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Technology Trends



44

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
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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 
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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.
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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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e-Government ,
Smart Government , Open Government



Smart  Government 
• Sustainability
• Crossing boundaries
• Innovation

Source: Gartner (May 2012)

e-Government Maturity Model
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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)
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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)
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 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 ?

Source: Gartner (May 2012)
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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

17

4 Big 
Tech Trends

4 Big Tech Trends
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รฐับาลอเิล็กทรอนกิสก์บัรฐับาลดจิทิลั

รฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์(e-Government)
เป็นการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร เพือ่ พัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการและระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครัฐใหม้ ีประสทิธภิาพโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้

รฐับาลดจิทิลั (Digital Government)
การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเป็นสว่นบูรณาการของกลยุทธ ์การทําใหร้ัฐบาลมคีวามทันสมัย 

และเกดิคณุคา่สาธารณะ โดยจําเป็นตอ้งอาศัยระบบนเิวศของรัฐบาลดจิทิัล (Digital Government 
Ecosystem) ในการสรา้งและเขา้ถึงข้อมูล (Data) บริการ (Service) และเนื้อหาต่าง ๆ 
(Content) ผ่านการปฎสิัมพันธก์ับรัฐบาล โดยผูเ้ล่นหลักประกอบไปดว้ย องคก์รรัฐ องคก์รทีไ่ม่ใช่
ภาคราชการ (NGOs) ภาคเอกชน สมาคมตา่ง ๆ และปจัเจกชน (OECD 2014)

นวตักรรมบรกิารภาครัฐ
 (Public service 

innovation) 

รัฐบาลแบบเปิด  
(Open 

Government)

เศรษฐกจิดจิทิัล 
(Digital Economy)
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Comparing E-Government and Digital Government 
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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
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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
และประวตักิารพฒันา
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Political will  
And support

Computer and 
Network            

Infrastructure

Rules & 
Regulations 

Legal 
InfrastructureSecurity & 

Policy

Information 
Infrastructure

Standards

HRD  
CIO/CEO 
Program

Government Cloud

Information in every  
organization
PMOC/MOC/
DOC/POC

‐ Electronic Transactions Act
‐ Data Protection Law
‐ NII Law, EFT Law

‐Ministry of ICT
‐ National IT Committee National

Operation
Center

‐ Government Information
Network (GIN)

การพฒันา e-Government ของประเทศไทย
Beneath the Iceberg

GDX

•NSW
•สารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์

BackOffice

•MailGoThai
•GFMIS

•E‐Budgeting

• ETDA
• Electronic Transaction 
Commission (ETC)
• ThaiCERT

‐ TH e‐GIF
‐ Website Standard
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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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E-Government

= E-Services Government ?
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• One-Stop Services
ขอรับบรกิารไดห้ลายบรกิาร
ไดท้ีจ่ดุบรกิารทีเ่ดยีวแบบ
เบ็ดเสร็จ

• Non-Stop Services
บรกิารโดยไมม่วีนัหยดุ
( 7 วนั ตลอด 24 ชัว่โมง)

• Any-stop Services
ขอรับบรกิารของหน่วยงาน ก. 
จากทีท่ําการของหน่วยงาน ข.ได ้

• More Access points
สามารถรับบรกิารของรัฐไดจ้าก
หลายๆ จดุบรกิารไมเ่ฉพาะทีท่ํา
การของรัฐเทา่นัน้

การใหบ้รกิารแบบ   4 ท.

ทีเ่ดยีว ทนัใด ท ัว่ไทย ทกุเวลา

รปูแบบของการบรกิารอเิล็กทรอนกิส์

แนวคดิการใหบ้รกิารของภาครฐัตอ่ประชาชน
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Connected services

Transactional services

Enhanced information services

Emerging information services

- ให้ข้อมูลประชาชนของภาครัฐในรูปแบบออนไลน์ 

หรือเ ว็บไซต์ของภาครัฐที่ มีการเชื่อมโยงกับทาง

กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานต่างๆ

- การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระดับภูมิภาคหรือในระดับ

ท้องถิ่น โดยมีการให้ข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบ 

กฎหมาย ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการของภาครัฐ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ

ภาครัฐ โดยจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือสอง

ทางแบบง่ายๆ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของภาครัฐ เป็น

การสื่อสารแบบสองทาง รวมถึงการให้ข้อมูลและการรับ

ข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ 

ของภาครัฐธุรกรรมที่ ไม่เ กี่ยวข้องกับการเงิน เช่น  

e-Voting การดาวน์โหลด และอัพโหลดแบบฟอร์ม การ

ลงทะเบียนเสียภาษี เป็นต้น

เว็บไซต์จะเป็นลักษณะของ Web 2.0 เต็มรูปแบบ ไม่มี

ปัญหาในการให้บริการข้ามหน่วยงาน ข้ามกระทรวง 

รัฐบาลมีการกระจายอํานาจหน้าที่ไปสู่ประชาชน โดย

ลักษณะการให้บริการของภาครัฐจะเน้นไปที่การบริการ

ในช่วงวัยต่างๆ ของประชากร

ระดบัของ e-Service
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จํานวน e-Service ประเทศไทยเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 5 ปี

50
Source: http://gns.ega.or.th/Default.aspx



บรกิารประชาชนแบบด ัง้เดมิ
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e-Service ในแบบ Connected Government
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ตัวอย่างหน่วยงาน: ทะเบียนราษฎร์



From E-Government
To U-Government (Ubiquitous)
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M-Gov Service in USA (1/3)

Taxpayers can
 Check on the status of 
refunds
 Sign up for tax tips 
 Get IRS Twitter feeds

55

IRS2Go



M-Gov Service in USA (2/3)

The government's recall of vehicles , 
consumer good, durgs and food  (example of 
agencies: Consumer Product Safety 
Commission, National Highway Traffic Safety 
Administration) 

Entering the name of a product or 
scanning  its barcode into a mobile droid 
device will identify a safety-related recall. 
Users can view photos and learn what to do 
with recalled products.

56

Product Recall



M-Gov Service in USA (3/3)

Browse or search more than 
45,000 unique baby names found 
in official records kept by the 
Social Security Administration

Baby Name Playroom
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M-Gov Service in Korea (1/3)

 All kinds of law, act and regulation (250,000 cases)
 No.1 ranking 2 days after open
 Open on March,2010

National Info. Service Center for Law & Regulation
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National Policy Portal: Sympathy & Consensus

M-Gov Service in Korea (2/3)

 Provide various government policy information, and news
 Blogs from 39 ministries
 Open on February, 2010
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M-Gov Service in Korea (3/3)
Local Government Service for citizen: Seoul

 Subway/Bus info
Traffic info
Road navigation
Employment info
Various info for women



บทบาทของสาํนกังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์
(องคก์ารมหาชน)
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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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โน
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แูล
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ําน
กั
งาน
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าธุรก

รรม
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กิ
ส
์
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ณ
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ก์
ารท

ํา
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รรม
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์
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P

P

ห
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ว่ย
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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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Government Application Center 
(GAC)
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มตคิณะรฐัมนตรี

เรือ่ง แนวทางยกระดบัการใหบ้รกิารประชาชนผา่นบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์ให ้สรอ. จดทะเบยีน
ชือ่และเป็นผูถ้อืครองโดเมนเนมภายใตช้ือ่ “data.go.th” และ “apps.go.th”ในการใหบ้รกิาร
เว็บไซตซ์ึง่เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูภาครฐั (Open Government Data) และเป็นศนูยก์ลางของ
แอปพลเิคชนัภาครฐั (Government Application Center) ตามลําดบั

1. รบัทราบช่องทางการเขา้ถงึบรกิารของรฐัในรูปแบบแอปพลเิคชนับน
อุปกรณ์สือ่สารเคลือ่นที ่(Mobile Applications) ไดจ้ากจุดเดยีวผา่น
ศนูยก์ลางแอปพลเิคชนัภาครฐั (Government Application Center) 
หรอื GAC ทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบนั รวมท ัง้สถานภาพการพฒันา Mobile 
Applications ภาครฐั ณ เดอืนกมุภาพนัธ ์ 2558 สรปุไดว้า่ ทีผ่า่นมามี
หนว่ยงานภาครฐัตา่ง ๆ ไดน้ํา Mobile Applications ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้บรรจุ
ไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชนัภาครฐัแล้วจํานวนท ัง้ส ิ้น  81 แต่ยงัมี
หน่วยงานภาครฐัอกีจํานวนมากทีท่ําการพฒันา Mobile Applications 
และยงัไม่ไดน้ํามาขึน้ใหบ้รกิารประชาชนผ่านศูนยก์ลางแอปพลเิคชนั
ภาครฐั ซึง่ในการเขา้ถงึ Mobile Applications ดงักลา่ว ประชาชนหรอื
ผูใ้ชบ้รกิารยงัไมไ่ดร้บัความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารเทา่ทีค่วร อกีท ัง้
ประชาชนส่วนใหญไ่ม่ทราบว่า หน่วยงานภาครฐัมบีรกิารอะไรบา้งทีเ่ปิด
ใหบ้รกิารในรปูแบบ Mobile Application แลว้ สง่ผลใหบ้รกิาร Mobile 
Applications ของหนว่ยงานภาครฐัทีม่อียูใ่นปจัจบุนัมผีูใ้ชง้านยงัไมม่าก
นกั ซึง่โครงการพฒันาชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารภาครฐั จะชว่ย
ใหป้ระชาชนผูท้ ีร่บับรกิารภาครฐัสามารถเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวก จากทกุที ่
ทกุเวลา ผา่นอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที ่(Mobile Devices) ได้

2. มต ิครม. วนัที ่10 มนีาคม 2558 

1. มต ิครม. วนัที ่23 เมษายน 2556 

 2. มอบหมายใหห้นว่ยงานภาครฐัทีท่าํการพฒันา 
Mobile Applications และยงัไมไ่ดใ้หบ้รกิาร
ประชาชนผา่นศนูยก์ลางแอปพลเิคชนัภาครฐั หรอื
อยูร่ะหวา่งการพฒันา Mobile Applications ใหม ่
โปรดประสานงานมายงั      สํานกังานรฐับาล
อเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) (สรอ.) ที่
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ (หมายเลขโทรศพัท ์ 02-612-
6060 หรอื contact@ega.or.th) เพือ่นํา Mobile 
Applications บรรจไุวใ้นศนูยก์ลางแอปพลเิคชนั
ภาครฐั เพือ่อํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนใน
การเขา้ถงึบรกิารตอ่ไป

 3.  มอบหมายให้กรมประชาส ัมพนัธ์ สํ าน ัก
นายกรฐัมนตร ีทําการประชาสมัพนัธบ์รกิารของ
ภาครฐัในรูปแบบ Mobile Applications และ
ศูนย์กลางแอปพลิเคช ันภาคร ัฐ  โดยใช้สื่อ
ประชาสมัพนัธ์ของรฐัที่ม ีอยู่อย่างท ั่วถ ึงและ
สมํา่เสมอ
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Government Application Center: GAC

เป็นศนูยก์ลางของแอปพลเิคชนัภาครฐั ทาํหนา้ทีใ่นการรวบรวม Mobile 
Application ของหนว่ยงานภาครฐัทีม่คีวามนา่เชือ่ถอื มขีอ้มลูและบรกิารที่
เป็นประโยชนส์ําหรบัใหบ้รกิารภาคประชาชน โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ อกีทัง้ยัง
ชว่ยในการสบืคน้ขอ้มลูและบรกิารทีเ่ป็นประโยชนข์องภาครัฐ โดยสามารถดาวน์
โหลดแอปพลเิคชตันผา่น iTunes, Google Play และ Window Phone Store

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัไดท้กุที ่ทกุเวลา จาก Mobile 
Devices 
ผา่น URL: https://apps.go.th/ หรอื GAC Application for iOS / 
Android

Mobile Application

Application ทีพ่ัฒนาสําหรับใชบ้นอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที ่เชน่ Mobile Devices 
และ Tablet เพือ่ชว่ยตอบสนองความตอ้งการใชง้านในชวีติประจําวันของผูบ้รโิภค
ไดม้ากขึน้
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GAC Web-Based Application : https://apps.go.th/
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รูปแบบการให้บริการของ GAC

เรียกดู

ค้นหา แสดงความคิดเห็น

โหวต จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการแอปพลิเคชันส่วนตัว

ดาวน์โหลด

แบ่งปัน

จัดแบ่งตามอุปกรณ์ จัดแบ่งหมวดหมู่ การ Login เข้าระบบ

Mail Go Thai

Citizen ID
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กลุม่ผูใ้ชง้าน GAC

ขอ้มลูสาธารณะ

ขอ้มลูทีใ่ชภ้ายในราชการ
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ตวัอยา่ง GOVERNMENT MOBILE APPLICATION 
การใหบ้รกิารตามภารกจิของหนว่ยงาน

สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ การไฟฟา้นครหลวง
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Nectec จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สํานักงานสลากกินแบ่งรฐับาล

ตวัอยา่ง GOVERNMENT MOBILE APPLICATION 
บรกิารขอ้มลูท ัว่ไปทีเ่ป็นประโยชนแ์กป่ระชาชน
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การพฒันาชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารภาครฐั 
(Government Access Channels) 

 การพฒันาใหเ้กดิชอ่งทางตา่ง ๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและ
บรกิารของภาครฐั โดยปจับุนัมชีอ่งทางการใหบ้รกิารผา่น Government 
Application Center (GAC) การใหบ้รกิาร Mobile Application , 
Government e-Portal และ ตูบ้รกิารเอนกประสงค์ (Smart Kiosk ) 
ผา่นศนูยบ์รกิารรว่ม

 การพฒันาใหเ้กดิชอ่งทางตา่ง ๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและ
บรกิารของภาครฐั โดยปจับุนัมชีอ่งทางการใหบ้รกิารผา่น Government 
Application Center (GAC) การใหบ้รกิาร Mobile Application , 
Government e-Portal และ ตูบ้รกิารเอนกประสงค์ (Smart Kiosk ) 
ผา่นศนูยบ์รกิารรว่ม
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ชอ่งทางการเขา้ถงึบรกิารภาครฐั (Government Access Channels)
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บรกิารตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานขอ้มลูและสทิธพิืน้ฐานของประชาชน
 ผา่นตูบ้รกิารเอนกประสงค ์(Smart Kiosk ) 

     สรอ. ไดด้าํเนนิการพฒันา Smart Card App Center ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลู
จากหนว่ยงานและพฒันาเป็น e-Service โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสทิธิ
พืน้ฐานผา่นตู ้Kiosk ดว้ยบตัรประชาชนแบบ Smart Card



Thank You

www.ega.or.th

EGANews

www.facebook.com/itegov
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