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การพัฒนา e-Government ของประเทศไทย
Beneath the Iceberg

Government Cloud

Political will
And support
- Ministry of ICT
- National IT Committee
Computer and
Network
Infrastructure
- Government Information
Network (GIN)

National
Operation
Center

GDX
Information
Infrastructure

BackOffice
Information in every
organization
PMOC/MOC/
DOC/POC

HRD
CIO/CEO
Program

•MailGoThai
•GFMIS
•E-Budgeting

•NSW
•สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
Security &
Policy
• ETDA
• Electronic Transaction
Commission (ETC)
• ThaiCERT

Standards

- TH e-GIF
- Website Standard

Rules &
Regulations
Legal
Infrastructure
- Electronic Transactions Act
- Data Protection Law
- NII Law, EFT Law
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ประวัติการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ASEAN ICT
Master Plan
ICT 2020
(2011-2020)

eIndustry

e-Government
e-Society
eCommerce
e-Education

ICT Master Plan#2
(2009-2013)

National ICT Masterplan
2002-2006
IT 2000 Policy

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

IT 2010 Policy
.Ministry of ICT

National IT Committee (established 1992)

^1992 ^1993 ^1994 ^1995 ^1996 ^1997 ^1998 ^1999 ^2000 ^2001 ^2002 ^2003 ^2004 ^2005 ^2006 ^2007 ^2008 ^2009 ^2010 ^2011 ^2012
Introduction of Internet
SchoolNetThailand

Software Industry Promotion Agency

Software Park Thailand
Government Information Network

Activities

Gov
Cloud

Government CA Service

Government CIO Program
E-Commerce Resource Center
IT Law Development

.

Telecommunication Business Act
Electronic Transaction Act

National Broadband
Policy
Royal Decree on Security
Policy for Electronic
Transactions
Royal Decree to Regulate Electronic
Payment Service Provider

e-Thailand
TIS-620 Thai
Character set in
UNICODE

TIS-620 Thai Character set
registered with IANA

e-Government Project
English-Thai Web Translation

Computer related Crime Act

Royal Decree on the exemption of Electronic Transactions Act
Royal Decree on electronic transaction in Government Sector
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นโยบาย มติ ครม.
ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
United Nations EE-Government Development Index
นโยบายการพ ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

นโยบายร ัฐบาล
3. นโยบายด ้าน
เศรษฐกิจ
3.6 นโยบาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ื? สาร
สอ

•
•
•
•
•

กรอบ IT 2000 (พ.ศ. 2539-2543)
กรอบ IT 2010 (พ.ศ. 2544-2553)
กรอบ IT 2020 (พ.ศ. 2554-2563)
ICT Master Plan ฉบับที? 1 (พ.ศ. 2545-2551)
ICT Master Plan ฉบับที? 2 (พ.ศ. 2552-2556)

•
•
•
•

ื? สารข ้อมูลเชอ
ื? มโยงหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาเครือข่ายสอ
์ ลางเพือ
ื? สารในภาครัฐ
การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสก
? การสอ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
การพัฒนาระบบ National Single Window

กรอบนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มติ ครม.
ครม.

• พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2544
์ าใชบั้ งคับ
• พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ทย
ี? กเว ้นมิให ้นํ ากฎหมายว่าด ้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสม
พ.ศ. 2549
์ าครัฐพ.ศ. 2549
• พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภ
• พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ (ฉบับที? 2) พ.ศ. 2541
• พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2551
• พระราชกฤษฎีกากําหนดวิธก
ี ารแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2553
กฎหมายด้าน
• (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให ้บริการรออกใบรับรอง
ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส ์
ื? อิเล็กทรอนิกสพ
์ .ศ. ...
เพือ
? สนั บสนุนลายมือชอ

ื] สาร
ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
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ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ สรอ.
NITC,ETC,NBTC

รายงานและสน ับสนุน

้ ริการ
ผูใ้ ชบ

KPI/ติ
ติดตามประเมินผล

สว่ นราชการ

กําก ับดูแล

ํ น ักงบประมาณ
กพร./ส
สา

ระบบ Back Office/MIS

หล ักเกณฑ์การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

G-G

C-G

B-G

e-Services

PPP

ให้บริการ
l ฐาน
โครงสร้างพืน
ด้าน
e-Government

พ ัฒนามาตรฐาน
แนวปฏิบ ัติดา้ น
e-Government

ให้คา
ํ ปรึกษาและ
ถ่ายทอดองค์
ความรูด
้ า้ น
e-Government

สําน ักงานร ัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ (องค์การมหาชน)

ติดตามประเมินผล

หน่วยงานร ัฐและเอกชน

ปฏิบ ัติการ

ื] สาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ

ภาคร ัฐ

กําหนดนโยบาย
แผนงาน

ประชาชน

สําน ักงานพ ัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ภาคธุรกิจ
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ความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
Citizen
Open & Smart Government

Government Cloud
Government Information Network 2.0 (GIN 2.0)
Government Data Center

Government Nervous System : GNS

Saraban

Government Security
Monitoring (GovMon)

Smart Citizen Info.

MailGoThai
Human Capacity Building

e-Government Portal

Technology/Policy Foresight

Government Enterprise Architecture +
Standard

Government Sectors

66

ปี 2555

ปี 2556
Infra.

GIN
Link 1,199 ( กระทรวง กรม
จังหวัด หน่วยงานระดับภูมิภาค)
าค)
Common Service ( 8 บริการ)
เชื่อมโยงระหว่างกรมต่างๆ ภายใน
กระทรวง (Government Intranet)
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในกรม
(Web Conference)

Cloud
√ ให้บริการ 33 หน่วยงาน / 58 ระบบ
√ ใช้ทรัพยากรด้าน IT ร่วมกัน
√ ระบบเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ ให้
ความสนใจใช้บริการมากขึ้น

GovMon
 ให้บริการ 13 หน่วยงาน
ยงาน
EX: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
กระทรวงการต่ า งประเทศ, สํ า นั ก
งบประมาณ, สป.สธ., สป.พาณิ ช ย์
สํ า นั ก งาน กกต.,สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แห่งชาติ ,สลค.

EX: สปน. (opm.go.th), สลน. (thaigov.go.th), สํานักงาน
ก.พ.ร. (opdc.go.th), สป.สธ.(health.moph.go.th),
สํานั กงานศาลยุ ติธรรม (coj.go.th) สํานั กงาน กกต.
(ect.go.th)

MailGoThai
หน่ ว ยงานใช้ บ ริ ก ารจํจํ า นวน 359
Domains จํานวนผู้ใช้ 183,
183,586 ราย

GIN
เพิ่ ม เครื อ ข่ า ยที่ บู ร ณาการไปสู่
หน่วยงานในส่ วนกลางและภูมิภาค
850 หน่วยงาน
 Common Service (ระบบเพื่อ
การเตือนภัยน้ําท่วม ดินถล่ม , GIN
Web Conference)
 สนับสนุนบริการด้านสาธารณสุข
(Web Conference) หารือกับ
ก.สาธารณสุข
GovMon
 ติดตั้งเพิ่มอีก 10 หน่วยงาน
 Prevent: ระบบวิ เคราะห์ ภัยคุกคาม
,ความเสี่ยง / Action: ระบบเฝ้าระวังภัย
คุกคาม/การแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่ถูก
คุกคามตามระดับความรุนแรง
 มี ข้ อ มู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คง
ปลอดภัย / แนวทางปฏิบัติในการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย

Cloud
 รองรับระบบ/โครงการเพิ่ม 20 ระบบ
 รายงานการศึกษา DCC
 เพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจ Gov
Application Center
MailGoThai
 เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีก 40,000 ราย
 เพิ่มพื้นที่การใช้งานเป็น 6 GB
 Government ID สําหรับระบบงาน
ภาครัฐ

7

ปี 2555

ปี 2556
Info.

e-Portal
√ เชื่ อ มโยง e-Service จํา นวน 25
ระบบ EX: ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณะภัย
เพื่อประชาชน (ปภ.), ระบบฐานข้อมูลการ
เยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผล กระทบสื บ เนื่ อ งจา ก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
(ศอ.บต.)

√ จัดทํา Intelligence Search
√ จัดทํา SMS Gateway
Saraban
เชื่อมโยงจํานวน 26 หน่วยงาน
EX: ระบบฯ ของสํานักงานปลัดของทุก
กระทรวง หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง
ICT , สํานักงาน ก.พ.ร. , สปน.
Smart Citizen
Info.

GNS
√ มีรายงานจํจํานวน 7 เรื่อง
EX: ข้ อ มู ลการให้ บ ริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ,ข้อมูลการจัดอันดับ The
United Nations e-Government Ranking,
การเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต , ข้ อ มู ล การใช้ ง าน
ระบบ Back Office
Architecture &
Standard

√ จั ด ทํ า ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม รั ฐ บ า ล
อิเล็กทรอนิกส์ ของ สรอ.
สรอ.
√ จัดทํามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
Training
 อบรมบุ ค ลากร โดยมี จํ า นวนผูผู้ เ ข้ า
อบรม 1,844 คน

Smart Card:
√ MOU - กรมการปกครอง , การประปาส่วนภูมิภาค (ระบบบริการผู้ขอใช้น้ํามาใช้บริการ)
√ การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลผู้พิการให้ สป.สช.
√ สนับสนุน Cloud เพื่อให้ไปรษณีย์นําระบบการจ่าย – รับเงิน ณ ที่อยู่อาศัยมาใช้บริการ
Smart Province: ให้บริการ GIN, Cloud, MailGoThai

e-Portal
 เชื่อมโยง Single Sign-on เพิ่มขึ้น
อีก 5 ระบบ (อาจขยายเพิ่มถึง 15
ระบบ)
 Portal กลางเข้าถึง e-service /
ข้อมูลภาครัฐ
 นําร่องการ SMS Gateway (รฟม.)
 ปรับปรุง Website ตาม Website
std. ของ สรอ.
Saraban
 รับส่งข้อมูลระหว่างระบบฯ เพิ่มขึ้นอีก
10 หน่วยงาน
 ประกาศการใช้งานจริง Version 2.0
 Gateway กลางรองรับการรับส่งข้อมูล
ระหว่างสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ
 e-CMS on G-Cloud
 Saraban as a Service
Smart Citizen Info.
Smart Card:
 บู ร ณาการข้ อ มู ล ผู้ พิ ก าร สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , สํานักงาน
ห ลั ก ป ระ กั น สุ ข ภ า พ แ ห่ งช า ติ , สํ า นั ก งา น
ประกันสังคม , องค์การทหารผ่านศึก
 MOU เ พื่ อ ข อ ใ ช้ ข้ อ มู ล บั ต ร ป ร ะ ช า ช น
ไปรษณีย์ไทย การประปาส่วนภูมิภาค
Smart Province: บริการ GIN (ระดับตําบล
45 แห่ง), จัดหาอุปกรณ์ Smart Box

GNS
 ข้ อ มู ล รายงานเพิ่ ม เป็ น จํ า นวน 8
เรื่อง
 ระ บ บ ติ ด ต า มส ถ า นภ า พ รั ฐ บ า ล
อิเล็กทรอนิกส์
 มีการจัดทํา e-Government Yearly
Report
Architecture &
Standard

 มี รายงานมาตรฐานข้ อ มู ล และ
Government Business Process
 ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ห น่ ว ย งา น นํ า แ น ว คิ ด
Architecture / Web Standard+ Back
Office+ Data Standard ไปใช้งาน (ไม่
น้อยกว่า 1 หน่วยงาน)
Training
 อบรมบุคลากรรวมเป็น 1,000 คน
 การสื่ อ สารและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
สํ า หรั บ บุ ค ลากรรั ฐ ระดั บ นโยบาย,
บุ ค ลากร IT ระดั บ บริ ห าร/ระดั บ
ปฏิบัติการ
 CEO ภาครัฐมีการเชื่อมต่อนโยบาย
การพัฒนา e-Gov
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Evolution of IT in Government
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ความเชื่อมโยงโครงการ สรอ.
สรอ. กับ แนวทางการเป็น Open Government และ Smart Government

Open Government
Transparency

Participation

- GNS

- e-Policy
- e-Portal

Infrastructure
- GIN
- E-mail System (Mail Go Thai)
- Gov. Monitoring

Smart Government
Collaborative

- Gov. App store

Sustainability

Afford
ability

- DCC
- GIN (Common Services)
Services)
- Cloud

Standard
- Open Gov. Framework
- e-Government Authentication Framework
- Back office Standard
- Website Standard

Crossing
boundaries

Innovation

- Enterprise
Architecture
- e-Saraban

Human
- Training

Policy Research/ Foresight
10

แนวทางการพัฒนา e-Government ในปีงบประมาณ 2556

G-G

G-B

• บูรณาการงบประมาณด้าน ICT
• บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
• บูรณาการ e-Service โดยใช้
Smart card

• สร้างความพร้อมในการดําเนินการ

G-C
• Smart Citizen Info
• Smart Box

เพื่อรองรับ
ภารกิจด้าน Logistics ของประเทศ
ให้ทัน AEC
• Software as a Service
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Open
Government
(Transparency,
Collaboration,
Participation)

Government
Application
Center
(Gov. Application for
Citizen)

Government
Software as a
Service
(Saraban as a Service,
e-learning)

Smart Box
(Smart Card)

ทิศทางการปฏิบัติงานจริงปี 2556
12
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Government Software as a Service
 Ready to use
 Pay per use
ตัวอย่าง Apps.gov
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Government Application Center
Government Application Center เป็นโครงการพัฒนาระบบที่รวมแอพพลิเคชั่นของภาครัฐที่ให้บริการประชาชน

กลยุทธ์

“สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา Application บริการประชาขน”
ารประชาขน”

ตัวอย่างเว็บ App Center ที่
สรอ.
สรอ. ดําเนินการ
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Open Governement
data.go.th

Open Government

Data Set

การประชุมคณะรัฐมนตรี

ค้ นหา

การใช้จ่ายงบประมาณ

ค้ นหา

Data

ติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ
กระทรวง//กรม
กระทรวง
กระทรวง/กรม/กอง

Raw Datasets

Tools

Geodata Total Latest Entry

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
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Smart Box

รูปแบบการบริการบน EGA SMARTBOX
TIME
Locations
EGA

News
G2C

EGA SMARTBOX

บัตรประชาชน ประชาชน
แบบ Smartcard

E-Portal
Smart Citizen Info

Information

EGA SMARTBOX SERVER
Transactions
Register ICT Free WIFI
e-Service
E-Learning /
KM

Data
Integration
EGA SMARTBOX
Management System

บูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
- ทะเบียนราษฎร
- สาธารณสุข
- การขนส่ง
- สรรพากร
- การศึกษา
- ข้อมูลอุทกภัย
- ฯลฯ
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Thank you
www.ega.or.th
EGANews
www.facebook.com/itegov
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