
การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่หน่วยงานภาครัฐ ของ สรอ.

เสนอ
นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖

โดย
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙



หัวข้อบรรยาย (Agenda)

• ภาพรวมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาครัฐ

• ศนูย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน GovChannel

• บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาครัฐ : บริการโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับภาครัฐ

• บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาครัฐ : บริการระบบโปรแกรมการใช้งานส าหรับภาครัฐ



วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1.  ด้านวิจัยและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐให้ทั่วถึงและเทา่เทียม ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและ

โครงข่าย

2.  ด้านบริการ มุ่งพัฒนาบริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐให้สามารถรองรับความต้องการและความจ าเป็นใน

การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

3.  ด้านการส่งเสริม และสนับสนุน ให้ค าปรึกษาการบริหารและประยุกต์ใช้ ICT ให้กับทุกหน่วยงานให้เชื่อมโยง และ

ท างานกับระบบกลางได้ โดยการอบรมวิชาการ การอบรมทักษะ ICT ให้แก่บุคลากรด้านไอทีของรัฐ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานด้าน e-Government ร่วมกัน

วิสัยทัศน์
“Enabling Smart And Open 

Government For The People”

ภารกิจ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน



ภาพรวมการบริการของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บริการของ EGA

EGA Servicing
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน

Government Access Channel: GovChannel



ที่มาและวัตถุประสงคข์องโครงการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๘ มีมติให้ด าเนินการโดยมีสาระส าคัญ คือ

ข้อ ๓. ให้ส่วนราชการต่างๆ ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ในการน าข้อมูลและบริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาเผยแพร่และให้บริการผ่าน
ศูนย์กลางข้อมูลและบริการภาครัฐส าหรับประชาชน 
(GovChannel) ในช่องทางต่างๆ

“GovChannel เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีบนบริการภาครัฐที่ทั่วถึงและเท่าเทียม”



ช่องทาง 1 : Website ช่องทาง 2 :  GAC ช่องทาง 3 : Government Smart



5
 ศนูย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ
biz.govchannel.go.th
 ระบบสืบค้นข้อมลูการใช้จา่ยงบประมาณของ
ภาครัฐ (Thailand Government 
Spending) : ภาษีไปไหน !?
govspending.data.go.th

ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน www.govchannel.go.th

http://biz.govchannel.go.th/
http://govspending.data.go.th/






ระบบเวบ็ไซต์กลางบรกิาร
อิเลก็ทรอนกิส ์คือ ระบบ
สารสนเทศทีเ่ป็น  “ตัวกลาง”  
ระหว่างประชาชนกับหนว่ยงาน
ภาครฐั เป็นเว็บไซต์รวมบรกิาร
ต่างๆ ของหนว่ยงานภาครฐัที่
ประชาชนสามารถเลอืกบรกิารได้
ตามความตอ้งการผา่นอปุกรณ์
สื่อสารหลายประเภท โดยการ
เข้าใช้เวบ็ไซต์ Thailand e-
Government Portal

เว็บไซต์กลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ www.egov.go.th



คู่มือส าหรบัประชาชนในการ
ขออนุญาตจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามพระราชบญัญตัิ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของราชการ 
พ.ศ. 2558

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th



www.data.go.th

เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับประชาชน
ในการสร้างนวัตกรรม หรือ

พัฒนาธุรกิจ



ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ https://www.apps.go.th/



ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ https://www.apps.go.th/



ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพือ่ภาคธุรกิจ Biz Portal 
(https://biz.govchannel.go.th/)



ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพือ่ภาคธุรกิจ Biz Portal 
(https://biz.govchannel.go.th/)

กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 
กระทรวงพาณชิย์

ส านักงานประกันสงัคม 
กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน



ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครฐั (Thailand Government Spending) 
ระบบภาษีไปไหน

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐทั่วประเทศ
 สร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน



การด าเนินงานที่ผ่านมา 
(ระยะที่ 1)

 สรอ. ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง พัฒนาช่องทาง
และเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจดัจา้ง
เปิดเผยผ่าน www. data.go.th

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ระบบภาษีไปไหนให้
ประชาชนรับทราบผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ 

 ลงนามท า MOU ระหว่าง สรอ. ส านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน 
ป.ป.ท.

แผนการด าเนินงานระยะต่อไป
(ระยะที่ 2)

 พัฒนาเป็น Mobile Application ทั้งในรูประบบ IOS 
และ Android

 การเปิดเผยชุดข้อมูลเพิ่มเติม จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่
 ข้อมูลภาพรวมงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

ประจ าปี จาก ส านักงบประมาณ
 ข้อมูลสถานะสัญญาของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(e-GP) จาก ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง

 ข้อมูลภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) จาก 
ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง  

 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัด 
Roadshow ในส่วนภูมิภาค ,ประชาสัมพันธ์บนตู้ 
ATM ธ.กรุงไทย และธ.ออมสนิทั่วประเทศ 

การด าเนินงานที่ผ่านมาและแผนการด าเนินงานในอนาคต

คตช.มีมติเมื่อการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
เห็นชอบแนวทาง วิธีการ และกรอบเวลาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                               
โดยให้ความเร่งด่วนกับข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้าง                          
(Thailand Government Spending)



บริการของ EGA

Government Application Centerช่องทางที่ 2



ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

Introduction to G-News Mobile Application

G-News
(ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ)



ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ  G-News



ข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลแยกตามหน่วยงาน

ข้อมูลแยกตามประเภทข่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล



Smart KIOSK



เมนูหลัก

เมนูย่อย

Government KioskGovernment Smart Kiosk



Smart Box 

 กรมวิชาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(อยู่ระหวา่งการทดสอบการติดตัง้)



มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง







บริการโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับภาครัฐ

• ระบบเครือข่ายสื่อสารเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network)

• ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)

บริการระบบโปรแกรมการใช้งานส าหรับภาครัฐ
• ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ :  (MailGoThai)

• ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ :   (e-Saraban)

• ระบบ SMS  :    (SMS)

• ระบบประชมุทางไกล :  (GIN Conference)

• ระบบติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐ :  (G-Chat)



บริการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับภาครัฐ
บริการโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับภาครัฐ



บริการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ระบบเครือข่ายสื่อสารเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN)

ระบบคลาวดภ์าครัฐ (G-Cloud)



เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
Government Information Network : GIN



โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN)

What
คือการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ

แบบบูรณาการ (GIN) โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงไปยัง Application 
กลางต่างๆ (Common Service) ของงานภาครัฐ

Why เพ่ือให้เกิดการใช้งานเครือข่าย GIN อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในเชิง
งบประมาณได้จริง

ปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนด้านเครือข่าย การบูรณาการเพื่อการเข้าถึงระบบ
ให้บริการเฉพาะด้านผ่านเครือข่าย GIN

GIN

NSW

GFMIS

GIN

GFMIS

NSW

บริการของ EGA



Network VS Road

เทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อหนว่ยงานภาครัฐ

Public Road

10 Mbps

12.00 – 17.00 22.00 – 03.00

Web, IM, e-mail, File Up/Down Load Data Transfer

Private Road

10 Mbps

12.00 – 17.00 22.00 – 03.00

Application, File Up/Down Load Data Transfer

Public Online Service

Private Online Service

โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (ต่อ)
(Government Information Network : GIN) 



การพัฒนาเครอืขา่ยสือ่สารขอ้มลูเชือ่มโยงหนว่ยงานภาครฐั: GIN

36

การให้บริการ GIN แก่หน่วยงานภาครัฐ

• ให้บริการวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intranet) พร้อมอุปกรณ์

• มีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
• Helpdesk บริการ 24 ชั่วโมง
• SLA ร้อยละ 99.5 และมวีงจรส ารองส าหรบัระบบงานทีส่ าคญั
• สามารถปรับปรุงเครือข่ายภายในของหน่วยงานให้เป็น

เครือข่ายภายในเฉพาะของ หน่วยงานได้
• ระบบสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ (Value Added)

เช่น Government Web Conference

ท าไมถงึตอ้งใช ้GIN

• มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และดูแลบริหารจัดการ
โดยหน่วยงานกลางของรัฐ

• ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน แต่ละหน่วยงานไม่ต้องลงทุน
ระบบเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้วยตนเอง

• ลดภาระ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

• มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้ค าปรึกษา และตอบ
ปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง

• มี ก า รตรวจติ ดตาม  การ ให้บริ กา รระบบเครื อข่ า ย 
(Monitoring) อย่างต่อเนื่อง

• สามารถเชื่อมโยง กับระบบสนับสนุนอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (Common Service) เช่น ระบบ
ทะเบียนราษฎร์ NSW GFMIS GFMS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุน
ในเครือข่ายเพิ่มเติม



3. Common Service
เป็นการใช้งานตาม Agendaโดยเชื่อมโยงไปยัง Application กลางต่างๆ ของงานภาครัฐ เช่น ใช้เพื่อบริการ 

Common Service ต่างๆ เช่น GFMIS CABNet

หน่วยงาน
ภาครัฐ

User Network

NSW

GFMIS

GSMS

CABNET

ทะเบียนราษฎร์

Common Service

หน่วยงาน
ภาครัฐ

GIN

User Network

NSW

GFMIS

GSMS

CABNET

ทะเบียนราษฎร์

Common Service
Before After

45
หน่วยงาน

699
หน่วยงาน

94
หน่วยงาน

8
หน่วยงาน

39
หน่วยงาน

DXC น้ า

30
หน่วยงาน DXC ยุติธรรม

17
หน่วยงาน

การใชป้ระโยชนจ์ากเครอืข่าย GIN (ต่อ)
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โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (ต่อ)
(Government Information Network : GIN) 

กระทรวง
หนว่ยงาน
ระดบักรม

หนว่ยงาน
อสิระ

สว่นภมูถิาค
หนว่ยงานยอ่ย

หนว่ยงานยอ่ย

หนว่ยงานยอ่ย

ศาลากลางจงัหวดั

Internet

GIN

EGA Call Center

Call
CenterCommon 

Service

GFMIS

NSW

GSMS

CAB
NET

G-Procurement

ทะเบยีน
ราษฎร์

e-CMS
2.0

E-BUDGETING

Web
Conf.

SaaS

Value
added

Data
Center

Network
Consulting SLA

IPv6

Mail
Go

Thai

Cloud

DXC บรหิารจดัการน า้DXC งานยตุธิรรม

บริการของ EGA



ส านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)ส านักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

ตวัอยา่งคลงัขอ้มลูน ้า



Government Cloud Computing



อยากม ีData Center เป็นของตัวเองหรอืเปลา่ ?



Government Cloud (G- Cloud)

Cloud Computing คืออะไร?

เป็นระบบที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมี
ความต้องการใช้ โดยมีระบบการจัดสรรทรัพยากร ทั้งใน
ส่วนของ Hardware และ Network ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างพอเหมาะ ซึ่งซอฟต์แวร์และข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ 

Government Cloud Computing
เป็นการให้บริการระบบ Cloud 

Computing เฉพาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี 
ความปลอดภัยสูง รวมทั้งเชื่อมต่อถึงกันด้วยเครือข่าย
สื่อสารความเร็วสูง

บริการของ EGA



WHAT:

• บริการในกลุ่มเมฆ โดยให้บริการในรูปแบบจ่ายเท่าที่ใช้ บริการในแบบ SaaS
(Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) และ IaaS
(Infrastructure as a Service) ลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
งบประมาณอย่างเหมาะสม

VISION:
• Resource management and Budget management

WHY:
• มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถด าเนินการได้ทันที     

ลดความซ้ าซ้อนและการดูแลอุปกรณ์

Infrastructure as a Service (IaaS)

43



การใช้งานระบบบริการสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์

Internet

Data Center / Web Hosting

Database Server Web Server

www.ega.or.th

การลงทนุ
1. Hardware จ านวน 2 เครือ่ง
2. Software License เชน่ Database

License, คา่พัฒนาระบบ
3. เชา่ Hosting, IDC, Co-Location

 งบประมาณในการลงทนุ ?
 ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ ?
 ความเสถยีรภาพของระบบ ?
 ความปลอดภัยของขอ้มลู ?

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ G-Cloud ของหน่วยงานภาครัฐ

บริการของ EGA



Security
Virtual Firewall

Antivirus
ISO/IEC 
27001

SLA 
Uptime

99.5%
Guarantee

Backup 
System

(7 Day)

Contact 
Center 
24x7

NOC Monitoring

Bandwidth

20 Mbps/

1 Gbps

G-Cloud Standard

SLAs 99.5%

Security

Environment

EGA Contact 
Center

Data 
Protecting

Vulnerability 
Scan

Backup 
System

Reliability 
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• 2 vCPU, 4GB vMem, HDD 200GB

Standard Package

• As you request

Customize Package

Operating System

Database

Type of Service
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บริการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับภาครัฐ
บริการระบบโปรแกรมการใช้งานส าหรับภาครัฐ



Government Software as a Service
(G-SaaS) บน G-Cloud

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :  MailGoThai

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :   e-Saraban

ระบบ SMS  :    SMS

ระบบประชุมทางไกล :  GIN Conference

ระบบติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐ :  G-Chat



จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ
MailGoThai



MailGoThai ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

MailGoThai จัดตั้งขึ้นตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2550 โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (อีจีเอ) (EGA) ได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางส าหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐ

บริการของ EGA



SaaS : e-Saraban , SMS



ประชุมทางไกลออนไลน์

ประชุมแบบอิสระ

ประชุมแบบมีผู้ควบคุม

ประชุมแบบห้องขนาด
ใหญ่

สัมมนาทางไกลออนไลน์

กิจกรรมสัมมนาทางไกล
แบบออนไลน์ 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน
ห้องเรียนออนไลน์ 

ระบบประชุมทางไกลผ่านโครงขา่ย GIN (GIN Conference)

บริการของ EGA



ตัวอย่างการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านโครงข่าย GIN ของ ตชด.

บริการของ EGA

SaaS : GIN Conference



ระบบตดิต่อส่ือสารแบบออนไลน์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ



บริการของ EGA

G-Chat : ระบบติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ



ระบบ G-Chat เป็นแอปพลิเคชั่นส าหรับ
ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
รองรับการใช้งานได้จาก Mobile Device 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว

ระบบ G-Chat คืออะไร 



หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

• คณะรัฐมนตรี
• หัวหน้าหน่วยงานระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
• หน่วยงานระดับกระทรวง และ ระดับกรม
• ส านักนายกรัฐมนตรี
• ส านักราชเลขาธิการ
• ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

ประมาณ 169 หน่วยงาน (ข้อมูลวันที่ 31 ก.ค.59)



แนวคิดในการออกแบบระบบ

การเข้าใช้งานระบบ
• ผู้ใช้งานจะอยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งสร้างโดย 

Organization Admin โดยไม่ต้องขอเบอร์ติดต่อ 
หรือรหัส ID เหมือนกับ Public Chat

• สามารถใช้งานระบบบน Mobile Device +
Desktop/Web-based ได้พร้อมกัน



แนวคิดในการออกแบบระบบ

การก าหนดสิทธิ์ในการสือ่สาร
• สามารถก าหนดสิทธิ์ในการสนทนาว่าจะ

เป็นตามสายงาน/สายบังคับบัญชา หรือ
ให้ทุกคนในองค์กรสามารถสื่อสารกันได้
อย่างอิสระ



แนวคิดในการออกแบบระบบ

การสร้างห้องสนทนา
• รูปแบบของห้องสนทนา

• แบบส่วนตัว : หนึ่งต่อหนึ่ง
• แบบกลุ่ม : ห้องสนทนา

• ประเภทของห้องสนทนา
• Normal : ห้องสนทนาปกติ
• Secret chat : ข้อมูลจะหายอัตโนมัติ เมื่อถูกอ่าน

และออกจากหน้าจอ
• Broadcast : ห้องส าหรับสื่อสารทางเดียวจาก

ผู้สร้างห้อง 



แนวคิดในการออกแบบระบบ

การสร้างห้องสนทนา
• ผู้ใช้งานทุกคนในองค์กร สามารถสร้างห้องสนทนาได้ 
• ระบบอนุญาตให้เฉพาะผู้สรา้งห้อง (Creator) เท่านั้น ที่

สามารถบริหารจัดการห้องได้ ดังนี้  
• ท าการตั้งชื่อและแก้ไขชื่อห้องได้
• ท าการ เพิ่ม ลบ สมาชิกในห้องได้  โดยสมาชิกคน

อื่นๆ ไม่สามารถท าได้ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องมาอยู่ในห้อง

• ท าการลบห้อง ซึ่งจะท าให้สมาชิกทั้งหมดหลดุออก
จากห้อง

• ผู้ที่ถูกเชิญเข้ามาในห้องจะเป็นสมาชิกห้องโดยอัตโนมัติ
• หากสมาชิกไม่ไดร้ับอนุญาตให้ออกจากห้อง จะยังคงได้รับ

ข้อมูลการสนทนาอยู่เสมอ



แนวคิดในการออกแบบระบบ

ฟังก์ชั่นการสนทนา
• ผู้พิมพ์ข้อความสามารถทราบได้ว่าใครอ่านข้อมูลแล้ว

บ้าง (Who has read)
• สามารถค้นหา (Search) ข้อความสนทนาย้อนหลังได้ 
• รองรับสติ๊กเกอร์ภายในองค์กร และ ระบบ
• รองรับการส่งรูปภาพ / ส่ง Video
• รองรับ Video Call / Audio Call / Voice 

Message
• รองรับการแชร์ Location
• รองรับการส่งไฟล์เอกสาร (Web base)



สติ๊กเกอร์



สติ๊กเกอร์
กระทรวง ICT ร่วมกบั สวทน ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร



การจัดการด้านความปลอดภัย

• ระดับการสื่อสารข้อมูล (Communication) : การ
สื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องอุปกรณม์ือถือ (Device) 
กับ Server ใช้เทคโนโลยี HTTPS

• ระดับการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง Server : ใช้เทคโนโลยี
ในการเข้ารหัสแบบ AES-256 ทั้ง Text, Video, 
Photo และ อื่น ๆ 



Support Platform

Windows
7,8,8.1+

Apple Mac OSX
10.10+

iOS
7+

Android
4.1+

Chrome

Desktop Web-based Mobile



การใช้งานระบบ G-Chat

ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
https://download.gchat.apps.go.th/

ส าหรับเขา้ใช้งานผา่น Web browser
https://gchat.apps.go.th/

Update G-Chat 1.7.182



การเข้าใช้งานระบบ : เข้าใช้งานผ่าน Mobile



การเข้าใช้งานระบบ : เข้าใช้งานผ่าน Desktop



ภาพรวมการเริ่มใช้ระบบ G-Chat

เพิ่มผู้ใช้งานเข้าระบบ แจ้ง 
Username / Password ให้ USER

ADMIN หน่วยงาน

USER หน่วยงาน
(Admin ห้อง)

สร้าง
ห้องสนทนา

USER หน่วยงาน

TEST

Hello.

Hi.

What is your favorite movie?

Spider Man.

Forest Gump.

ถูกเชิญเข้า
ร่วมสนทนา

Download & Install

1 2

3 4

USER หน่วยงาน

USER หน่วยงาน

USER หน่วยงาน

USER หน่วยงาน



บริการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับภาครัฐ
บริการระบบโปรแกรมการใช้งานส าหรับภาครัฐ



GIN /Internet

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
เช่น เจ้าหน้าที่สารบรรณฯ

ระบบงานสารบรรณฯ 1

ระบบงานสารบรรณฯ 2

ระบบงานสารบรรณฯ 3

ระบบงานสารบรรณฯ 4

E-CMS 2.0

Saraban as a Service
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ศาลากลาง
จงัหวดั

หนว่ยงานรฐั

หนว่ยงานรฐั

G-Cloud EGA



EGA Contact Center
Tel     : 02-612-6060
Email  : contact@ega.or.th

Team Account EGA

www.ega.or.th

การแจ้งขอใช้บริการและประสานการใช้งาน





Thank You


