้าน

• Helpdesk บรกิาร 24 ช ัว่โมง

• SLA 99.5% และ มวีงจรสํารองสําหรบั

ระบบงานทีส่ําคญั

• สามารถปร ับปรุ ง เครือข่ายภายในของ

หน่วยงานใหเ้ป็นเครอืขา่ยภายในเฉพาะของ 

หนว่ยงานได้

• ระบบสนบัสนุนการดําเนินงานของภาครฐั 

(Value Added)  เชน่ Government Web 

Conference

ทาํไมถงึตอ้งใช ้GINทาํไมถงึตอ้งใช ้GIN

• มคีวามปลอดภยัสงู เนือ่งจากเป็นเครอืขา่ย
สื่อสารขอ้มูลสารสนเทศเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐ และดแูลบรหิารจัดการโดยหน่วยงาน
กลางของรัฐ

• ลดความซํ้าซ้อนในการลงทุน แต่ละ
หน่วยงานไม่ตอ้งลงทุนระบบเครือข่ายใน
การเชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานดว้ยตนเอง

• ลดภาระ การบรหิารจัดการระบบเครอืขา่ย
• มเีจา้หนา้ที ่ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให ้

คําปรึกษา และตอบปัญหา  ตลอด  24 
ช ัว่โมง

• มกีารตรวจตดิตาม การใหบ้ริการระบบ
เครอืขา่ย (Monitoring) อยา่งตอ่เนือ่ง

• สามารถเชือ่มโยง กับระบบสนับสนุนอืน่ๆ 
ที่จําเ ป็นในการดําเนินงานของภาครัฐ 
(Common Service) เชน่ ระบบทะเบยีน
ราษฎร ์NSW GFMIS GFMS ฯลฯ โดยไม่
ตอ้งลงทนุในเครอืขา่ยเพิม่เตมิ
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1. Extranet
เป็นการเชือ่มโยงระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั
หรอืระหวา่งหนว่ยงานภายในจงัหวดัหนึง่
กบัศาลากลางจงัหวดั

การใชป้ระโยชนจ์ากครอืขา่ย GIN (1/2)

2. Intranet
เป็นการใชง้านภายในหนว่ยงาน ไดแ้ก ่การ
เชือ่มโยงระหวา่งกรมภายใตก้ระทรวง หรอืการ
เชือ่มโยงระหวา่งหนว่ยงานภายใตก้รม

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานที่ดินจังหวัด

สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

• เชือ่มโยงระหวา่งกรมภายใตก้ระทรวง
• เชือ่มโยงระหวา่งหนว่ยงานภายใตก้รม
• เชือ่มโยงระหวา่งจงัหวดั

ศาลากลางจังหวัด

50 Mbps
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3. Common Service
เป็นการใชง้านตาม Agendaโดยเชือ่มโยงไปยงั Application กลางตา่งๆ ของงาน
ภาครฐั เชน่ ใชเ้พือ่บรกิาร Common Service ตา่งๆ เชน่ GFMIS CABNet

การใชป้ระโยชนจ์ากครอืขา่ย GIN (2/2)

หน่วยงาน

ภาครัฐ

User Network

NSW

GFMIS

GSMS

CABNET

ทะเบียนราษฎร์

Common Service

หน่วยงาน

ภาครัฐ

GIN

User Network

Standard
- GDX

Security
- Encryption

NSW

GFMIS

GSMS

CABNET

ทะเบียนราษฎร์

Common Service
Before After

45 

หน่วยงาน

699 

หน่วยงาน

94 

หน่วยงาน

8

หน่วยงาน

39

หน่วยงาน

DXC น้ํา

12

หน่วยงาน DXC ยุติธรรม

17

หน่วยงาน



รปูแบบการดาํเนนิการในการเชือ่มโยงเครอืขา่ย GIN

หน่วยงานเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเอง

EDU Net

MOI

GFMIS Net

การบรหิารจดัการ งบประมาณ การดาํเนนิการ

หนว่ยงาน
ผูใ้ชบ้รกิาร

สรอ. หนว่ยงาน
ผูใ้ชบ้รกิาร

สรอ.

รปูแบบที ่1 หน่วยงานทีย่งัไมม่เีครอืขา่ย ใช ้GIN - ตัง้งบประมาณ - ดําเนนิการ

รปูแบบที ่2 หน่วยงานทีม่เีครอืขา่ยแลว้ ใชเ้ครอืขา่ยรายเดมิและ
เชือ่มตอ่กบั GIN

- ตัง้งบประมาณ - ดําเนนิการแทน

รปูแบบที ่3 หน่วยงานทีม่เีครอืขา่ยแลว้ เปิดใหเ้ชือ่มตอ่ GIN ตัง้งบ - ดําเนนิการเอง -
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(2) การใหบ้รกิารระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิสก์ลางเพือ่การสือ่สารในภาครฐั: MailGoThai

MailGoThai จัดตัง้ขึน้ตาม มต ิครม. เมือ่วันที ่18 ธ.ค. 2550 โดยสํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์าร
มหาชน) (สรอ.) ไดร้ว่มมอืกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ไดพ้ัฒนาขึน้ เพือ่เป็นระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนกิสก์ลางสําหรับขา้ราชการ และพนักงานของรัฐ

สรอ. กาํลงันํารอ่งไปสูก่ารเป็น Government ID (Gov ID) เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐัใน
การใชง้าน 
และเป็นบรกิารฟร ีทีส่ามารถใช ้ID ในการเขา้ถงึระบบบรกิารตา่งๆ ของรฐั เชน่ บรกิารระบบจดหมาย
อเิล็กทรอนกิสก์ลาง (mail.go.th), ระบบ e-SAR ของสํานกังาน ก.พ.ร., ระบบ ICT Free WiFi, ระบบ OSCC, 
ระบบ TRNN ระบบทีใ่หบ้รกิารโดย สรอ. และระบบอืน่ๆ ตอ่ไป

most.mail.go.th anamai.mail.go.thmoph.mail.go.th thaigov.go.th cpd.go.thmict.mail.go.th 

dld.go.th led.mail.go.th thaiairways.mail.go.th coj.go.th prd.go.th dede.go.th
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• ใหบ้รกิารผา่น Web-based e-mail 
service และ Mail Client

• สามารถจดัเก็บขอ้มลูไดถ้งึ 6GB 
และสง่ไฟลแ์นบไดถ้งึ 25 MB ตอ่ 1
ฉบบั

• มรีะบบบนัทกึความเคลือ่นไหวของ 
e-mail ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ใน พ.ร.บ. วา่ดว้ยการกระทาํผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550

• มรีะบบรกัษาความปลอดภยัและเฝ้า
ระวงัในการตรวจไวรสัและจดหมาย
ขยะ

• มเีสถยีรภาพสงู SLA 99.5% 
อปุกรณท์กุตวัมกีารทาํซํา้ 
(Redundant) ในกรณีทมีเีครือ่งใด
เครือ่งหนึง่ไมส่ามารถใชง้านได ้
เครือ่งทีเ่หลอืก็จะทาํงานแทน

• สามารถเขา้ใชง้านไดห้ลาย
ชอ่งทาง
• Webmail 
• Mail Client 
• Mobile Device 

คณุสมบตั ิMailGoThaiการใหบ้รกิาร MailGoThai
 แกห่นว่ยงานภาครฐั
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ชือ่หนว่ยงาน โดเมน จํานวนคร ัง้ 
ล็อกอนิ

จํานวน 
Account 
ท ัง้หมด

ความถีใ่น
การล็อกอนิ
เฉลีย่ 

(คร ัง้/วนั/
โดเมน)

ความถีใ่น
การล็อกอนิ
เฉลีย่ 
(คร ัง้/

วนั/Accou
nt)

1.บรษิัท การบนิไทย จํากดั 
(มหาชน)

thaiairways.mail.go.
th 237931 8551 651.87 0.08

2.กรมปศสุตัว์ dld.go.th 152240 5076 417.1 0.08
3.หน่วยธรุกจิการบนิไทยสมายด์ thaismileair.com 127624 611 349.65 0.57
4.กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ dmsc.mail.go.th 83952 1567 230.01 0.15
5.สถาบนัเทคโนโลยปี้องกนั
ประเทศ (องคก์ารมหาชน) dti.or.th 74510 349 204.14 0.58
6.องคก์ารเภสชักรรม gpo.or.th 66409 1356 181.94 0.13
7.สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) tistr.or.th 63984 956 175.3 0.18
8.สํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์
(องคก์ารมหาชน) ega.or.th 61983 357 169.82 0.48ต
9.กรมสง่เสรมิสหกรณ์ cpd.go.th 57352 9270 157.13 0.02
10.สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ moph.mail.go.th 47255 13834 129.47 0.01

จาํนวนการล็อกอนิใชง้านแตล่ะโดเมนสงูสดุ 10 อนัดบั

As of Jan 2015
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ปี โดเมนหลกั โดเมนรอง รวม

2015 371 234 605

2014 344 230 574

2013 253 226 479

2012 132 232 364

371 344
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232
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2015 2014 2013 2012

โดเมนหลัก โดเมนรอง

As of Jan 2015

อตัราการใชง้านโดเมนหลกั และโดเมนรอง
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WHAT:

• บรกิารในกลุม่เมฆ โดยใหบ้รกิารในรปูแบบจา่ยเทา่ทีใ่ช ้บรกิารในแบบ 
SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) และ 
IaaS (Infrastructure as a Service) ลดระยะเวลาในการจดัซือ้จดัจา้ง
และบรหิารงบประมาณอยา่งเหมาะสม

• บรกิารในกลุม่เมฆ โดยใหบ้รกิารในรปูแบบจา่ยเทา่ทีใ่ช ้บรกิารในแบบ 
SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) และ 
IaaS (Infrastructure as a Service) ลดระยะเวลาในการจดัซือ้จดัจา้ง
และบรหิารงบประมาณอยา่งเหมาะสม

VISION:
• Resource management and Budget management• Resource management and Budget management

WHY: 

• มกีารบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม สามารถดาํเนนิการไดท้นัท ีลดความ
ซํา้ซอ้นและการดแูลอปุกรณ์

• มกีารบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม สามารถดาํเนนิการไดท้นัท ีลดความ
ซํา้ซอ้นและการดแูลอปุกรณ์

(3) การพฒันาระบบคลาวดภ์าครฐั: G-Cloud



Government 
Agency

Government 
Agency

VendorsVendors
Research 

and
Community

Research 
and

Community

PMOPMO

• Cloud Computing Vision / 
Mission

• Information Portal
• Market Research / Use Cases
• Policies and Guidelines
• Pilot Projects

• Requirements
• Interests & Feedback

• Standards Requirements
• Recommendations
• Best Practices
• Pilot Projects and 

Initiatives

• Direction and Guidance
• Facilitation
• Schedule and 

Coordination
• Fundings• Compliant Services and 

Offerings
• Input to Standards
• Collaboration on 

Developing Standards & 
Best Practices

SecuritySecurity

• Security Requirements
• Standards Requirements
• SLAs

EGA’s responsibilities: PMO

CSA  Chapter 
Thailand

EAEA

TrainingTraining
Mahidol University
(Cloud Specialist 
Program)

TITAA

G-Cloud Governance Model
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PrivatePublic

Hybrid

Partner

PaaS

IaaS

SaaS

BackOffice

Business & Citizen

Apps.go.th

MWaaS

Cloud Provider

Government 

Agency

Public Private and
Partnership (PPP) Knowledge

Management

Calendar

Meeting
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Public Internet

G-Cloud Scenario

Government Information Network
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Security Virtual Firewall
Antivirus

ISO/IEC 
27001

SLA 
Uptime
99.5%

Guarantee
Backup 
System
(7 Day)

Helpdesk  
24x7 NOC Monitoring

Bandwidth
20 Mbps/

1 Gbps

G-Cloud Standard
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SLAs 99.5%

Security

Environment

EGA Contact 
Center

Data 
Protecting

Vulnerability 
Scan

Backup 
System

Reliability 



• 2 vCPU, 4GB vMem, HDD 200GB

Standard Package

• As you request

Customize Package

Operating System

DatabaseDatabase

Type of Service
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0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Application
Server

Storage Server Database Server Web Server other

5.15
7.73

3.09

19.07

2.84

1.80

7.73

6.44

16.49

3.61

2.32

1.80

4.90

14.95

0.26

Public Private Others

รอ้ยละ

จาํนวนระบบทีใ่ชง้าน G-Cloud :   388   ระบบ    (As of 2 Jan 2015)

การใชง้าน G-Cloud (Usage on G-Cloud)
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ตวัอยา่งหนว่ยงานทีใ่ชง้าน 

กรมธนารกัษ ์  

กรมเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ

กรมปศสุตัว ์กรมวชิาการ
เกษตร

การรถไฟแหง่ประเทศไทย  องคก์าร
ขนสง่มวลชนกรงุเทพ

สํานกังานปลดักระทรวง  สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิไปรษณียไ์ทย
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G-Cloud Roadmap

Phase I (2012)
- Cloud Pilot (May)
- Launch G-Cloud 
(IaaS)

Phase II (2013)
- IaaS
- SaaS (Pilot)

Phase III (2014)
- PaaS (Pilot)
- Application Center

Phase IV (2015)
- Government API
- Data.go.th
- Big data 
Testbed
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(1) Conference as a Service  

(2) SMS as a Service 18 agencies

(3) Saraban as a Service (Government Document + Workflow+ 
Management System)  8 agencies

มผีูใ้ชง้าน 607 หนว่ยงาน (ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2557)

ตวัอยา่งหนว่ยงานทีใ่ชง้าน GIN Conference
- กอ.รมน.ภาค 4 สว่นหนา้ ใชใ้นภารกจิ 3 จังหวัดชายแดนใต ้
- กรมพนิจิฯ ใชส้ําหรับระบบการเยีย่มญาตแิละตดิตอ่สือ่สารกบัศาลเยาวชน
- สว่นราชการใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้สําหรับการประชมุรว่มกบัผูว้า่ราชการจังหวัด
- สป.กระทรวงวฒันธรรมและวฒันธรรมจงัหวดัใชส้ําหรับประชมุหน่วยงาน

(4) Software as a Service
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(2) SMS as a Service

1. เว็บ sms.ega.or.th
เป็นระบบเว็บไซตท์ีใ่หบ้รกิารสง่ SMS ภายใตโ้ครงการ SMS as a Service

ของสํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์ซึง่การเขา้ใชง้านสามารถทําได ้2 ชอ่งทาง

 สมาชกิของระบบ EGA SMS
 สมาชกิของระบบ EGA OpenID
 สมาชกิของระบบ e-Gov Portal
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2. Service API
หน่วยงานสามารถพัฒนาเว็บไซตใ์หส้ามารถส่งขอ้ความผ่านบรกิาร EGA 

SMS โดยนักพัฒนาเว็บไซตจ์ําเป็นจะตอ้งพัฒนาเว็บไซตใ์หส้ามารถใชบ้รกิาร 
EGA SMS ผา่น EGA SMS API ทีส่ํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(สรอ.) 
จัดเตรยีมไวใ้ห ้
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(3) Saraban as a Service

GIN /Internet

เจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน 
เชน่ เจา้หนา้ทีส่ารบรรณฯ

ระบบงานสารบรรณฯ 1

ระบบงานสารบรรณฯ 2

ระบบงานสารบรรณฯ 3

ระบบงานสารบรรณฯ 4

E-CMS 2.0
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คณุสมบตัทิ ัว่ไปของระบบงานสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส์

1. รองรับการสรา้งหนังสอืราชการตาม
ระเบยีบสํานักนายกวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
โดยมโีครงสรา้งขอ้มลู ตามโครงสรา้ง
ขอ้มลูงานสารบรรณฯ

2. รองรับการสรา้งหนังสอืราชการตาม
ระเบยีบสํานักนายกวา่ดว้ยงานสารบรรณ
ในรปูแบบ Electronic Form (e-Form)

3. รองรับการรับและสง่หนังสอืราชการทีม่า
จากหน่วยงานภายในและภายนอก

4. รองรับการตดิตามสถานะหนังสอืราชการ
5. รองรับการสบืคน้หนังสอืราชการทีม่กีาร

จัดเก็บไวโ้ดยตอ้งมกีารควบคมุสทิธใิน
การเขา้ถงึขอ้มลู และมกีารรักษาความ
ปลอดภยั 

6. รองรับการเก็บรักษาหนังสอืราชการทีม่ี
การรับ/สง่ (ทัง้รปูแบบ e-Form และ 
Scan)

คณุสมบตัทิางเทคนคิของระบบงานสาร
บรรณอเิล็กทรอนกิส์

1. รองรับการทํางานผา่น Web Browser 
พืน้ฐาน

2. มกีารสํารองขอ้มลู เพือ่ป้องการ
เสยีหายหรอื สญูหายของขอ้มลู
ขา่วสาร

3. รองรับการเชือ่มโยงระบบสนับสนุน
การแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งสาร
บรรณอเิล็กทรอนกิสข์องหน่วยงาน
ภาครัฐเวอรช์ัน่ปัจจบุนั ของสํานักงาน
รัฐบาลอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

4. รองรับการยนืยนัตวับคุคล 
(Authentication) ดว้ย GovID ตาม
กระบวนการยนืยนัตวับคุคลกลางแบบ
รวมศนูย ์(Single Sign-On) สําหรับ
เจา้หนา้ทีภ่าครัฐ
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ประโยชนข์อง Saraban as a Service

1. ประหยัดงบประมาณการลงทนุ ในการพัฒนาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสภ์ายใน
องคก์ร

2. ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นครภุณัฑใ์นการจัดพมิพห์นังสอืในรปูแบบกระดาษ, ซองเอกสาร, 
คา่ใชจ้า่ยทางไปรษณีย ์และคา่ใชจ้า่ยดา้นการนําสง่

3. ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ตัง้แตก่ารสรา้งหนังสอืดว้ยฟอรม์หนังสอืราชการ
อเิล็กทรอนกิส ์(e-form) ลดการสแกนหนังสอืตน้ฉบบั สามารถรับ-สง่หนังสอืไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทันทลีกัษณะ Real-Time

4. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชง้านสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์ รับ-สง่หนังสอืภายนอกระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐได ้
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https://www.apps.go.th/

GAC Application on Mobile
Government Application Center: GAC

Number of Government Mobile Application on GAC: 62 Apps.           

(5) การพฒันาชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารภาครฐั: Government Access Channel
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WHAT IS GAC ? 

GAC

http://apps.go.th GAC Application 
for iOS / Android

“Government Application Center is 
the central Government Mobile Application repository”
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GAC Web-Based Application : http://apps.go.th/
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รปูแบบการใหบ้รกิารของ GAC

เรียกดู

ค้นหา แสดงความคิดเห็น

โหวต จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการแอพพลิเคชั่นส่วนตัว

ดาวน์โหลด

แบ่งปัน

จัดแบ่งตามอุปกรณ์ จัดแบ่งหมวดหมู่ การ Login เข้าระบบ

Mail Go Thai

Citizen ID
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กลุม่ผูใ้ชง้าน GAC

ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลที่ใช้ภายในราชการ
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ตวัอยา่ง GOVERNMENT MOBILE APPLICATION 
การใหบ้รกิารตามภารกจิของหนว่ยงาน

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ

องคก์ารขนสง่มวลชน
กรงุเทพ

การไฟฟ้านครหลวง
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Nectec จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

สํานกังานสลากกนิแบง่
รฐับาล

ตวัอยา่ง GOVERNMENT MOBILE APPLICATION 
บรกิารขอ้มลูท ัว่ไปทีเ่ป็นประโยชนแ์กป่ระชาชน



ฐานขอ้มลูเปิดของภาครฐั (Open Government  Data: OGD) คอือะไร ?

 นวตักรรมทางเทคโนโลยเีพือ่แกไ้ขปัญหาทจุรติคอรร์ัปชัน่ แตม่ไิดจ้ํากดัเพยีงเทา่นี้

 Barack Obama, Open Government Data Directive/Initiative (2009)

 ออก Memorandum ใหบ้รรดาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลงชือ่ใหค้วามรว่มมอื

 เว็บตน้แบบ data.gov, usaspending.gov, data.gov.uk

 Microsoft และบรษิัท IT อืน่ๆ ประสานงานอยา่งเต็มกําลงั

 เป็นปรากฏการณท์ั่วโลก

 ยังมไิดเ้กดิขึน้ (แตม่กีารรเิริม่แลว้) ในประเทศไทย
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(6)  Open Data



อยา่งไรจงึเรยีกวา่ “เปิด”

 สมบรูณ ์(Complete) : ขอ้มลูสาธารณะ
ทัง้หมดถกูเปิดใหใ้ชไ้ด ้ (ขอ้มลูสาธารณะ 
หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ดไ้มข่ดักบัขอ้กําหนด
ความเป็นสว่นตวั ความมั่นคง หรอืเอก
สทิธิท์ีช่อบดว้ยเหตผุล)

 ชัน้แรก (Primary): ขอ้มลูถกูรวบรวมทีต่น้
ทาง มคีวามละเอยีดขอ้มลูถงึระดบัสงูสดุที่
เป็นไปได ้ไมไ่ดอ้ยูใ่นรปูแบบผลรวมหรอื
รปูแบบทีถ่กูแกไ้ข

 ทันการณ ์(Timely): ขอ้มลูถกูเปิดใหใ้ช ้
อยา่งรวดเร็วทีส่ดุตามความจําเป็น เพือ่
รักษาคณุคา่ของขอ้มลูดงักลา่ว

 เขา้ถงึได ้(Accessible): ขอ้มลูถกูเปิดให ้
ใชไ้ดโ้ดยประเภทตา่งๆ ของผูใ้ชท้ีก่วา้ง
ทีส่ดุเพือ่วตัถปุระสงคท์ีก่วา่งทีส่ดุ

 ประมวลไดโ้ดยเครือ่ง (Machine 
processable): ขอ้มลูถกูจัดโครงสรา้ง
อยา่งสมเหตผุล เพือ่ใหป้ระมวลผล
อตัโนมัตไิด ้

 ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ(Non-discriminatory): 
ขอ้มลูถกูเปิดแกท่กุคน โดยไมต่อ้ง
ลงทะเบยีนเพือ่ใช ้

 ปลอดกรรมสทิธิ ์(Non-proprietary): 
ขอ้มลูถกูเปิดใหใ้ชใ้นรปูแบบขอ้มลูทีไ่มม่ี
องคก์รใดมสีทิธขิาดในการควบคมุแตผู่ ้
เดยีว

 ไมต่อ้งขออนุญาต (License-free): ขอ้มลู
ไมต่กอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบใดๆ ดา้น
ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ หรอื
ความลบัทางการคา้ การกําหนดขอบเขต
ความเป็นสว่นตวั ความมั่นคง และเอก
สทิธิท์ีช่อบดว้ยเหตผุล นัน้ อาจอนุญาต
ใหท้ําได ้

ทีม่า : Open Dream แปลจาก Open Government Data Priciples ที ่ressource.org

หลกั 8 ประการแหง่การเป็นฐานขอ้มลูเปิดจาก Resource.org
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http://data.go.th/

Data.go.th
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ชุดขอ้มลู

110



111

(7) การยกระดบัขดีความสามารถและพฒันาฐานขอ้มลูบคุลากร ICT ภาครฐั 

ตัวอย่างหลักสูตร

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ระดับ IP และ FE

หลักสูตรผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล”และหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง”

บทบาทของ สรอ.ในการยกระดบับคุลากรภาครฐั

ตัวอย่างหลักสูตร

“Government Security: Overview Threat & Trend for Government 2014” และ Government Security Day 

สัมมนาการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน

สัมมนา "GAC: The new ERA of e-Government"

1. การอบรมใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรภาครฐั
- ระดบัผูบ้รหิาร

- ระดบัปฏบิตักิาร

2. ความรว่มมอืในการพฒันาความสามารถบคุลากรภาครฐัเฉพาะดา้น
- โครงการ Cloud Specialist
- โครงการความรว่มมอืเรือ่ง Enterprise Architecture (EA)
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ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที่

567 คน 1,181 คน

32% 68%

1,748 คน

จาํนวนผูบ้รกิาร/เจา้หนา้ทีภ่าครฐั ทีไ่ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถ



Thank You

www.ega.or.th

EGANews

www.facebook.com/EGAThailand
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