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• การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
• การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud)
• การให้บริการระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก์ลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (MailGoThai)
• ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (GovMon)
• การขยายผลการดําเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล

บริการของสํานักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์

• การขยายผลการดําเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban)

• การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ (e-Government Portal)
• การพัฒนาสถาปตัยกรรมและมาตรฐานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Architecture and Standards)
• การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (ICT 

Training)
• โครงการพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบตัร

ประจําตัวประชาชน (Smart Citizen Info.)
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                “การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน สามารถ
เชื่อมโยง/ใช้งาน ไปยัง Application กลางต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และลดความซ้ําซ้อนใน
การใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับด้าน ICT” 

WhatWhat

ทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกจังหวัดและ
หน่วยงานระดับภูมิภาคแล้ว โดยเป็น Government Secured Intranet 
ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการรับ-ส่ง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
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รูปแบบดั้งเดิมในการเชื่อมโยงข้อมูล

ศาลากลางจังหวัด

�ความซ้ําซ้อนในการตั้งงบประมาณ

กระทรวง

กรม

สาํนักงาน

ISPISPISPISPISPISP
�ความซ้ําซ้อนในการตั้งงบประมาณ
�ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ
�Security เนื่องจากผ่านเครือข่าย
    ที่เป็น Public
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การให้บริการ GIN แก่หน่วยงานภาครัฐการให้บริการ GIN แก่หน่วยงานภาครัฐ

• ให้บริการวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
หน่วยงานภาครัฐ (Intranet) พร้อมอุปกรณ์

• มีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดการ
ใช้งาน

• Helpdesk บริการ 24 ชั่วโมง
• SLA 99.5% และ มีวงจรสํารองสําหรับระบบงาน

ทําไมถึงต้องใช้ GINทําไมถึงต้องใช้ GIN
• มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และดูแล
บริหารจัดการโดยหน่วยงานกลางของรัฐ

• ลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน แต่ละหน่วยงานไม่
ต้องลงทุนระบบเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานด้วยตนเอง

• ลดภาระ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย• SLA 99.5% และ มีวงจรสํารองสําหรับระบบงาน
ที่สําคัญ

• สามารถปรับปรุงเครือข่ายภายในของหน่วยงาน
ให้เป็นเครือข่ายภายในเฉพาะของ หน่วยงานได้

• ระบบสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ (Value 
Added)  เช่น Government Web Conference

• ลดภาระ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
• มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้คําปรึกษา 

และตอบปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง
• มีการตรวจติดตาม การให้บริการระบบเครือข่าย 

(Monitoring) อย่างต่อเนื่อง
• สามารถเชื่อมโยง กับระบบสนับสนุนอื่นๆ ที่

จําเป็นในการดําเนินงานของภาครัฐ (Common 
Service) เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ NSW 
GFMIS GFMS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุนในเครือข่าย
เพิ่มเติม
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1. Common Service

User Network

ทะเบียนราษฎร์

Common Service User Network

ทะเบียนราษฎร์

Common Service

BeforeBefore AfterAfter

การใช้ประโยชน์จาก การใช้ประโยชน์จาก GIN (GIN (11//44))

หน่วยงาน
ภาครัฐ

NSW

GFMS

GSMS

CABNET

หน่วยงาน
ภาครัฐ

GIN

Standard
- GDX

Security
- Encryption
- CA

NSW

GFMS

GSMS

CABNET

12



2.  เชื่อมโยงเพื่อการบูรเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
การใช้ประโยชน์จาก การใช้ประโยชน์จาก GIN (GIN (22//44))

โครงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของ รัฐที่ มี ห น้าที่ห น่วยงานของ รัฐที่ มี ห น้าที่
บ ริหารจัดการทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
แ ล ะ ภู มิ ส า ร  ส น เ ท ศ  ข อ ง แ ล ะ ภู มิ ส า ร  ส น เ ท ศ  ข อ ง 
สสนกสสนก..

ตัวอย่าง ตัวอย่าง 11

สสนกสสนก..

ระบบเพื่อการเตือนภัยน้ําระบบเพื่อการเตือนภัยน้ํา
ท่วม ดินถล่ม ของ ศูน ย์ท่วม ดินถล่ม ของ ศูน ย์
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ตัวอย่าง ตัวอย่าง 22
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เชื่อมโยงผ่าน VPN จากสํานักงานภายในศาลากลางไปยัง
หน่วยงานกลางโดยข้อมูลแต่ละหน่วยงานจะถกูแยกออกจากกนั

33..เชื่อมโยงระหว่างกรมต่างๆ ภายในกระทรวงเชื่อมโยงระหว่างกรมต่างๆ ภายในกระทรวง

การใช้ประโยชน์จาก การใช้ประโยชน์จาก GIN (GIN (33//44))

ตัวอย่าง ตัวอย่าง Government IntranetGovernment Intranet

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานที่ดินจังหวัด

สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สํานักงานประกนัสังคมจังหวัด

ศาลากลางจังหวัด

50 Mbps
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ระบบ Government Web Conference สําหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านเครอืข่าย GIN

     ระบบ Government Web Conference : สําหรับการทํา Teleconference ผ่านเครือข่าย
GIN หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

44..  เชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม เชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม 
การใช้ประโยชน์จาก การใช้ประโยชน์จาก GIN (GIN (44//44))

ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้งานตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้งาน

15

สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอทุกภัยแห่งชาติ (สบอช.),สํานักนายกรัฐมนตรี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) 
ศูนยอ์ํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)



ตัวอย่างหน่วยงานที่เชื่อมต่อหน่วยงานที่มีการติดตั้ง GIN 
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการตา่งประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสขุ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานอิสระ
จํานวนหน่วยงานทั้งหมด* (ข้อมลูปีงบประมาณ 2555)  1,199 หน่วยงาน
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 “ Cloud Computing Cloud Computing   เป็นระบบที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ โดยมี
ระบบการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในส่วนของ Hardware และ Network ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่าง
พอเหมาะ ซึ่งซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ” 

WhatWhat

เป็นการให้บริการระบบ Cloud Computing เฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความปลอดภัย
Government Cloud Computing (G-Cloud Computing)

เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ค. 2555
ตัวอย่างระบบเช่น

� ระบบบูรณาการและติดตามข้อมูลการรับจํานําข้าว (พัฒนาโดย สรอ.) ระบบจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
ของสตรีของ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)

� ระบบตรวจสอบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ําของ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
� ระบบเยียวยาและเยี่ยมเยียนของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ระบบรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น

18

เป็นการให้บริการระบบ Cloud Computing เฉพาะสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความปลอดภัย
สูง รวมทั้งเชื่อมต่อถึงกันด้วยเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง



PrivatePublic PaaS

SaaS
Apps.go.thApps.go.th

MWaaS Government 
Agency

Public Private and
Partnership (PPP) G-App Center

ระบบบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระบบบูรณาการและติดตามข้อมูลการรับจํานําข้าว

DXC 
บริหาร

จัดการน้ํา

e-SAR, 
กพร.

ระบบเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
๓ จังหวัดชายแดนใต้ 

Hybrid

Partner

IaaSBusiness & Citizen

Cloud Provider

Agency
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Internet
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การแบ่งกลุ่มตามลักษณะการใช้งานการแบ่งกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน**

Website Website หรือหรือ
ระบบสําหรับระบบสําหรับ

บริการบริการประชาชน ประชาชน 
((3838%)%)

ระบบเฉพาะของระบบเฉพาะของ
หน่วยงาน หน่วยงาน 
((4747%)%)

Ex: 
- เว็บไซต์ GoToKnow  
  (ม.สงขลานครินทร์)  
- ICT Care (ก.ICT)
- ระบบผู้ใช้บริการน้ํา
  (การประปาส่วนภมูิภาค)
-                        ระบบการลงทะเบียนกลุม่โอทอป
  (กรมการพัฒนาชุมชน) 

Ex: - E-SAR 
      (สํานักงาน ก.พ.ร.)
       -ระบบ Health Data Center 
(สป.ก.สาธารณสุข)
        - ระบบตรวจสอบโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ํา 
(สลค.)
          - ระบบข้อมูลการรับจํานําข้าว 
(สลน.)((3838%)%)

ระบบที่มีการใช้ระบบที่มีการใช้
ร่วมกันหลายร่วมกันหลาย

หน่วยงาน หน่วยงาน ((22%)%)

อื่นๆ เช่น อื่นๆ เช่น File File 
Server, DNS, Server, DNS, 

BackupBackup  เป็นต้น เป็นต้น 
((1313%)%)

Ex: 
- ระบบสารสนเทศ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
  (ศอ.บต.)
- ระบบข้อมลูการรับจํานําข้าว  (สลน.)
-  ระบบข้อมลูกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
  (สลน.)

(สลน.)

Ex:  
- DNS (สวทช.)
- ระบบ File Server  
 (สถาบันมาตรวิทยาแหง่ชาติ)
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• ให้บริการเครื่องเสมือนคอมพิวเตอร์สําหรับให้ 
บริการตามรูปแบบที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ โดย
จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะกับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
จํานวนเครื่องแม่ข่ายเสมือน ระบบปฏิบัติการ 
RAM CPU Hard Disk

• Helpdesk บริการ 24 ชั่วโมง
• SLA ในการให้บริการ 99.5% 

• ลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน แต่ละหน่วยงานไม่
ต้องลงทุนอุปกรณ์ของตนเอง เช่น เครื่องแม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึง Data Center เป็นต้น

• ลดภาระในการบรหิารจัดการ และดูแลรักษา
• มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญ

คอยให้คําปรึกษา และดูแลช่วยเหลือ
• มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับทรัพยากร

ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ทําไมถึงต้องใช้ G-Cloudการให้บริการ G-Cloud แก่หน่วยงานภาครัฐ

• SLA ในการให้บริการ 99.5% 
• มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย GIN และ Internet
• ระบบงานสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ 

(Common Service)  เช่น e-Saraban  
MailGoThai เป็นต้น

• Government Application Center (In the 
Future)

ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
• มีระบบงานสนับสนุนอื่นๆ ที่จําเป็นในการ

ดําเนินงานของภาครัฐ (Common Service) โดยไม่
ต้องลงทุนเครื่องแม่ข่ายเพิ่มเติม เช่น Software as 
a Service

• มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นระบบ Cloud 
Computing เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และดูแล
บริหารจัดการโดยหน่วยงานกลางของรัฐ

22
ช่องทางในการเข้าถึงระบบช่องทางในการเข้าถึงระบบ GG--Cloud:Cloud:  http://cloud.ega.or.th/index.phphttp://cloud.ega.or.th/index.php
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                    “ โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ได้ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับข้าราชการ และพนักงานของรัฐ”

           ใน

3. การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
(MailGoThai)

WhatWhat

           ใน
เช่น สปน. (opm.go.th), สลน. (thaigov.go.th), สํานักงาน ก.พ.ร. (opdc.go.th), สํานักงาน

ปลัดกระทรวง สาธารณสุข (health.moph.go.th),  สํานักงานศาลยุติธรรม (coj.go.th) และสํานักงาน กกต.
(ect.go.th) เป็นต้น
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• ให้บริการผ่าน Web-based e-mail 
service และ Mail Client

• สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 6 GB และส่งไฟล์
แนบได้ถึง 25 MB ต่อ 1 ฉบับ

• มีระบบบันทึกความเคลื่อนไหวของ e-mail 
ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดใน พ.ร.บ.

• สามารถเข้าใช้งานได้หลายช่องทาง
• Webmail 
• Mail Client 
• Mobile Device 

คุณสมบัติ MailGoThai
การให้บริการ MailGoThaiการให้บริการ MailGoThai

 แก่หน่วยงานภาครัฐ

ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดใน พ.ร.บ.
    ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550
• มีระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังใน

การตรวจไวรัสและจดหมายขยะ
• มีเสถียรภาพสูง SLA 99.5% อุปกรณ์ทุกตัว

มีการทําซ้ํา (Redundant) ในกรณีทีมี
เครื่องใดเครื่องหนึง่ไม่สามารถใช้งานได้ 
เครื่องทีเ่หลือก็จะทาํงานแทน
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ข้อดี ของ MailGoThai
สําหรับผู้ใช้ สําหรับหน่วยงาน

• เป็นสวัสดิการของภาครัฐสําหรับเจ้าหน้าที่ • ลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน

• สามารถใช้ได้ถึงแม้จะปลดเกษียณไปแล้ว • ลดภาระในการบริหารจัดการ

• รองรับโครงการ Government ID • มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

• ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ภายในประเทศไทย

26

• ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ภายในประเทศไทย

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

ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้บริการ



กําลังนําร่องไปสู่การเป็น Government ID ที่สามารถ เช่น 
ระบบ e-SAR ของสํานักงาน ก.พ.ร., ระบบ ICT Free WiFi ระบบที่ให้บริการโดย สรอ. และระบบอื่นๆ ต่อไป

In the Future… Government IDIn the Future… Government ID
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Government Security Monitoring : Government Security Monitoring : GovMonGovMon

28

Government Security Monitoring : Government Security Monitoring : GovMonGovMon



                 “เป็นระบบตรวจสอบติดตามสถานะความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของ 
e-Government”

ระบบตรวจสอบและติดตามสถานะความมั่นคงปลอดภัย ในปี 
พ.ศ. 2555 

� ปัจจุบันได้ ระบบกลางและอุปกรณ์ที่หน่วยงานรัฐ และ

44. . ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ
      ((Government Security Monitoring : Government Security Monitoring : GovMonGovMon))

WhatWhat

� ปัจจุบันได้ ระบบกลางและอุปกรณ์ที่หน่วยงานรัฐ และ
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�  ทราบถึงการโจมตีและรับมือทราบถึงการโจมตีและรับมือกับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีได้อย่างทันท่วงที
�  มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าระวังภัยคุกคามมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
�  มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษาเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามต่างๆ
�  มีรายงานสถานะมีรายงานสถานะภัยคุกคามประจําเดือนประจําเดือนของหน่วยงาน ทําให้ทราบถึงสถานการณ์ทางด้าน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 มีรายงานสถานะมีรายงานสถานะภัยคุกคามประจําเดือนประจําเดือนของหน่วยงาน ทําให้ทราบถึงสถานการณ์ทางด้าน 
      ความปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน
�  มีรายงานสรุปประจําปี มีรายงานสรุปประจําปี ให้ทราบถึงแนวโน้มการโจมตีที่อาจจะเกิดต่อไปในภายหน้า ซึ่งจะช่วยช่วย 

  สนับสนุนในการวางแผนงานและจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนในการวางแผนงานและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันระบบสารสนเทศได้อย่าง
 ถูกต้องต่อไป
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e-Saraban
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5. การขยายผลการดําเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban)

�  นโยบายผลักดันใ ห้หน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ การบริหารงานแบบอิ เล็กทรอนิกส์  หรือ                         
e-Government ตามแนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

� ความจําเป็นเกี่ยวกับการบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ

ความเป็นมาความเป็นมา

        ในปีงบประมาณ 2555  เช่น ระบบฯ ของสํานักงาน
ปลัดของทุกกระทรวง หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง ICT สํานักงาน ก.พ.ร. และ สปน. เป็นต้น  
         สรอ. กําลังจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดบริการระบบสารบรรณในรูปแบบของ SaaS บน G-Cloud ของ 
สรอ. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่ยังไม่มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2556 
รวมถึงการหารือกับสํานักงานปลัดสํานักนายกยกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและจัดมาตรฐาน
สําหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว เป็นต้น
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.

บทบาทของ บทบาทของ สรอสรอ..

ให้คําปรึกษาด้านการเชื่อมโยง 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
แก่หน่วยงานภาครัฐ

งานด้านที่ปรึกษา งานด้านมาตรฐาน

ตรวจสอบกระบวนการรับ–ส่ง
จดหมายราชการอิเล็กทรอนิกส์  

ตรวจสอบมาตรฐานของขอ้มูล      
ที่ใช้รับ-ส่งกันระหว่างหน่วยงาน

สนับสนุนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
จดหมายราชการอิเล็กทรอนิกส์  
ของระบบสารบรรณฯ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

11จัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-CMS 1.7, e-CMS 2.0

e-CMS 2.0

0

Saraban as a Service

ผลักดันให้เกิดการให้บริการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบ EGA Cloud

SaaS

ระบบบริการของ ระบบบริการของ สรอสรอ..
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องค์ประกอบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครฐั
• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

eCMS
Web Services

eCMS
Web Services

TH e-GIF 
Standard

• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

TH e-GIF TH e-GIF 
GIN
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สถาปัตยกรรมปัจจุบันสถาปัตยกรรมปัจจุบัน

เครือข่ายภายใน

UDDI ServerUDDI Server การให้บริการเครือข่าย 
GIN 

ของ สรอ. เครือข่ายภายใน

หนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์: มาตรฐานการ
เชื่อมโยงระบบงานสารบรรณฯ ตามมาตรฐาน TH e-GIF 

เครือข่ายภายใน
หน่วยงาน A

ECMS 
Gateway

Version 1.7

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหนว่ยงาน

บริษัท A 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหนว่ยงาน 

บริษัท B

ECMS Gateway

Version 1.7

GIN 
Network

เครือข่ายภายใน
หน่วยงาน B

หนังสือราชการ หนังสือราชการ ตอบกลับการ
รับหนังสือ
ราชการ

ตอบกลับการ
รับหนังสือ
ราชการ
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สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ee--CMS CMS 22..00Next Step eNext Step e--CMS on GCMS on G--Cloud Cloud Next Step eNext Step e--CMS on GCMS on G--Cloud Cloud 
(e(e--CMS CMS 22..00) ) 

e-CMS หน่วยงาน A

e-CMS หน่วยงาน B

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (บริษัท A) 

หนังสือราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์: มาตรฐานการ
เชื่อมโยงระบบงานสารบรรณฯ ตามมาตรฐาน TH e-GIF 

หนังสือราชการ หนังสือราชการ 

Saraban App.& e-Form
(SaaS)

G-Cloud EGA

e-CMS Version 2.0 
(on Cloud)

e-CMS หน่วยงาน C ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (บริษัท B)

ระบบ Monitor

UDDI

ตอบกลับการรับ
หนังสือราชการ
ตอบกลับการรับ
หนังสือราชการ

รายงานการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน

ระบบ Monitor ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือ
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SarabanSaraban as a Serviceas a Service
EGA Cloud

Saraban

SP 4

Saraban

SP 1

Saraban

SP 2

Saraban

SP 3

EGA Cloud

Saraban Farm Server

Next Step Next Step SarabanSaraban as a Service (eas a Service (e--CMS CMS 22..00) ) 

EGA Cloud

กรอบมาตรฐานกรอบมาตรฐาน SarabanSaraban as a Serviceas a Service
• ข้อกําหนดทั่วไปของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส:์ การสร้างหนังสือ, การรับ-ส่งหนงัสือ ตลอดจน

การบันทึก การคน้หา การเก็บข้อมูลหนงัสือราชการ
• ข้อกําหนดด้านการทํางานร่วมกับระบบฯอื่นๆ : การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันโดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารบรรณฯ 

และการเชื่อมโยงกับระบบ e-CMS 2.0 
• ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารและระบบ: การยืนยันการส่งข้อมูล, การออกใบรบัรอง

อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคล ตลอดจนสิทธิการเข้าใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูล
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ประโยชนข์องโครงการประโยชนข์องโครงการ
� หน่วยงานไม่ต้องพฒันาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เอง
� หน่วยงานสามารถเลือกระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับกระบวนการทํางานได้

� หน่วยงานมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแลกเปลีย่น
ข้อมลูแบบ Online โดยมีมาตรฐานการส่งข้อมูล e-CMS 2.0 ที่
Run อยู่บน EGA Cloud และสามารถสื่อสารผา่นเครือข่าย GIN ได้Run อยู่บน EGA Cloud และสามารถสื่อสารผา่นเครือข่าย GIN ได้

� ช่วยลดงบประมาณในสว่นการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้

� ช่วยลดงบประมาณในการส่วนการดูแลระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
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เว็บไซต์โครงการและข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์โครงการและข้อมูลเพิ่มเติม
http://saraban.ega.or.th/http://saraban.ega.or.th/
helpdesk@ega.or.thhelpdesk@ega.or.th
info@ega.or.thinfo@ega.or.th
Tel: Tel: 0202--612612--60606060



e-Government Portal

39

e-Government Portal



                  “เป็นช่องทางหรือระบบกลางในการเข้าถึงข้อมูลและ e-Services ของภาครัฐ”
 

ใช้เป็นช่องทางหรือระบบกลางในการเข้าถึงข้อมูลและ e-Services ของภาครัฐแบบ 
Single Sign-On โดย เช่น ระบบ
ตรวจสอบข้อมูลคนล้มละลายของกรมบังคับคดี ระบบสอบถามข้อมูลด้านกฎหมายของสํานักงาน
อัยการสูงสุด และระบบสอบถาม-ร้องเรียนด้านภาษีของกรมสรรพากร เป็นต้น

การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(e-Government Portal)
6. การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
   (e-Government Portal)

WhatWhat

อัยการสูงสุด และระบบสอบถาม-ร้องเรียนด้านภาษีของกรมสรรพากร เป็นต้น
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รูปแบบการเข้าถึงระบบ e-Services ณ ปัจจุบัน

          การเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐ 
          (e-Services)

�  ยากต่อการจดจําและรักษาข้อมูลของผูใ้ช้งาน

�  ยากต่อการเข้าถึง e-Services ภาครัฐe-Service

e-Service
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�  ยากต่อการเข้าถึง e-Services ภาครัฐ

�  ความปลอดภัยในข้อมูลของผูใ้ช้งาน

e-Service

e-Service

e-Service

e-Service



รูปแบบการเข้าถึงระบบ e-Services ผ่าน Thailand e-Government

          การเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐ 
          (e-Services)

Thailand
e-

Information

Username / Password
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� ง่ายต่อการจดจาํและรักษาข้อมูลของผูใ้ช้งาน

� ง่ายต่อการเข้าถึง e-Services ภาครัฐ

� มีความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้งาน

e-
Government

e-Service

e-Service

e-Service e-Service

e-Servicee-Service

Web Portal
Username / Password



ประโยชน์ของโครงการ

สําหรับประชาชน สําหรับหน่วยงานภาครัฐ

• อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
   เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
SMS, Web Portal เป็นต้น

• ลดค่าใช้จ่ายในด้านการพัฒนาระบบริการ
   ภาครัฐ (e-Services) ในส่วนยืนยันตัวบคุคล
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SMS, Web Portal เป็นต้น

• อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ 
  เข้าถึงบริการภาครัฐ (e-Services) ได้จาก
  จุดๆ เดียว (One Stop Service)

• เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ระบบ
   บริการของหน่วยงาน ให้กับทุกๆ ภาคส่วน
   รับทราบ เช่น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
   เป็นต้น



การพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(Architecture and Standards)

Architecture and Standards
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(Architecture and Standards)
Architecture and Standards



การพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(Architecture and Standards)
7. การพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
   (Architecture and Standards)

          “จัดทําสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐานซึ่ง
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สนับสนุนระบบรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  ที่สํ าคัญไปในทางเดียวกัน ประกอบด้วย 
สถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Government Enterprise Architecture) 
สถาปัตยกรรมกระบวนงานภาครัฐ (Government Business Process) และ มาตรฐาน

WhatWhat

สถาปัตยกรรมกระบวนงานภาครัฐ (Government Business Process) และ มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)”
           ที่ผ่านมามีการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ” ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานราชการในการนํามาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน จํานวน 3 รุ่น และกําลังจะเสนอ 
Website Standard เข้า ครม. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป 
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การดําเนินงาน

ข้อกําหนด ข้อกําหนด UN UN 
และมาตรฐานที�เกี�ยวข้องและมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง

การพฒันา การพฒันา 

ประเทศไทยกบัเวทีโลกประเทศไทยกบัเวทีโลก

การพฒันา การพฒันา 
ee--Government Government 

ประเทศไทยกบัเวทีโลกประเทศไทยกบัเวทีโลก

นําเสนอและรับฟัง จดัสมัมนาเพื�อ

ครั 1งที� 1 (3 เม.ย.55)
ครั 1งที� 2 (30 เม.ย. 55) (30 พ.ค. 55)(10 ม.ค. – 15 มี.ค. 55)
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กรณีศกึษาต่างประเทศกรณีศกึษาต่างประเทศ

กฎ ระเบียบ กฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

ผลการสํารวจข้อมลูผลการสํารวจข้อมลู

นําเสนอและรับฟัง
ความคิดเห็นจาก

ผู้ เชี�ยวชาญ
ทางด้านเว็บไซต์ทั 1ง
ภาครัฐและเอกชน

ศกึษาในเชิง
วิเคราะห์

จดัสมัมนาเพื�อ
รับฟังความ
คิดเห็นใน
วงกว้าง

(Public Hearing)

จดัสมัมนาเพื�อ
ระดมความคิดเห็น

กลุม่ย่อย 
(Focus Group)

Government Website StandardGovernment Website Standard



เนื้อหา



ICT  Training
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8. การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT 
ภาครัฐ (ICT Training)

“เป็นการดําเนินการเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ และทักษะด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตลอดจน
ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ ICT ของ
หน่วยงานภาครัฐ”

WhatWhat

        หลักสูตรเปิดอบรม :

        โดย ในปีงบประมาณ 2555 มีการอบรมบุคลากรจํานวน 1,844 คน 

หลักสูตรนักบรหิารรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (CIO)
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรบัผู้บรหิารระดับสูง (รอส./CEO) 
หลักสูตร e-Government Exchange Program
หลักสูตรของ สรอ. ( EX: MailGoThai, IPv6, Government Cloud Service )
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ด้านไอซีที

        หลักสูตรเปิดอบรม :
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Smart Citizen Info.
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Smart Citizen Info.



เป็นการสร้างกลไกในการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยใช้เลขประจําตัว 13 หลัก เพื่อให้
� ประชาชนสามารถนําบัตร Smart Card ไปใช้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร 
การขนส่งและแรงงาน เป็นต้น โดยกําลังมีการนําร่องการใช้ประโยชน์ Smart Card ร่วมกับ

                9. โครงการพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้          
                    ประโยชน์จากบัตรประจําตัวประชาชน Smart Citizen Info.

การขนส่งและแรงงาน เป็นต้น โดยกําลังมีการนําร่องการใช้ประโยชน์ Smart Card ร่วมกับ
โครงการ Smart Province ของจังหวัดนครนายก เพื่อให้ประชาชน สามารถ

(ติดตั้งถึงระดับหมู่บ้าน และนําร่อง
ข้อมูลสิทธิของคนพิการและผู้สูงอายุก่อนเป็นลําดับแรก) และจะมีการขยายผลให้ประชาชน 
สามารถขอใช้ ICT Free WiFi ผ่าน Smart Box โดยใช้ Smart Card ได้ เป็นต้น

� หน่วยงานภาครัฐสามารถขยายผลและพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ e-Services สําหรับการจ่าย
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ การรับเงินเยียวยาและกองทุนต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
ศูนย์บริการแบบ One Stop Service ที่ทําให้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้
ได้รับบริการของรัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว
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ทะเบียนราษฎร์

การขนส่ง

ฐานข้อมูลต่างๆ

Citizen Inbox

ศูนย์บริการร่วม

Kiosk

Access

สาธารณสุข

การศึกษา

สรรพากร

Profile
- การศึกษา
- ภาษี
- หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เกษตร (บัตรเครดติเกษตรกร)
- ประวัติการขับขี่ 
- เบี้ยผู้สูงอายุ

Kiosk

www. 
(ประชาชนมี

Smart card Reader)
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ขั้นตอนการในการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 11

•  กํ าหนดใ ห้ห น่วยงาน ที่ดู แล
ข้อมูลพื้นฐานในแต่ละด้านเข้า
ร่วมโครงการ

ข อ ง  ส ร อ .  แ ล ะ เ ริ่ ม
ดําเนินการทํา Data Cleansing

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 22

• ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทําโครงการนําร่องการใช้
ประโยชน์บัตรประชาชนแบบ
Smart Card หรือเลข 13 หลัก 
โดย เ ริ่ มจากการ นํา ร่ อ งการ
พัฒนา e-Service ที่อํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในบาง

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 33

• ให้มีการ
เพื่อใช้ประโยชน์บัตร

ประชาชนแบบ Smart Card 
หรือเลข 13 หลักสําหรับบริการ
ในเรื่องอื่นๆ ต่อไปให้ครอบครบ
ทุกหน่วยงานภายใน 3-5 ปีพัฒนา e-Service ที่อํานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนในบาง
กลุ่มก่อน

ทุกหน่วยงานภายใน 3-5 ปี

• e-Service สําหรับประชาชนผู้พิการในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

• e-Service สําหรับอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงอายุในการตรวจสอบสิทธิ์และ
รับเบี้ยผู้สูงอายุ

• e-Service สําหรับการบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกในการรับเงินเยียวยาใน
เรื่องต่างๆ เช่น เงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นต้น 
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Thank you Thank you 

www.ega.or.th

EGANews

www.facebook.com/itegov
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