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Topic
2

- Gartner Top 10 Strategic Technologies  2016 

- e-Government , Smart Government , Open Government

- Digital Government 

- UN e-Government Ranking 2014

- การพัฒนา e-Government ของประเทศไทย และประวัติการพัฒนา

- บทบาทของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

- การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure)
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Gartner Top 10 Strategic Technologies  2016 
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1. The Device Mesh

2. Ambient User Experience

3. 3D-printing Materials

4. Information of Everything

5. Advanced Machine Learning

6. Autonomous Agents and Things

7. Adaptive Security Architecture

8. Advance System Architecture

9. Mesh App and Service Architecture

10. IoT Architecture and Platforms

Gartner Top 10 Strategic Technologies  2016 
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A variety of other trends have led 

to an increased number of sensors 

embedded in many technologies 

and devices that we use 

personally and professionally. 

They become smarter as they 

gather more data on our daily 

patterns. Gartner predicts that 

these sensors, which tend to work 

in silos today will increasingly work 

in concert, leading to even greater 

insights about our daily patterns.

1. The Device Mesh

Gartner refers to these devices and sensors’ 

ability to gather more contextual data as 

described above as AMbient UX. The 

challenge will be with application design, 

anticipating this level of device synchronicity 

and collaboration, for lack of better framing. 

Gartner posits that the devices and sensors 

will become so smart that they will be able 

to organize our lives without our even 

noticing that they are doing so.

2. Ambient User Experience

Though not a new trend, 3D-printing 

has caught its stride now that 

companies like Tesla are using it to 

build engine parts, and SpaceX is using 

it to create rocket parts. Better 

applications of the technology to 

biological material and food will follow, 

according to Gartner.

3. 3D-printing Materials

According to Gartner, by 2020, 25 

billion devices will be generating 

data about almost every topic 

imaginable. This is equal parts 

opportunity and challenge.  There 

will be a plethora of data, but 

making sense of it will be the trick. 

Those companies that harness the 

power of this tidal wave of 

information will leapfrog 

competitors in the process.

4. Information of Everything

Source: Gartner (October 2015) / Forbes: 
http://www.forbes.com/pictures/fgjd45fkhi/
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To an increasing extent, technologies will be 

able to not only collect information, but 

learn based upon it. In the process, much of 

the initial analysis that has typically required 

a human can be done by machines, 

elevating the analysis in the process. People 

will need to engage at a higher level as a 

result.

5. Advanced Machine Learning

The potential for robots to continue to master and 

surpass humans in their ability to undertake 

human tasks will increase rapidly. Perhaps the 

most prominent example is the autonomous 

driving car, which leverage learnings from 

autonomous vehicles that have been used within 

controlled environments for years. Masdar City in 

the United Arab Emirates is one such prominent 

controlled environments. Moving beyond 

controlled environments into non-controlled 

environments, including the airspace that drones 

occupy will require further advances – advances 

that Gartner foresees coming soon.

6. Autonomous Agents and Things

A majority of CIOs list security as their top priority, especially with an increased number of companies that 

have experienced breaches. Historical norms have been to play defense, but Gartner predicts that more tools 

will be available to go on the offensive, leveraging predictive modeling, for example, allowing apps to 

protect themselves. Gartner emphasizes that companies must build security into all business processes, end-

to-end. Having it as an afterthought is tantamount to inviting issues.

7. Adaptive Security Architecture

6



หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูภาครฐั รุ่นที่ 27

Gartner notes that companies are 

pushing the envelope on making 

technology mimic human brains. 

Prominent examples of this in 

action include Facebook FB 

+2.41%’s Deepface facial 

recognition technology.

8. Advance System Architecture

More apps are being built to be plugged together, and the value of the combination is 

much greater than the sum of the parts.  As Lyft has integrated with comparable offerings 

in other countries, its ability to expand its offering for traditional customers traveling 

abroad and the reverse has meant faster growth with minimal cost implications.

9. Mesh App and Service Architecture

Gartner indicates that the providers of 

Internet of Things platforms are 

fragmented today, and would benefit 

greatly from cobbling together a better 

ecosystem where data is shared more 

broadly. This issue will persist through 

2018, and IT departments will likely 

procure more one-off solutions as 

opposed to integrated webs of solutions 

that would serve them better. As IT 

leaders clamor for a better way, the 

change will come, says Gartner.

10. IoT Architecture and Platforms
7
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e-Government ,

Smart Government , Open Government
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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
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Cloud Computing

MobileSocial

Analytics

4 Big 
Tech Trends

4 Big Tech Trends
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รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับรัฐบาลดิจิทลั

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
เป็นการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนบูรณาการของกลยุทธ์ การทําให้รัฐบาลมีความทันสมัย และ

เกิดคุณค่าสาธารณะ โดยจําเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Ecosystem) ในการสร้างและเข้าถึงข้อมูล (Data) บริการ (Service) และเนื้อหาต่าง ๆ (Content) 

ผ่านการปฎิสัมพันธ์กับรัฐบาล โดยผู้เล่นหลักประกอบไปด้วย องค์กรรัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ 

(NGOs) ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ และปัจเจกชน (OECD 2014)

นวัตกรรมบริการภาครัฐ

 (Public service innovation) 
รัฐบาลแบบเปิด  

(Open Government)

เศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)

ที่มา:  ดัดแปลงบางส่วนจาก  

        รัฐบาลดิจิทัล: บทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทฯไทยในทศวรรษหน้า

        โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กรรมการผู้อํานวยการ บจ. โนวิสเคป คอนซัลติ้ง กรุ๊ป วันที่ 6 พ.ค. 2558
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Comparing E-Government and Digital Government 
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UN e-Government Ranking 2014UN e-Government Ranking 2014
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United Nations e-Government Survey คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government Readiness) โดย องค์การสหประชาชาติ ซึ่งทําการเผยแพร่รายงานผลการสํารวจรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจุบัน

Indicators - Online service index (OSI)

- Telecommunication infrastructure index (TII)

- Human capital index (HCI)

and supplementary e-participation index (EPI)

United Nations e-Government Survey
37
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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

การเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและการจัดอบัดับปี 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
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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)

ตัวอย่าง การคํานวน Online Service Index (OSI)

ประเทศ “x” ได้คะแนน Online Service Index = 114

คะแนนจากการเก็บข้อมูลที่น้อยที่สุดในครั้งนี้ คือ 0

คะแนนจากการเก็บข้อมูลที่มากที่สุดในครั้งนี้ คือ 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.

Emerging

Enhanced

Transactional

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

และประวัติการพฒันา
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Political will  

And support

Computer and 

Network            

Infrastructure

Rules & 

Regulations 

Legal Infrastructure
Security & 

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)

การพัฒนา e-Government ของประเทศไทย

Beneath the Iceberg

GDX

•NSW

•สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

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

ประวัติการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
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E-Government

= E-Services Government ?
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• One-Stop Services
ขอรับบริการได้หลายบริการ
ได้ที่จุดบริการที่เดียวแบบเบ็ดเสร็จ

• Non-Stop Services
บริการโดยไม่มีวันหยุด
( 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

• Any-stop Services
ขอรับบริการของหน่วยงาน ก. จากที่
ทําการของหน่วยงาน ข.ได้

• More Access points
สามารถรับบริการของรัฐได้จาก
หลายๆ จุดบริการไม่เฉพาะทีท่าํการ
ของรัฐเท่านั้น

      การให้บริการแบบ 4 ท.

ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา

รูปแบบของการบริการอิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชน
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Connected services

Transactional services

Enhanced information services

Emerging information services

- ให้ข้อมูลประชาชนของภาครฐัในรปูแบบออนไลน ์

หรือเว็บไซต์ของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกับทาง

กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานต่างๆ

- การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระดับภูมิภาคหรอืในระดับ

ท้องถิ่น โดยมีการให้ขอ้มูลด้านนโยบาย กฎระเบียบ 

กฎหมาย ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการของภาครัฐ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้ขอ้มูลผา่นทางเว็บไซต์ของ

ภาครัฐ โดยจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวหรือสอง

ทางแบบง่ายๆ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มกับเว็บไซต์ของภาครัฐ เป็น

การสื่อสารแบบสองทาง รวมถึงการให้ข้อมูลและการรับ

ข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ 

ของภาครัฐธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น e-

Voting การดาวน์โหลด และอัพโหลดแบบฟอร์ม การ

ลงทะเบียนเสียภาษี เป็นต้น

เว็บไซต์จะเป็นลักษณะของ Web 2.0 เต็มรูปแบบ ไม่มี

ปัญหาในการใหบ้รกิารขา้มหนว่ยงาน ข้ามกระทรวง 

รัฐบาลมีการกระจายอํานาจหนา้ที่ไปสูป่ระชาชน โดย

ลักษณะการให้บริการของภาครัฐจะเน้นไปที่การบรกิาร

ในช่วงวัยต่างๆ ของประชากร

ระดับของ e-Service
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จํานวน e-Service ประเทศไทยเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

Source: http://gns.ega.or.th/Default.aspx
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บริการประชาชนแบบดั้งเดิม
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e-Service ในแบบ Connected Government

ตัวอย่างหน่วยงาน: ทะเบียนราษฎร์
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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

IRS2Go
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M-Gov Service in USA (2/3)

The government's recall of vehicles , consumer 

good, drugs 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.

Product Recall
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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
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บทบาทของสาํนักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(องค์การมหาชน)
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1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์

2) ศึกษา วิจัย พัฒนา  และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

3)    ให้คําปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ     

       สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาล    

       อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
Driving the Connected Government for Smarter 

Work and Better Life”

ภารกิจ
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ความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

63

สํานกังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน)

ใหบ้รกิาร
โครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้น
 e-Government

พฒันามาตรฐาน
แนวปฏบิตัดิา้น

 e-Government

ใหค้าํปรกึษาและ
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 e-Government

สว่นราชการ
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e-Services

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส ือ่สาร
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การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ 

(Service Infrastructure)
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Government Information Network

(GIN)
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การพฒันาเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มูลเชือ่มโยงหนว่ยงานภาครฐั: GIN

66

การให้บรกิาร GIN แก่หน่วยงานภาครฐัการให้บรกิาร GIN แก่หน่วยงานภาครฐั

• ให้บริการวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน

ภาครัฐ (Intranet) พร้อมอุปกรณ์

• มีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน

• Helpdesk บริการ 24 ชั่วโมง

• SLA ร้อยละ 99.5 และมีวงจรสาํรองสําหรับระบบงานที่สําคัญ

• สามารถปรับปรุงเครือข่ายภายในของหน่วยงานให้เป็น

เครือข่ายภายในเฉพาะของ หน่วยงานได้

• ระบบสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ (Value Added)  

เช่น Government Web Conference

ทําไมถึงต้องใช ้GINทําไมถึงต้องใช ้GIN

• มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

สารสนเทศเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และดูแลบริหารจัดการ

โดยหน่วยงานกลางของรัฐ

• ลดความซ้ําซ้อนในการลงทุน แต่ละหน่วยงานไม่ต้องลงทุน

ระบบเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้วยตนเอง

• ลดภาระ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

• มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้คําปรึกษา และตอบ

ปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง

• มี ก า รตรวจติ ดตาม  การ ใ ห้บ ริการระบบ เค รือข่ าย 

(Monitoring) อย่างต่อเนื่อง

• สามารถเชื่อมโยง กับระบบสนับสนุนอื่นๆ ที่จําเป็นในการ

ดําเนินงานของภาครัฐ (Common Service) เช่น ระบบ

ทะเบียนราษฎร์ NSW GFMIS GFMS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุน

ในเครือข่ายเพิ่มเติม
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1. Extranet

    เป็นการเชือ่มโยงระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐหรือระหวา่ง

หน่วยงานภายในจังหวดัหนึง่กบัศาลากลางจังหวัด

การใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ย GIN 

2. Intranet

    เป็นการใชง้านภายในหนว่ยงาน ได้แก ่การเชื่อมโยงระหว่างกรม

ภายใต้กระทรวง หรือการเชื่อมโยงระหว่างหนว่ยงานภายใต้กรม

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานที่ดินจังหวัด

สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

• เชื่อมโยงระหว่างกรมภายใต้กระทรวง

• เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใต้กรม

• เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

ศาลากลางจังหวัด

50 Mbps
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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 น้ํา

12

หน่วยงาน DXC ยุติธรรม

17

หน่วยงาน

การใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ย GIN (ต่อ)
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G-Cloud
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WHAT:

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

• 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• Resource management and Budget management

WHY: 
• มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดําเนินการได้ทันท ี    

ลดความซ้ําซ้อนและการดูแลอุปกรณ์
• มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดําเนินการได้ทันท ี    

ลดความซ้ําซ้อนและการดูแลอุปกรณ์

Infrastructure as a Service (IaaS)
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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)

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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ตัวอย่างหน่วยงานทีใ่ช้งาน 

กรมธนารักษ์   

กรมเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ

กรมปศุสตัว์ กรมวิชาการ

เกษตร

การรถไฟแห่งประเทศไทย  องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ

สํานักงานปลดักระทรวง  สํานักงานสถิตแิห่งชาต ิไปรษณีย์ไทย
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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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Data Center
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แนวคิดการเตรียมการศูนย์ข้อมูลในประเทศแนวคิดการเตรียมการศูนย์ข้อมูลในประเทศ

 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้งานศูนย์ข้อมูลสร้างความ

คุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ

 การสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก่อให้ 

เกิดการสง่เสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน

 ผลักดันภาคเอกชนให้เพิม่ศักยภาพและทกัษะการดําเนินงาน อันจะก่อให้เกิดการเพิม่ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทโีลก

 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้งานศูนย์ข้อมูลสร้างความ

คุ้มคา่ในการใช้งบประมาณภาครัฐ

 การสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก่อให้ 

เกิดการสง่เสริมการขยายตัวทางธุรกิจของภาคเอกชน

 ผลักดันภาคเอกชนให้เพิม่ศักยภาพและทกัษะการดําเนินงาน อันจะก่อให้เกิดการเพิม่ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทโีลก
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บทบาทของคณะทํางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ ( Data Center) 

1) สํารวจความต้องการ (Demand) ของภาครัฐ

2) จัดทําร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center)

3) จําแนกประเภทศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

4) กําหนดราคากลาง วิธีการ และการเช่าใช้ระบบผู้ให้บริการภาคเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5) เสนอนโยบาย แนวทาง มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

       ดําเนินงาน ฯ

6) เชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตาม

ความจําเป็น

7) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ฯ

8) ผู้อํานวยการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะทํางานและเลขานุการ

ของคณะทํางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center)
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สรุปผลการสํารวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

ประเภท จํานวน

หน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว 239

หน่วยงานที่ไม่ส่งข้อมูล 5

ปิดดําเนินการ/เปลี่ยนหน่วยงาน 1

รวมทั้งสิ้น 245

ดําเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการจํานวน 245 หน่วยงาน  โดยสรุปผลการ
ติดตามรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ด้านการสํารวจข้อมูล
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ผลการสํารวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

• ผลการสํารวจคิดจาก 239 หน่วยงาน

o มีจํานวนศูนย์ข้อมูล 298 แห่ง (Main Site 237, Backup Site 61)

o พื้นที่รวมโดยอยู่ในช่วง ประมาณ 25,234 – 37,010 ตารางเมตร

o ศูนย์ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มีจํานวน 181 แห่ง

o งบประมาณในการบริหารจัดการ 9,550 ล้านบาทต่อปี (รวมทั้ง Hardware, 

Software, บุคลากร, ค่าเช่าพื้นที่, ค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปา, ค่าใช้จ่ายด้าน

ระบบการสื่อสาร, ค่าซ่อมบํารุง)
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(ร่าง) แนวทางการจัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
ลําดับ ประเภทของ

ระบบข้อมูล

ตัวอย่างระบบ ดําเนินการโดย

เจ้าของหน่วยงาน

ดําเนินการโดย

หน่วยงานกลาง

ดําเนินการโดย

เอกชน/ผูใ้หบ้ริการ

รัฐวิสาหกิจ

1 ระบบข้อมูลด้านความ

มั่นคงของประเทศ

กลาโหม, การคลัง, ทะเบียน

ราษฎร์, ปปส., ปปง. สตช. 

Main/Backup/DR

Site

2 ระบบข้อมูลสาํคัญ ระบบภายในหนว่ยงาน 

(เงินเดือน, ประเมินผล

พนักงาน), ทะเบียนพาณิชย์, 

สาธารณสุข, ประกันสงัคม

Main Site Main/Backup/DR

Site

3 ระบบข้อมูลทั่วไป ระบบบริการประชาชน, เว็บไซต์

ภาครัฐ

Main/Backup/DR Site

หมายเหตุ :  (1) รัฐวิสาหกิจ และ ธนาคารของรัฐ ไม่รวมในขอบเขตข้างต้น แต่สามารถเข้าร่วมได้

               (2) หากหนว่ยงานมีระบบข้อมูลที่แตกต่างกันสามารถนาํไปใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลที่ดําเนนิการตามตารางข้างต้น เช่น ระบบ   

    ทั่วไปของกระทรวงกลาโหม สามารถใช้บริการจากศูนย์ข้อมูลที่ดําเนนิการโดยเอกชนได้
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Open Data Policies
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ข้อมูลเปิดของภาครัฐ 
(Open Government  Data: OGD) คืออะไร ?

 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น แต่มิได้จํากัดเพียงเท่านี้

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

 ออก Memorandum ให้บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงชื่อให้ความร่วมมือ

 เว็บต้นแบบ data.gov, usaspending.gov, data.gov.uk

 Microsoft และบริษัท IT อื่นๆ ประสานงานอย่างเต็มกําลัง

 เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก

 ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย
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ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.ega.or.th/Content.aspx?c_id=849

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ในหลายๆ 

ด้าน เช่น

 ความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตย

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 การเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่วนตัวแบบใหม่ที่ดีขึ้น

 การสร้างนวัตกรรม

 เพิ่มประสิทธิภาพของบริการภาครัฐ

 การวัดผลกระทบเชิงนโยบาย

 องค์ความรู้ใหม่จากการรวบรวมข้อมูลจํานวนมากจาก

หลากหลายรูปแบบและแหล่งข้อมูล

Open Data Handbook
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Data.go.th
87

http://data.go.th/
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ศูนย์กลางบรกิารภาครฐัสาํหรบัประชาชน

Government Access Channel

(GovChannel)
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นโยบายรฐับาลสง่เสริมใหม้กีารพฒันาการใหบ้รกิารประชาชน 

ในประเดน็ตา่งๆ ไดแ้ก่

1) กรอบนโยบาย ICT 2020 ส่งเสริมสังคมเรียนรู้ออนไลน์ และการพัฒนาการจัดทําเว็บท่า (Portal)

2) คําสั่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เห็นชอบ “แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชน

ผ่าน บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” ผ่านการให้บริการศูนย์กลางของแอปพลิเคชันภาครัฐ 

(Government Application Center)

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 มอบหมายให้ “หน่วยงานภาครัฐที่ทําการพัฒนา 

Mobile Applications ประสานนํา Mobile Applications บรรจุไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

4) ข้อสั่งการนายกฯ วันที่ 7 เมษายน 2558 มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เท

วกุล) กํากับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตาม พรบ.อํานวยความสะดวกฯ
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แนวทางการบรูณาการงานบรกิารของรฐั

ภายใต้กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันา Government e-service Hub 

S
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ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบ

สารสนเทศที่เป็น  “ตัวกลาง”  ระหว่างประชาชนกับ

หน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์รวมบริการต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้

ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายประเภท 

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ Thailand e-Government 

Portal
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ข้อมูล สรุป ณ เดือนธันวาคม มีบริการจํานวน 154 บริการ จาก 99 หน่วยงาน
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๗

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ

-Government Kiosk ติดตั้งแล้ว 2 แห่ง ณ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา โดยมีระบบที่ให้บริการ 7 ระบบ



หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูภาครฐั รุ่นที่ 27



หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูภาครฐั รุ่นที่ 27

Thank You

www.ega.or.th

EGANews

www.facebook.com/EGAThailand
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