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ศูนย์กล�งบริก�รภ�ครัฐสำ�หรับประช�ชน
(Government Access Channel : GovChannel)

ต�มที่องค์ก�รสหประช�ช�ติได้จัดอันดับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศต่�งๆ ทั่วโลก มีกรอบก�รประเมินดัชนีด้�นบริก�ร

ออนไลน์ของภ�ครัฐ (Online Service Index) เป็นองค์ประกอบ

หน่ึงที่สำ�คัญ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 

หรือ EGA จงึจดัทำ�โครงก�ร GovChannel  ข้ึนเพือ่เปน็ศนูยก์ล�ง

ข้อมลูและบริก�รภ�ครัฐทีใ่หบ้ริก�รแกป่ระช�ชน เปน็ก�รรวบรวม

ข้อมูลและบริก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐเป็นช่องท�งเดียว ซึ่งช่วย

อำ�นวยคว�มสะดวกให้ประช�ชนได้เข้�ถึงบริก�รของภ�ครัฐใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งข้ึน เป็นส่วนหน่ึงในก�รเพิ่ม

อันดับของประเทศได้

มติคณะรัฐมนตรีท่ีส่ังก�รและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 
GovChannel
• ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2558 มีมติให้

 ดำ�เนินก�รโดยมีส�ระสำ�คัญคือ ข้อ 3. ให้ส่วนร�ชก�รต่�งๆ ให้

 ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

 (องค์ก�รมห�ชน) ในก�รนำ�ข้อมูลและบริก�รรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 ม�เผยแพร่และให้บริก�รผ่�นศูนย์กล�งข้อมูลและบริก�รภ�ครัฐ

 สำ�หรับประช�ชน (GovChannel) ในช่องท�งต่�งๆ

• คำ�สั่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2556 เรื่องแนวท�ง

 ก�รยกระดบัก�รใหบ้ริก�รประช�ชนผ�่นบริก�รอเิลก็ทรอนิกส ์

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “แนวท�งก�รยกระดับก�รให้บริก�ร

 ประช�ชนผ่�นบริก�รอิเล็กทรอนิกส์” โดยให้สำ�นักง�นรัฐบ�ล

 อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) จดทะเบียนช่ือและเป็นผู้ถือครอง

 โดเมน ภ�ยใต้ชื่อ “apps.go.th” ในก�รให้บริก�รศูนย์กล�ง

 ของแอปพลเิคชันภ�ครัฐ (Government Application Center)

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2558 เรื่องรับทร�บ  

 และมอบหม�ยให้ “หน่วยง�นภ�ครัฐที่ทำ�ก�รพัฒน� Mobile 

 Application และยังไม่ได้ให้บริก�รประช�ชนผ่�นศูนย์กล�ง

 แอปพลิเคชันภ�ครัฐ หรืออยู ่ระหว่�งก�รพัฒน� Mobile 

 Application ใหม่ ประส�นง�นม�ยัง EGA เพื่อนำ� Mobile 

 Application บรรจุไว้ในศูนย์กล�งของแอปพลิเคชันภ�ครัฐ 

 (Government  Application Center) เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก 

 ให้แก่ประช�ชนในก�รเข้�ถึงบริก�รต่อไป

• ร�ยง�นก�รจัดอันดับคว�มพร้อมของรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

 (e-Government Readliness) โดยองค์ก�รสหประช�ช�ติ 

 ซึ่งทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยง�นผลก�รสำ�รวจรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

 ทัว่โลกตัง้แต ่ป ีค.ศ. 2003 จนถงึปจัจบุนั Indicators - Online 

 Service Index (OSI), Telecommunication Infrastructure 

 Index (TII), Human Capital Index (HCI) and Supplementary 

 e-Participation Index (EPI)

หมายเหตุ :  

ข้อมูลการใช้งานในแต่ละบริการ ณ เดือนกันยายน 2558

แนวคิดบริก�ร GovChannel 

“ต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� e-Government ของ
สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA 

ภ�ยใต้นโยบ�ยรัฐบ�ลที่ต้องก�รพัฒน�ช่องท�งก�รเข้�ถึงข้อมูลและบริก�รภ�ครัฐ”

ประตูสู่ภ�ครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้�ถึงประช�ชน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำาหรับประชาชน
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www.govchannel.go.th ประกอบด้วยบริก�รภ�ครัฐ ดังต่อไปนี้
• เว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ (www.egov.go.th)

• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อร�ชก�ร (info.go.th)

• ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภ�ครัฐ (data.go.th)

• ศูนย์กล�งแอปพลิเคชันภ�ครัฐ (apps.go.th)

• ศูนย์กล�งบริก�รภ�ครัฐเพื่อภ�คธุรกิจ (biz.govchannel.go.th)

• ระบบข้อมูลก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐ (govspending.data.go.th)

data.go.th

ชุดขอมูล

815

govspending.data.go.thwww.egov.go.th

บริการภาครัฐ

845

โครงการภาครัฐ

4,444,299

apps.go.th

โมบายแอปฯ

234

info.go.th

คูมือฯ

729,148

ช่องท�งบริก�รที่หล�กหล�ย Channel เพื่อรองรับก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ยของประช�ชนแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ :  

* ข้อมูลการใช้งานบริการ ณ 30 กันยายน 2558
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คู่มือประชาชนในรูปแบบ 

Mobile Application

จุดเด่น
• เป็นแหล่งรวมเว็บไซต์ของภ�ครัฐที่จัดหมวดหมู่ชัดเจนและสวยง�มน่�ใช้ง�น

• ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ภ�ครัฐด้วย Keyword ท่ีต้องก�รได้

• มีองค์คว�มรู้และบริก�รภ�ครัฐ

• ข่�วส�รภ�ครัฐ ก�รประกวดร�ค� ก�รรับสมัครง�น

แหล่งค้นห� e-Service ภ�ครัฐ

egov.go.th

แหล่งค้นห�คู่มือบริก�รภ�ครัฐ

info.go.th

www.egov.go.th

https://info.go.th

จุดเด่น
• ประช�ชนส�ม�รถค้นห�ข้อมูล เพื่อติดต่อร�ชก�รจ�กหล�ยหน่วยง�น ณ จุดเดียว

• ส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กทุกอุปกรณ์ ไม่ว่�จะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต Smart Phone 

 หรือ Smart Devices อื่นๆ ที่รองรับ Web Browser

• สนับสนุน พ.ร.บ. ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร      

 พ.ศ. 2558

มีหน่วยง�นภ�ครัฐใช้โครงสร้�งพ้ืนฐ�น

ด้�นข้อมูลของ EGA ครอบคลุมระบบ 

e-Service ผ่�นระบบ openid.egov.go.th 

จำ�นวน 23 หน่วยง�น และมีหน่วยง�นท่ี

ส�ม�รถรับส่งผ่�นระบบ e-CMS จำ�นวน 

152 หน่วยง�น และยังมีก�รเช่ือมโยงข้อมูล

กับสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

ในรูปแบบ Web Service เพ่ือใช้บริห�ร

จัดก�รข้อมูลของผู้ประกันตน
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ผลก�รจัดอับดับประเทศท่ีมีข้อมูลเปิด

ภ�ครัฐม�กท่ีสุดในปี พ.ศ. 2558 จ�ก                                               

The Global Open Data Index 

ประเทศไทยได้รับก�รจัดอยู่ในอันดับท่ี 42 

มีก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐ 39% ขยับข้ึน

จ�กปี พ.ศ. 2557 เดิมอันดับท่ี 59 มีก�ร

เปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐเพียง 36% ส่ิงท่ีโดด

เด่นท่ีสุดคือ มีก�รเปิดเผยข้อมูลก�รจัด

ซ้ือจัดจ้�งภ�ครัฐ เพ่ือแสดงคว�มโปร่งใส

และส�ม�รถตรวจสอบได้ถึง 100% สำ�หรับ

ประช�ชนท่ัวไปท่ีสนใจส�ม�รถเข้�ถึง

ข้อมูลเปิดภ�ครัฐเพ่ิมเติมได้ท่ี data.go.th

จุดเด่น
• แอปพลิเคชันทั้งหมดได้รับก�รตรวจสอบจ�ก EGA แล้ว

• มีแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจนและหล�กหล�ย

• ส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กทุกอุปกรณ์ ไม่ว่�จะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต Smart Phone 

 หรือ Smart Devices อื่นๆ ที่รองรับ Web Browser

• Government Application Center : GAC เป็นศูนย์รวมบริก�รภ�ครัฐในรูปแบบ

 Mobile Application

จุดเด่น
• ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภ�ครัฐท่ีประช�ชนส�ม�รถนำ�ไปใช้ต่อยอดได้

• ชุดข้อมูลถูกจัดเก็บด้วยรูปแบบม�ตรฐ�น สะดวกแก่ก�รนำ�ไปใช้ง�น

• ชุดข้อมูลสะท้อนภ�พของคว�มโปร่งใสของภ�ครัฐ

แหล่งค้นห�ชุดข้อมูลเปิดภ�ครัฐ

data.go.th

แหล่งค้นห�แอปพลิเคชันภ�ครัฐ

apps.go.th
https://apps.go.th

https://data.go.th

GAC : ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

ในรูปแบบ Mobile Application
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ตัวอย่�งบริก�รของหน่วยง�นในรูปแบบ 
Mobile Application ที่ EGA ร่วมพัฒน�

Rama Appointment 

เป็นแอปพลิเคชันที่อำ�นวย 

คว�มสะดวกให้แก่ประช�ชน 

สำ�หรับก�รเข้�ถงึบริก�รต่�งๆ 

ของโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี

ด้�นสุขภ�พ

สุขพอที่พ่อสอน
เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับ

พ ร ะ ร � ชท �นพร ะบ รม     

ร�ช�นุญ�ต ให้เชิญพระร�ช

ดำ�รัสและพระบรมร�โชว�ท

คัดตัดตอน เผยแพร่เพื่อ

ให ้ประช�ชนช�วไทยได ้

น้อมนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน

ก�รดำ�เนินชีวิต
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ก�รให้บริก�รผ่�นตู้บริก�รเอนกประสงค์ของรัฐ
(Government Kiosk)

บริก�รที่ส�ม�รถใช้ง�นได้แล้วบน Kiosk ในปัจจุบัน 
• ระบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสุขภ�พ

• ระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป

• ระบบตรวจสอบสิทธิก�รรับเบี้ยคนพิก�ร

• ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

• ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชร�ภ�พ) สำ�นักง�นประกัน

 สังคม

• ระบบตรวจสอบนัดหม�ย โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี

• ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภ�พโรงพย�บ�ลในสังกัดสำ�นักง�นปลัด

 กระทรวงส�ธ�รณสุข

• ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�

จุดบริก�ร Kiosk ในปัจจุบัน
• ศูนย์บริก�รร่วม G-Point ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ 

• ศูนย์บริก�รร่วม G-Point ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลศ�ล�ย�

• โรงพย�บ�ลร�ชวิถี

• โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี

• โรงพย�บ�ลตำ�รวจ

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

• ศูนย์บริก�รภ�ครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)  

    ณ ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ่� เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 

• ศูนย์บริก�รร่วมจังหวัดมห�ส�รค�ม (One Stop Service)

• สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) ชั้น 19 

 อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร์

ช่องทางเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านตู้อเนกประสงค์ของรัฐ 

โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

มีจำานวนผู้ใช้งาน 133,000 คน

หมายเหตุ :  

ข้อมูลการใช้งานบริการ ณ 30 กันยายน 2558
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ก�รให้บริก�รผ่�นอุปกรณ์ Government Smart Box

จุดเด่น
Government Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เข้�ถึงข้อมูล

ข่�วส�รภ�ครัฐ โดยก�รเช่ือมโยงข้อมูลข่�วส�รของส่วนร�ชก�ร 

เพื่อเป็นช่องท�งในก�รให้ข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ อ�ทิ ข้อมูลข่�ว 

ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลก�รเกษตร เป็นต้น

บริการภาครัฐในรูปแบบออนไลน์ (e-Services) ณ จุดบริการ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ระดับตำาบล จำานวน 27 จุด ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา

Government Smart Box
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Bike for Dad : ปั่นเพื่อพ่อ 2015

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สมห�มงคลเฉลิม

พระชนมพรรษ� 88 พรรษ� 5 ธันว�คม 2558 และกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�รได้รับมอบหม�ยให้เป็น        

เจ้�ภ�พหลักในก�รดำ�เนินก�รออกแบบและพัฒน�เว็บไซต์ 

เพื่อก�รประช�สัมพันธ์และพัฒน�ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ผ่�นเว็บไซต์ สำ�หรับก�รรับสมัครผู้เข้�ร่วมกิจกรรมจักรย�น        

เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�ร

มห�ชน) หรือ EGA ได้ร่วมดำ�เนินก�รในเร่ืองดังกล่�ว ดังน้ี

• ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

 พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

 พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อก�รเผยแพร่

 ข้อมลูประช�สมัพนัธ์ ทัง้รูปแบบเวบ็ไซต์เพือ่ก�รประช�สมัพนัธ์ 

 แอปพลิเคชัน และก�รพัฒน�ระบบลงทะเบียนและฐ�นข้อมูล 

 เพื่อจัดเก็บข้อมูลก�รลงทะเบียนอย่�งเป็นระบบ

• รวบรวม จัดทำา และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้มีคว�มทันสมัย

 และแสดงผลได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 อุปกรณ์พกพ� รวมถึงอุปกรณ์แบบ Smart Phone ในลักษณะ

 ของ Responsive Web Design

และเมื่อวันที่ 21 ตุล�คม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี แถลงข่�วก�รจดักจิกรรมจกัรย�นเฉลมิพระเกยีรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สมห�มงคลเฉลิม

พระชนมพรรษ� 88 พรรษ� 5 ธันว�คม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike 

For Dad 2015” ต�มแนวคิด “รวมใจให้เป็นหนึ่ง... บอกรักพ่อ

ให้ก้องโลก” ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล โดยน�ยศักดิ์ 

เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์และ                      

ผูบ้ริห�ร นำ�เสนอระบบเวบ็ไซตเ์พือ่ก�รประช�สมัพนัธ์ ภ�ยใตช้ือ่                                       

www.bikefordad2015.com

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558         
“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015”

จำ�นวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่�นเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com

เพื่อเข ้�ร ่วมในกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 88 พรรษ� 

5 ธันว�คม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015”

 • ผูล้งทะเบยีนป่ันจกัรย�นในกรุงเทพฯ จำ�นวน 99,999 คน

 • ปริม�ณก�รใช้ง�นสงูสดุ 162,901 Sessions (ตัง้แต่ลงทะเบยีน

  จนถงึเตม็)
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Bike for Mom : ปั่นเพื่อแม่ 2015

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
12 สิงหาคม 2558 “ปั่นเพื่อแม่ 
Bike For Mom 2015”

จำ�นวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่�นเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com 

เพือ่เข้�ร่วมในกจิกรรมจกัรย�นเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระน�งเจ้�สริิกิติ์ 

พระบรมร�ชินีน�ถ เน่ืองในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 83 

พรรษ� 12 สิงห�คม 2558 “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom 2015”

 • ผูล้งทะเบยีนป่ันจกัรย�นในกรุงเทพฯ จำ�นวน 40,000 คน

 • ปริม�ณก�รใช้ง�นสงูสดุ 81,594 Sessions (ตัง้แต่ลงทะเบยีน

  จนถงึเตม็)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้มีคำ�สั่งแต่งต้ัง   

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ เน่ืองในโอก�สมห�มงคล

เฉลิมพระชนมพรรษ� 83 พรรษ� 12 สิงห�คม 2558 “ปั่นเพื่อแม่ 

Bike For Mom 2015” และกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสือ่ส�ร ไดรั้บมอบหม�ยใหเ้ปน็เจ�้ภ�พหลกัในก�รดำ�เนินก�ร

ออกแบบและพฒัน�เว็บไซต์สำ�หรับก�รประช�สมัพนัธ์และพฒัน�

ระบบลงทะเบียนผ่�นเว็บไซต์ เพื่อรับสมัครผู้เข้�ร่วมกิจกรรม

จักรย�นเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ได้ร่วมดำ�เนินก�รในเร่ืองดงักล�่ว ดงัน้ี

• ก�รออกแบบและพัฒน�เว็บไซต์ www.bikeformom2015.com

• ก�รออกแบบและพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร (CMS) ภ�พกิจกรรม 

 เทปบันทึกกิจกรรม และระบบก�รรับภ�พกิจกรรมจ�กภ�ค

 ประช�ชน

•  บริห�รจัดก�รข้อมูลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 18 มิถุน�ยน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�        

น�ยกรัฐมนตรี แถลงข่�วก�รจดักจิกรรมจกัรย�นเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิพระบรมร�ชินีน�ถ เน่ืองในโอก�ส     

มห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 83 พรรษ� 12 สิงห�คม 2558 

“ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom 2015” ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบ

รัฐบ�ล โดย น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์และผู้บริห�ร นำ�เสนอระบบเว็บไซต์เพื่อก�ร

ประช�สัมพันธ์ภ�ยใต้ชื่อ www.bikeformom2015.com
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สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA  

ในฐ�นะหน่วยง�นกล�งในก�รผลักดันและขับเคลื่อนก�รพัฒน�

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจ

ระดับคว�มพร้อมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยสำ�หรับ      

หน่วยง�นภ�ครัฐระดบักรม โดยมีเป�้ประสงค์หลกั 2 ประก�ร คอื 

 (1) เพ่ือพัฒน�กรอบก�รติดต�มคว�มพร้อมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

  (Thailand e-Government Readiness Framework) 

 (2) เพ่ือสำ�รวจสถ�นภ�พก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของ

  หน่วยง�นภ�ครัฐระดับกรมทั่วประเทศ 

ท้ังน้ี ได้ทำ�ก�รสำ�รวจกับหน่วยง�นภ�ครัฐ จำ�นวน 271 หน่วยง�น 

ซึ่งประกอบด้วย ส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชน และ

หน่วยง�นของรัฐรูปแบบใหม่ ได้รับก�รตอบกลับ จำ�นวน 203 

หน่วยง�น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 โดยทำ�ก�รสำ�รวจระหว่�งวันที่ 

18 มีน�คม ถึงวันที่ 22 พฤษภ�คม 2558 ก�รสำ�รวจครั้งนี้นิย�ม

คว�มพร้อมของก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 5 ด้�น คือ    

1) ด้�นนโยบ�ยและวิสัยทัศน์ 2) ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 3) ด้�น

บริก�รของหน่วยง�น 4) ด้�นระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร 

และ 5) ด้�นก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ          

โดยมีผลก�รสำ�รวจที่สำ�คัญ ดังนี้  

66.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

หนวยงานภาครัฐระดับกรม
มีคะแนนระดับความพรอม
ในภาพรวมของประเทศ

1. ดานนโยบายและ
    วิสัยทัศน
   (Government
   Policy and Vision)

หน่วยง�นภ�ครัฐระดับกรมของประเทศไทยมีโครงสร้�งพื้นฐ�น   

ท�งเทคโนโลยี (Government Infrastructure and Network) ที่ดี 

และมคีว�มพร้อมคอ่นข้�งสงู โดยมคีะแนนอยูท่ี ่83.4 และกลุม่ของ

รัฐวสิ�หกจิเปน็กลุม่ทีม่คีว�มพร้อมในด�้นน้ีม�กกว�่หน่วยง�นรัฐ

ประเภทอ่ืน ส่วนมิติท่ีหน่วยง�นภ�ครัฐ ยังมีคว�มพร้อมไม่ม�กนัก 

ได้แก่ ก�รให้บริก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (Government Public 

Service) ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 44.4 โดยพบว่�รัฐวิส�หกิจยังคงเป็น 

กลุ่มที่มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ที่สูงกว่�

หน่วยง�นรัฐประเภทอ่ืน และเม่ือพิจ�รณ�ในแต่ละด้�น มีผลก�รสำ�รวจ

ที่สำ�คัญสรุปได้ ดังนี้  

ด้�น Customer/Citizen Centric เป็นด้�นที่มีคว�มโดนเด่นที่สุด

ที่ระดับคะแนน 98 คะแนน อันเป็นผลเนื่องม�จ�กหน่วยง�น

สว่นใหญ่มช่ีองท�งก�รรับฟงัคว�มคดิเหน็จ�กผูใ้ช้บริก�รและช่อง

ท�งที่นิยมใช้รับฟังคว�มคิดเห็นม�กที่สุด คือ Social Media (คิด

เป็นร้อยละ 90.5) มิติที่มีคว�มโดดเด่นรองลงม�คือ ก�รปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ย กฎระเบยีบ โดยพบว�่ หนว่ยง�นสว่นใหญ ่(ร้อยละ

90) รับรู้ถึงพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประก�ศกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร เร่ืองหลักเกณฑ์ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลจร�จรท�ง

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริก�ร พ.ศ. 2550 ด้�น Budget Viability 

พบว่� หน่วยง�นภ�ครัฐส่วนใหญ่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยมีหน่วยง�นถึงร้อยละ 90.6 ที่มี

ก�รจัดสรรงบประม�ณด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ซึ่งก�รจัดสรร      

งบประม�ณด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5  

เมือ่เทยีบกับงบประม�ณทัง้หมด และในจำ�นวนหน่วยง�นทีจ่ดัสรร

ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 : คว�มสำ�เร็จด้�นก�รวิจัยและนวัตกรรม

ผลก�รสำ�รวจระดับคว�มพร้อมก�รพัฒน�รัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐระดับกรม
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งบประม�ณด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ หน่วยง�นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

51.9) จัดสรรงบประม�ณให้แก่คว�มมั่นคงอยู่ที่ร้อยละ 10

เมื่อประเมินคว�มม่ันคงปลอดภัย โดยพิจ�รณ�จ�กก�รกำ�หนด

สิทธิ์ในก�รเข้�ถึงข้อมูล พบว่� หน่วยง�นส่วนใหญ่มีก�รใช้ระบบ

ดังกล่�ว ส่งผลให้คะแนนด้�นคว�มม่ันคงปลอดภัย (Security)   

อยู่ในระดับคะแนน 95.4 คะแนน โดยพบว่� หน่วยง�นร้อยละ 92.1 

มีก�รกำ�หนดสิทธ์ิก�รเข้�ถึงอุปกรณ์/เครือข่�ย ด้วยก�รใช้รหัสหรือ

พ�สเวิร์ดเป็นส่วนใหญ่ และหน่วยง�นร้อยละ 94.1% มีระบบ

สำ�รองข้อมลูส�รสนเทศย�มฉกุเฉนิ โดยสว่นใหญเ่ปน็ก�รสำ�รองไว้ 

ภ�ยในหน่วยง�นม�กกว่�ที่จะไปสำ�รองไว้กับหน่วยง�นภ�ยนอก 

เม่ือพิจ�รณ�ในมิติของ Broadband & Hardware พบว่�หน่วยง�น 

ร้อยละ 52.7 % ตอบว่�มีคว�มเพียงพอของ Hardware และยังพบ

อีกว่�หน่วยง�นภ�ครัฐกว่�ร้อยละ 71.4 มี WiFi Hotspot ที่ต้อง     

ลงทะเบียนก่อนเข้�ใช้ง�น 

หน่วยง�นภ�ครัฐส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.6%) มีก�รพัฒน�ก�รให้

บริก�รในรูปแบบ e-Service ส่วนก�รบริก�รในรูปแบบ Mobile 

Service ยังมีอยู่ค่อนข้�งน้อย (คิดเป็นร้อยละ 31.5%) สำ�หรับ

บริก�รแบบบูรณ�ก�ร หรือ One Stop Service/Portal นั้น พบว่�

หน่วยง�นเพียงร้อยละ 15.8 ที่มีบริก�รดังกล่�ว สำ�หรับบริก�รใน

รูปแบบ Smart Card นั้นพบว่� มีหน่วยง�นเพียง ร้อยละ 16.7 

เท�่น้ันทีส่�ม�รถเรียกใช้บริก�รดว้ยบตัร Smart Card ปจัจยัหลกัท่ี

ส่งผลต่อก�รพัฒน�บริก�รด้�น e-Service เป็นไปด้วยคว�มล่�ช้�ใน

บ�งหน่วยง�นน้ัน เน่ืองจ�กไม่มีนโยบ�ยรองรับและข�ดคว�มพร้อม

ด้�นบุคล�กรและคว�มพร้อมของระบบเทคโนโลยีี

หน่วยง�นได้รับประโยชน์จ�กก�รใช้ระบบบริห�รจัดก�รภ�ยใน  

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) ช่วยให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ�ขึ้น        

2) ก�รทำ�ใหเ้อกส�รภ�ยในลดลงเฉลีย่ร้อยละ 90 สว่นระบบบริห�ร

จดัก�รภ�ยในทีห่น่วยง�นมใีช้ง�นม�กทีส่ดุ ไดแ้ก่ ระบบส�รบรรณ

และเลข�นุก�ร โดยมีหน่วยง�นร้อยละ 89.7 ใช้ระบบดังกล่�ว

ประเดน็ก�รเปลีย่นแปลงท�งเทคโนโลยทีีห่น่วยง�นใหค้ว�มสำ�คญั

ม�กที่สุด ได้แก่ คว�มปลอดภัยของส�รสนเทศ (Information 

Security) และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Management) คิดเป็นร้อยละ 73.4 และ 70 ต�มลำ�ดับ          

ในส่วนประเด็นเรื่องข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) และก�รบริห�ร

คว�มเปลี่ยนแปลง (Enterprise Risk Management) ยังมีก�รนำ�

ม�สูภ่�คปฏบิตัค่ิอนข้�งน้อย โดยมหีน่วยง�นทีม่กี�รดำ�เนินก�รใน

เรื่องดังกล่�วเพียงร้อยละ 13.3 และ 19.2 ต�มลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะจ�กก�รสำ�รวจฯ หน่วยง�นภ�ครัฐของไทยมี

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด้�นโครงข่�ยค่อนข้�งดี ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลก�รสำ�รวจของ United Nations e-Government Development 

Index อย่�งไรก็ต�ม พบว่�สิ่งที่รัฐควรเร่งพัฒน�และจะช่วยสร้�ง

คว�มสะดวกสบ�ยใหแ้ก่ประช�ชนอย�่งแทจ้ริง คอื ก�รเร่งพฒัน�

ก�รส่งมอบบริก�รท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และควรเน้นก�รบริก�ร

ในรูปแบบ Mobile Application ให้ม�กยิ่งขึ้น เนื่องจ�กปัจจุบัน

ประช�ชนส่วนใหญ่มี Smart Phone นอกจ�กน้ี ก�รพัฒน�ระบบ 

บริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร (Back Office) ถือเป็นสิ่งที่ต้อง

เร่งพัฒน�ควบคู่กันไป เพื่อให้ยกระดับก�รทำ�ง�นภ�ครัฐให้มี

ประสิทธิภ�พ อันจะส่งเสริมก�รส่งมอบบริก�รที่มีคุณภ�พแก่

ประช�ชนด้วย และควรมีก�รพัฒน�ให้สอดรับกับก�รเปลี่ยนท�ง

เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่�งรวดเร็ว พร้อมทั้งควรให้คว�มสำ�คัญกับ

คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งส�รสนเทศอย่�งต่อเนื่อง

1. ดานนโยบายและ
    วิสัยทัศน
   (Government
   Policy and Vision)

66.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

2. ดานโครงสราง
    พื้นฐาน

    (Government
    Infrastructure/
    Network)

83.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

3. ดานการบริการ
    ของหนวยงาน
 
   (Government
    Public Service)

44.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

4. ดานระบบบริหาร
    จัดการภายในองคกร
    (Back Office 
    e-Governance)

58.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

5. ดานการเตรียม
    ความพรอมในการ
    ติดตามแนวโนมและ
    ประเด็นใหม
   (Trends/ Emerging
   Issues)

46.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
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ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 : คว�มสำ�เร็จด้�นก�รวิจัยและนวัตกรรม

ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือผลักดันก�รวิจัยและนวัตกรรมด้�นรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นภ�ครัฐในมิติต่�งๆ

EGA เสนอแนะกรอบก�รทำ�ง�นม�ตรฐ�นคล�วด์
คอมพิวติงสู่เวทีอ�เซียนหวังเกิดแนวปฏิบัติและ
นโยบ�ยในระยะย�ว

ภ�ยใต้โครงก�ร “Study on Cloud Computing in ASEAN for 

ICT Framework and Policy Recommendation Initiative” 

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ได้

จดัทำ�ข้อเสนอแนะกรอบก�รทำ�ง�นม�ตรฐ�นคล�วดค์อมพวิตงิ 

เพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รว�งแนวนโยบ�ยและกรอบก�รทำ�ง�นใน

ก�รบริห�รจัดก�รคล�วด์ โดยเม่ือวันท่ี 26 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2558 

EGA นำ�เสนอม�ตรฐ�นแอปพลิเคชันภ�ครัฐสำ�หรับ
อปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละโครงก�รสำ�รวจระดบัม�ตรฐ�น
เว็บไซต์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ปี พ.ศ. 2558

เพื่อเป็นกรอบแนวท�งและก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รท�ง

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของภ�ครัฐ EGA ได้จัดทำ�โครงก�ร

พัฒน�ม�ตรฐ�นแอปพลิเคชันภ�ครัฐสำ�หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Government Mobile Application Standard) โดยได้กล่�วถึง

(ซ้าย) ภาพตัวอย่างเล่มข้อเสนอแนะกรอบการท�างานมาตรฐานคลาวด์คอมพิวติง

(ขวา) บรรยากาศงานสมัมนาเชิงปฏบิตักิารโครงการ “Study on Cloud Computing in ASEAN for ICT Framework and Policy Recommendation Initiative”

คุณสมบัติด้�นก�รให้บริก�ร (Application Functional 

Requirement) และคุณสมบัติด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัย ทั้งน้ี 

ในร�ยละเอียดได้ครอบคลุมหัวข้อต่�งๆ เพื่อให้นักพัฒน�          

แอปพลิเคชันส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้โดยสะดวก เช่น  ส่วนติดต่อ    

ผู้ใช้ง�นและก�รใช้ง�นแอปพลิเคชัน (User Interface and 

Usability), ก�รรักษ�ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy), ส่วนติดต่อเพื่อ

พัฒน�โปรแกรม (Application Programming Interface; API) 

และก�รเปิดข้อมูลเพื่อพัฒน�ต่อยอด (Open Data) เป็นต้น 

ได้จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เพื่อรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับก�รพัฒน�คล�วด์คอมพิวติง

ในประเทศสม�ชิกอ�เซียน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนจ�กทุก

ประเทศในอ�เซียนม�ทำ�ข้อตกลงร่วมกันและนำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�

กรอบก�รทำ�ง�น และนโยบ�ยท�งด้�นคล�วด์คอมพิวติงใน

กลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียน โดย EGA ค�ดหวังว่�จะส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�กรอบก�รทำ�ง�นและนโยบ�ยท�งด้�น

คล�วด์คอมพิวติงของแต่ละประเทศในกลุ่มสม�ชิกอ�เซียน

ต่อไป
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ทั้งน้ี เพื่อเป็นก�รเผยแพร่ม�ตรฐ�นแอปพลิเคชันภ�ครัฐสำ�หรับ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี EGA จึงจัดสัมมน�ในวันท่ี 1 ตุล�คม พ.ศ. 2558   

ให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนให้รับทร�บถึงม�ตรฐ�นเชิง

เทคนิคและข้อกำ�หนดต่�งๆ ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชันสำ�หรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่และเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน อยู่บนม�ตรฐ�น

เดียวกัน

นอกจ�กน้ี EGA ยังได้จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รสำ�รวจเว็บไซต์ของ

หน่วยง�นภ�ครัฐ ปี พ.ศ. 2558 โดย EGA ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจ

ข้อมลูก�รใหบ้ริก�รผ�่นท�งเวบ็ไซตข์องหน่วยง�นภ�ครัฐในระดบั

กระทรวง กรม และหน่วยง�นท่ีมีฐ�นะเทียบเท่�กรม จำ�นวนท้ังส้ิน

274 เว็บไซต์ ต�มแบบประเมินท่ีออกแบบให้ครอบคลุมต�มม�ตรฐ�น

เว็บไซต์ภ�ครัฐ (Government Website Standard) โดยมีเป้�หม�ย

ของก�รสำ�รวจเพ่ือวิเคร�ะห์ผลก�รสำ�รวจเว็บไซต์ภ�ครัฐภ�พรวม 

และแยกต�มประเภทก�รใหบ้ริก�รผ�่นเวบ็ไซต์ภ�ครัฐ และใช้เปน็

แนวท�งในก�รนำ�ไปปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยง�นให้ก้�วหน้�

ข้ึนไปสู่ระดับก�รให้บริก�รท่ีดีข้ึน และยกระดับก�รพัฒน�รัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ในภ�พรวมของประเทศ ทั้งนี้ ได้มีก�รนำ�เสนอผล

ก�รสำ�รวจในภ�พรวมเม่ือวันท่ี 15 กรกฎ�คม พ.ศ. 2558 ในง�นสัมมน�

“Toward Digital Government : Thailand e-Government Readiness”

EGA กบัจดุเริม่ตน้แหง่ก�รเปดิเผยขอ้มลูเปดิภ�ครัฐ 
Open Government Data และ Big Data ของประเทศไทย

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ได้ทำ�    

ก�รศึกษ� วิจัย เผยแพร่ และตีพิมพ์ง�นวิจัยเกี่ยวกับแนวท�ง

ภาพตัวอย่างเล่มมาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เวอร์ชัน 1.0 และผลการส�ารวจโครงการส�ารวจระดับมาตรฐานเว็บไซต์ของ

หน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558

ภาพตัวอย่างหนังสือ Open Data Handbook, Guideline and Technical 

Standards Manual for Open government Data (Data.go.th) และ 

USER’S MANUAL for data.go.th

ก�รเปิดเผยข้อมูลเปิดภ�ครัฐ Open Government Data ของ

ประเทศไทย เพ่ือเป็นกรอบในก�รพัฒน�นโยบ�ยในระยะย�ว ได้แก่

คู่มือก�รจัดทำ�ข้อมูลเปิด ลิขสิทธ์ิข้อมูลเปิดภ�ครัฐ คำ�แนะนำ� และ

คู่มือก�รเปิดเผยข้อมูลบนศูนย์กล�งข้อมูลภ�ครัฐ (data.go.th) โดย

ส�ม�รถด�วน์โหลดไดจ้�กเว็บไซต ์data.go.th/Documents.aspx

นอกจ�กนี้ EGA ยังได้มีก�รจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและผลักดัน

ก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐ ได้แก่ 

(1) ก�รจดัสมัมน� เรือ่ง “ก�รเปดิเผยข้อมลูภ�ครัฐ” (Open Data 

 Towards Open Government) เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 

 2557 เพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนเห็นถึงคว�มสำ�คัญ

 และประโยชน์ของก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐ

(2) ก�รจัดกิจกรรม “International Open Data Day 2015” ขึ้น

 ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 21 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2558 โดยร่วมกับ 

 Ma:D Hub for Social Enterprise, Blognone, Good Factory, 

 Microsoft และสถ�บัน Change Fusion โดยวันดังกล่�วเป็น

 วันที่กลุ่มชุมชนที่สนใจเรื ่องข้อมูลแบบเปิด (Open Data) 

 ท่ัวโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม เช่น ก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน ก�รเปิด

 ข้อมูลสู่ส�ธ�รณะ ก�รทำ�ข้อมูลให้เข้�ใจง่�ย โดยใช้วิธี Data 

 Visualization หรือก�รทำ� Infographic ม�วิเคร�ะห์ เพื่อให้

 เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ ซึ่งง�นจะถูกจัดทุกปีพร้อมกัน 

 โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้มีก�รจัดพร้อมกันกว่� 80 เมืองทั่วโลก 

 เพือ่เปน็ก�รสนับสนุนและสง่เสริมใหเ้กิดนโยบ�ยเปดิเผยข้อมลู

(3) ก�รจัดสัมมน� เร่ือง “Open Government Data Conference

  2015” เมื่อวันที่ 26 พฤษภ�คม พ.ศ. 2558 เพื่อกระตุ้นให้

 หน่วยง�นภ�ครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบท่ีเหม�ะสมและตระหนัก

 ถึงคว�มสำ�คัญในก�รให้บริก�รข้อมูลภ�ครัฐแก่ส�ธ�รณะใน

 ระดับน�น�ช�ติ โดย EGA ยังมีคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น

 ต่�งๆ ภ�ยใต้โครงก�ร “Asia Pacific Open Data Partnership”
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ภาพงานสัมมนาและกิจกรรม “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ”, International Open Data Day 2015 และ Open Government Data Conference 2015

นอกจ�กน้ี ยังมีก�รจัดกิจกรรม Hackathon ซ่ึงเป็นก�รรวมตัวของ

คนไอทเีพือ่แลกเปลีย่นคว�มรู้ เทคโนโลย ีหรือกระทัง่ก�รแก้ปญัห�

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในแง่มุมต่�งๆ ต�มแต่ตกลง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี

แพร่หล�ยในวงก�รไอทีระดับโลก สำ�หรับในประเทศไทย ท�ง EGA 

ได้ร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ เช่น เครือข่�ยพลเมืองเน็ต, สถ�บัน 

Change Fusion, โอเพ่นดรีม, Ma:D Co-working Space, Good 

Factory, กรมอน�มัย และโครงก�รเทคโนโลยีเพ่ือนวัตกรรมสขุภ�วะ 

สสส. ได้จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร “Open Data Hackathon” 

เพื่อให้เกิดแนวคิดหรือต้นแบบนวัตกรรมจ�กก�รนำ�ข้อมูลเปิด

ภ�ครัฐม�ทำ�ก�รพัฒน�บริก�รใหม่ๆ โดยเป็นก�รเชิญนักพัฒน�

ซอฟต์แวร์ม�ร่วมกิจกรรม ได้แก่ 

(1) กิจกรรมปฏิบัติก�ร “แงะข้�มคืน” เม่ือวันท่ี 8 - 9 พฤศจิก�ยน

 พ.ศ. 2557 

(2) กิจกรรมปฏิบัติก�ร “Open Data Hackathon” เมื่อวันที่ 31 

 มกร�คม - 1 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2558  

(3) กิจกรรมปฏิบัติก�ร “Open Data Hackathon : Health Viz”

 ในหัวข้อก�รเปิดเผยข้อมูลสุขภ�พให้มีคว�มหม�ยผ่�นกระบวนก�ร

  Data Visualization เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ แนวคิดหรือต้นแบบนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจ�กก�รจัดกิจกรรม

ดงักล�่ว เช่น แอปพลเิคชันทีช่่วยแก้ไขปญัห�เร่ืองก�รเดนิท�งและ

แอปพลิเคชัน New Business Model of Blood Donate เป็นต้น
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นอกเหนือจ�กเร่ืองก�รสนับสนุนให้เกิดก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ครัฐ

แลว้ EGA ยงัเลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของก�รนำ�ข้อมลูขน�ดใหญม่�

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ จงึไดม้กี�รจดัทำ�ง�นวจิยั กรอบแนวท�งก�รใช้ 

Big Data สำ�หรบัภ�ครฐัของไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ก�รทบทวน

วรรณกรรม สถ�ปัตยกรรมระบบ และข้อเสนอแนะต่�งๆ นอกจ�กน้ี 

เพื่อผลักดันให้เกิดก�รใช้ง�นอย่�งเป็นรูปธรรม โดย EGA ได้

ร่วมมือกับกรมท�งหลวงและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC) จัดทำ�ต้นแบบก�รใช้ข้อมูล 

สำ�หรับก�รค�ดก�รณ์ก�รจร�จรบนท�งหลวงช่วงวันหยดุเทศก�ล 

และโครงก�รบูรณ�ก�รข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้

ประโยชน์ที่ดินด้�นก�รเกษตร (Agricultural Data Integration 

and Zoning Optimization Modeling) ต�มลำ�ดับ และเพื่อสร้�ง

คว�มตระหนักในคว�มสำ�คญัของก�รใช้ข้อมลูขน�ดใหญ่ EGA ได้

จัดสัมมน� เรื่อง “Government Big Data Conference 2015” 

เมื่อวันที่ 11 กันย�ยน พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมสัมมน�เข้�ใจ

ในหลักก�รของ Big Data แนวโน้มของเทคโนโลยีด้�นข้อมูลและ 

ก�รออกแบบและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลที่เป็น Business Intelligence 

นอกจ�กน้ี EGA ได้มีก�รส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนรู้ก�รนำ�

เทคโนโลยี Big Data ม�ประยุกต์ใช้ โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยง�น

ต่�งๆ เช่น สถ�บันไอเอ็มซี, บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด 

(มห�ชน) และทีมง�น sTelligence เป็นต้น ในก�รจัดกิจกรรม 

“Big Data Hackathon” ผ่�นง�นสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เพื่อให้

เกิดก�รพัฒน�คว�มรู้ด้�นเทคนิค เกิดก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รใช้

เคร่ืองมือใหม่ๆ และให้เกิดแนวคิดหรือต้นแบบนวัตกรรมจ�ก

ก�รนำ�ข้อมลูขน�ดใหญม่�ทำ�ก�รพฒัน�บริก�รใหม่ๆ  โดยตวัอย�่ง

กิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 

(1) ง�นสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร “Thailand Big Data Challenge #2” 

 เพือ่เรียนรู้ก�รทำ� Machine Learning และแข่งขันกนัวเิคร�ะห์

 ข้อมูลโดยใช้ Machine Learning Techniques จ�กเครื่องมือ

 ของ Microsoft Azure ในวันที่ 30 - 31 พฤษภ�คม พ.ศ. 2558

(2) ง�นสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร “Thailand Big Data Challenge #3”  

 เพือ่ใหผู้เ้ข�้ร่วมแข่งขันวิเคร�ะหข้์อมลู Big Data และทำ� Data 

 Visualization โดยใช้ Splunk และ Tableau ในวันที่ 19 - 20 

 กันย�ยน พ.ศ. 2558

โดยแนวคิดหรือต้นแบบนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจ�กกิจกรรมดังกล่�ว 

เช่น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งร้�นอ�ห�รกับก�รดื่มเหล้�, Big Data 

เพ่ือช่วยในก�รคำ�นวณ Taxi Delay และ Fight Delay, แอปพลิเคชัน 

ว�งแผนก�รเดินท�ง และก�รนำ� Big Data ม�ใช้ในเร่ือง Healthcare 

คำ�นวณถึงอัตร�ก�รต�ยจ�กส�เหตุต่�งๆ เป็นต้น

ภาพบางส่วนของกิจกรรม Open Data Hackathon

ภาพบางส่วนของกิจกรรม Big Data Hackathon
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บริก�รเครือข่�ยสื่อส�รเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ 
(Government Information Network : GIN)

การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) คือ บริการเครือ

ข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเน่ือง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ

บริการภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ โดยสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ 

EGA เป็นผู้พัฒนาและดำาเนินงานด้วยระบบเครือข่าย IPv6 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง
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จํานวนสะสมหนวยงานภาครัฐที่ใชบริการเชื่อมโยงเครือขาย GIN และจำนวนสะสม Common Services

ผลการดำเนินงาน

3

8
10 10 10

2555                 2556                2557              2558
หมายเหตุ : ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 สรอ. ได�รับโอนภารกิจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รูปแบบก�รเชื่อมโยงเครือข่�ย GIN
1) ก�รเช่ือมโยงเครือข่�ย GIN เพ่ือบูรณ�ก�รระบบข้อมูลเฉพ�ะ

 ด้�นภ�ครัฐ (Agenda Based) และระบบบริก�รกล�งภ�ครัฐ  

 (Common Services)

2) ก�รเช่ือมโยงเครือข่�ย GIN เพ่ือใช้ง�นระบบภ�ยในของหน่วยง�น

 ภ�ครัฐ (Intranet)

3) ก�รเช่ือมโยงเครือข่�ย GIN กับเครือข่�ยของกระทรวง

ผลก�รดำ�เนินง�น
ปัจจุบันมีระบบบริก�รภ�ครัฐที่ใช้ง�นร่วมกันบนเครือข่�ย GIN 

จำ�นวน 10 ระบบข้อมูล อ�ทิ ระบบบริห�รก�รเงินก�รคลังภ�ครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบง�นบริห�รยุทธศ�สตร์ของ

องค์กรภ�ครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) 

เป็นต้น และมีหน่วยง�นภ�ครัฐที่ใช้บริก�ร GIN จำ�นวน 3,352  

หน่วยง�น หรือเพิ่มขึ้น จำ�นวน 508 หน่วยง�น เช่น กระทรวง
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ประโยชนจากการเช่ือมโยงเครือขาย GIN

2. เป�นการใช�งานภายในหน�วยงาน ได�แก�� การเช่ือมโยงระหว�างกรมภายใต�กระทรวง หรือการเช่ือมโยงระหว�างหน�วยงานภายใต�กรม

   (Intranet User)

1. เป�นการเช่ือมโยงระหว�างหน�วยงานภาครัฐหรือระหว�างหน�วยงานภายในจังหวัดหน่ึงกับศาลากลางจังหวัด (Extranet)

3. เช่ื่อมโยงกับแอปพลิเคชันต�างๆ ของภาครัฐ เพ่ือให�บริการ Common Service ต�างๆ 

- DXC คลังขอมูลนํ้า
- การเรียกใชขอมูลทะเบียนราษฎร
- CABNET
- DXC สำนักงานกิจการยุติธรรม

- GFMIS
- ระบบสารบรรณ
- NSW
- GSMS

- Government Web Conference
- NDWC

ยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกล�โหม และกระทรวง

ส�ธ�รณสุข และสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นพันธมิตรท�ง

ยุทธศ�สตร์ (Strategic Partner) โดยใช้กลไกด้�นนโยบ�ย

และงบประม�ณเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญในก�รผลักดันให้เกิด               

ก�รบูรณ�ก�ร เช่น สำ�นักงบประม�ณ สำ�นักง�น ก.พ.ร. มีระบบ

บริห�รจัดก�ร โดยใช้ข้อตกลงก�รให้บริก�ร (SLA) จัดระเบียบ

และบริห�รจัดก�ร Bandwidth Utilization ในส่วนของ Extra 

Bandwidth ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ง�นได้อย่�ง

รวดเร็วและทันต่อคว�มต้องก�ร นอกจ�กน้ี ได้ผลักดันให้มี

ก�รใช้ง�นเครือข่�ยโดยเน้นให้มีก�รใช้ง�นแลกเปลี่ยนข้อมูล

ภ�ยในหน่วยง�นภ�ครัฐม�กข้ึนในรูปแบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่ม

ประสทิธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของ Contact Center เพือ่ใหส้�ม�รถ

แก้ไขปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว ควบคู่กับก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ

- DXC คลังขอมูลนํ้า
- การเรียกใชขอมูลทะเบียนราษฎร
- CABNET
- DXC สำนักงานกิจการยุติธรรม

- GFMIS
- ระบบสารบรรณ
- NSW
- GSMS

- Government Web Conference
- NDWC

ของเจ้�หน้�ที่และก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร  

เกี่ยวกับเครือข่�ย GIN  ให้แก่หน่วยง�นต่�งๆ เช่น สำ�นักง�น

สถิติจังหวัดและสำ�นักง�นสื่อส�รจังหวัด กระทรวงพลังง�น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงพัฒน�

สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษย ์รวมทัง้เผยแพร่ประช�สมัพนัธ์ใน

ลักษณะของ Roadshow ที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ 

และก�รลงพื้นที่ตรวจประเมินก�รใช้บริก�ร GIN ในจังหวัดเลย 

จงัหวดัหนองบวัลำ�ภู จงัหวดัฉะเชิงเทร� จงัหวดัปร�จนีบรีุ จงัหวดั

สระแก้ว จังหวัดสงขล� จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด

แพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคว�มสำ�เร็จคิดเป็นร้อยละ 95.77 

จ�กเป้�หม�ย จำ�นวน 3,500 หน่วยง�น  

Government Information Network



ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

44 45

ผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ 2558 : บริก�รสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

บริก�รระบบคล�วด์ภ�ครัฐ 
(Government Cloud Service : G-Cloud)

การพฒันาระบบคลาวดภ์าครัฐ (Government Cloud Service : G-Cloud) คอื โครงสร้างพืน้ฐานบนอนิเทอร์เนต็แบบใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน โดยสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Cloud 

Computing ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาด

ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง นอกจากนี้ 

G-Cloud ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมากมายใหแ้กก่ารใช้งานบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและช่วยใหบ้คุลากรภาครัฐสามารถ

ทำางานได้สะดวก คล่องตัว เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน
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จากแผนภูมิดังกล�าว จำนวนหน�วยงานภาครัฐใช�บริการระบบ G-Cloud เพ่ิมข้ึนและมีจำนวนสะสมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อย�างต�อเน่ือง
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ผลการดำเนินงาน
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รูปแบบก�รใช้ง�น G-Cloud ได้แก่ 
1. เพื่อใช้เก็บข้อมูลของหน่วยง�น เช่น ระบบฐ�นข้อมูล เป็นต้น

2. เพือ่ใช้เช่ือมโยงกบัหน่วยง�นอืน่ หรือใช้บริก�รภ�ครัฐส่วนกล�ง 

 ในรูปแบบ Government Software as a Service : G-SaaS 

3. เพือ่ใช้สำ�หรับให้บริก�รประช�ชน เช่น เว็บไซต์ให้ข้อมลูพืน้ฐ�น 

 แก่ประช�ชนของภ�ครัฐในรูปแบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่ให้

 บริก�รออนไลน์ เช่ือมโยงข้อมลู และธุรกรรมท�งอเิลก็ทรอนิกส์  

 เป็นต้น

ผลก�รดำ�เนินง�น
มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ G-Cloud เป็นจำานวน 750 ระบบ 

(272 หน่วยงาน) หรือคิดเป็นระบบท่ีใช้งานเพ่ิมข้ึน จำานวน 260 ระบบ 

ตัวอย่�งระบบสำ�คัญ เช่น ระบบบูรณ�ก�รและติดต�มข้อมูล 

ก�รรับจำ�นำ�ข้�ว และระบบบริห�รจัดก�รกองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรี

ของสำ�นกัเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี ระบบเยยีวย�ฟืน้ฟผููป้ระสบภัย 

3 จังหวัดช�ยแดนใต้ ของศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ (ศอ.บต.) ระบบร�ยง�นผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรอง

ก�รปฏิบัติง�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

การทำงานของ Government Cloud 

NETWORK TO
CLOUD COMPUTING

BORDER ROUTER VPN CONNECTOR

Web UI & Cloud API Reporting & Monitoring Cloud Server Cloud Storage

Firewall / IPS

Web Application Firewall

Core Switch

พัฒน�ระบบร�ชก�ร ระบบบริห�รจัดก�รส�รสนเทศด้�น

ส�ธ�รณภัยในภ�วะวกิฤต ของกรมปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั 

ระบบตรวจสอบโครงก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์บริห�รจัดก�รน้ำ� 

ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี สร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น

พันธมิตรท�งยุทธศ�สตร์ (Strategic Partner) โดยใช้กลไกด้�น

นโยบ�ยและงบประม�ณเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญในก�รผลักดันให้

เกิดก�รบูรณ�ก�ร นอกจ�กน้ี ได้ดำ�เนินก�รยกระดับบริก�รให้

เป็น Secure Cloud โดยเพิ่มคุณสมบัติที่สำ�คัญ เช่น Private 

Network (GIN), Two Factor Authentication,  ISO 27001:2013, 

Encryption Storage และพฒัน�ก�รรับประกันคุณภ�พบริก�รท�ง

ด้�น SLA รวมถึงให้คำ�ปรึกษ�กรณีพบปัญห�/ช่องโหว่ของระบบ

ที่อยู่บน G-Cloud พร้อมทั้งได้ยกระดับก�รให้บริก�ร Critical 

Infrastructure (Disaster Recovery Site) ควบคู่ไปกับก�รเสริมสร้�ง

องค์คว�มรู้ให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ และสนับสนุนก�รให้บริก�ร

เน่ืองจ�กเหตุก�รฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยความสำาเร็จคิดเป็น                 

ร้อยละ 100 (136.36) จากเป้าหมายจำานวนสะสม 550 ระบบ
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ศูนย์ประส�นง�นคว�มม่ันคงปลอดภัยส�รสนเทศ
ภ�ครัฐ (Government Computer Emergency and Readiness Team : G-CERT)

EGA CENTRALIZED
MONITORING

Fitting Aggregation

Cache / Batch Encryption

EVENTS

GOVERNMENT SECURITY
MONITORING SENSOR

Compressed and
Secure Event Stream

Heartbeat Connection
Bandwidth Management

ผลก�รดำ�เนินง�น
EGA ได้มีก�รส่ง เสริมและสนับสนุนให้มีก�รตรวจสอบ                

ให้คำ�ปรึกษ� พร้อมทั้งดูแล ปรับปรุง และแก้ไขระบบส�รสนเทศ

แก่หน่วยง�นภ�ครัฐต่�งๆ ท่ีถูกภัยคุกค�มโจมตี และตรวจสอบ         

ช่องโหว่ของระบบปฏบิตักิ�รและแอปพลเิคชันใหห้นว่ยง�นภ�ครัฐ 

จำ�นวน 10 หน่วยง�น รวมทั้งจัดอบรมยกระดับคุณภ�พบุคล�กร

ใหเ้ปน็ผูเ้ช่ียวช�ญต�มม�ตรฐ�นส�กล ต�มกรอบแนวคิดนโยบ�ย

ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งส�รสนเทศภ�ครัฐ (Security 

Policy) เมื่อวันที่ 1 ธันว�คม พ.ศ. 2557 และเตรียมดำ�เนินก�ร

อบรมหลักสูตร “ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงปลอดภัยให้แก่ระบบ

ปฏิบัติก�ร (Introduction to Hardening Step)” โดยคว�มสำ�เร็จ  

คิดเป็นร้อยละ 100 จ�กเป้�หม�ยที่กำ�หนดให้มีก�รส่งเสริม

ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (Government Computer Emergency and Readiness Team : 

G-CERT) คอื บรกิารเฝา้ระวงัดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศสำาหรับหน่วยงานภาครัฐบริการตรวจสอบภยัคกุคาม 

บริการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามและการให้คำาปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างถูก

ต้องและเหมาะสม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางสารสนเทศด้านการโจมตีในรูปแบบต่างๆ คอย

เฝา้ระวังเหตุการณภ์ยัคกุคามทีเ่กดิข้ึนตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมกับประมวลผลและแจง้เตอืนใหผู้้ดแูลระบบทราบไดอ้ยา่งทนัทว่งที

หากเกิดการโจมตีขึ้นกับเครือข่ายและระบบของหน่วยงานภาครัฐ

สนับสนุนให้ก�รตรวจสอบและให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นคว�มมั่นคง

ปลอดภัยแก่หน่วยง�นภ�ครัฐ 10 หน่วยง�น
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ระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�ง เพ่ือก�รส่ือส�รของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ (MailGoThai)

คุณสมบัติและก�รบริก�ร
• ให้ขน�ดพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 10 GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุดถึง 25 MB

• ผู้ใช้ส�ม�รถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่�นฟังก์ชันต่�งๆ เช่น Tasks,

 Calendar, Address book และ Personal File Store

• รองรับก�รใช้ง�นผ่�น E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ 

 Thunderbird

• รองรับก�รใช้ง�นบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตท่ีมีระบบปฏิบัติก�ร 

 iOS, Android และ Windows

• ส�ม�รถปรับแต่งหน้�จอก�รใช้ง�นได้หล�กหล�ย เช่น ปรับแต่ง

 ธีม เปลี่ยนภ�ษ� และขน�ดตัวอักษรได้  

• มีระบบก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลผู้ใช้ สำ�หรับผู้ดูแลระบบของ

 หน่วยง�น

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง

เพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง มีการจัดการเพื่อรองรับการ

เกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการยกระดับให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย

2555                 2556                2557              2558
หมายเหตุ : ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 EGA ได�รับโอนภารกิจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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250,000
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150,000
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0

เปาหมาย

ปงบประมาณ 25552554 2556 2557 2558

151,858 151,858

180,000
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220,000 225,352

240,000
250,100

260,000

298,843

จํานวนสะสมบัญชีผูใชงาน MailGoThai

ผลการดำเนินงาน

คว�มมั่นคงปลอดภัย
• มีก�รจัดเก็บล็อก (Log) ผู้รับ ผู้ส่ง เวล� และ IP Address โดย

 มีอ�ยุก�รเก็บล็อกอย่�งน้อย 90 วัน

• มีอุปกรณ์ Firewall ท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันก�รโจมตีท�ง

 เครือข่�ย

• มีระบบป้องกันไวรัสและสแปม

• รองรับก�รรับ-ส่งอีเมล ด้วยก�รเข้�รหัสข้อมูลแบบ SSL Protocol

• รับประกันเสถียรภ�พของระบบ โดยมีระยะเวล� Downtime 

 สะสมต่อเดือนไม่เกิน 3.6 ชั่วโมง (SLA : 99.5%)

• มีก�รสำ�รองข้อมูลแบบ Onsite และ Offsite ทำ�ให้ส�ม�รถ  

 ใช้ง�นได้อย่�งต่อเนื่อง
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ก�รให้บริก�รซอฟต์แวร์ผ่�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต
ภ�ครัฐ (Government Software as a Service : G-SaaS)

จุดเด่น
G-SaaS เป็นคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA สำ�นักง�นส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งช�ติ 

(องค์ก�รมห�ชน) (SIPA) และเขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย (Software Park) เพือ่ส่งเสริมให้ภ�คเอกชนมส่ีวนร่วม 

ในก�รนำ�คว�มรู้ ก�รว�งแผนง�น และก�รนำ�เทคโนโลยีที่        

ทันสมัยม�ใช้ในก�รพัฒน�ระบบและซอฟต์แวร์ที่มีคว�มสมบูรณ์ 

มีประสิทธิภ�พ และตอบสนองคว�มต้องก�รสูงสุดบนระบบ 

G-Cloud เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ภ�ครัฐที่ให้บริก�รในปัจจุบัน
• Saraban as a Service
 บริก�รระบบส�รบรรณกล�งอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับหน่วยง�น 

 ภ�ครัฐ (e-Saraban) เพือ่สนับสนุนก�รขย�ยผลก�รแลกเปลีย่น 

 ข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�น 

 ภ�ครัฐที่มีคว�มแตกต่�งกันได้อย่�งอัตโนมัติ (Cross Platforms  

 Interconnection) ใหส้�ม�รถแลกเปลีย่นข้อมลูไดอ้ย�่งถูกตอ้ง 

 และมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงช่วยลดระยะเวล�และข้ันตอนในก�รติดต่อ 

 สือ่ส�รระหว่�งหน่วยง�น รวมถึงก�รลดก�รใช้กระด�ษไดอ้ย�่ง 

 เต็มรูปแบบ

• SMS as a Service
 บริก�รส่งข้อคว�ม (SMS) ผ่�นเว็บไซต์ เพื่อก�รประช�สัมพันธ์ 

 หรือติดต่อสื่อส�รภ�ยในหน่วยง�น รวมถึงก�รแจ้งข่�วให้แก่

 ประช�ชน

• Government Web Conference
 ระบบประชุมท�งไกลผ่�นเครือข่�ยภ�ครัฐ ซึ่งรองรับก�รใช้ 

 มัลติมีเดีย

การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาครัฐ (Government Software as a Service : G-SaaS) คือ การให้

บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบบริการเช่าใช้ตามลักษณะการใช้งานจริง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม                

ทั้งชุดลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถเช่าใช้เฉพาะส่วนที่ต้องการทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการซื้อซอฟต์แวร์ 

พร้อมสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งชุดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งบประมาณสูง

USER

ผูใชบริการ

USER

ผูใชบริการ

USER

ผูใชบริการ

USER

ผูใชบริการ

ผูใชบริการ

SERVICER

ผูใหบริการ

SERVICER

ผูใหบริการ

SERVICER

ผูใหบริการ

รูปแบบก�รให้บริก�ร G-SaaS

SLA  Agreement

Accept on SLA

Success Joined in Government
Software as a Service

Application
(User POC)

Security TestSecurity
(System POC)
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สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
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ระบบประชุมท�งไกลผ่�นเครือข่�ยภ�ครัฐ 
(GIN Conference)

ข้อดีของระบบ GIN Conference
• นัดหม�ยและเชิญประชุมผ่�นอีเมล

•  ส�ม�รถรับ - ส่ง และนำ�เสนอเอกส�รในที่ประชุมได้

•  รับ - ส่งข้อคว�มสั้นระหว่�งก�รประชุม 

•  ควบคุมก�รประชุมได้เสมือนจริง เช่น ประธ�นส�ม�รถปิด - เปิด 

 เสียงผู้เข้�ร่วมประชุมท่�นอื่น 

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รใช้ GIN Conference 

คือ ก�รลดค่�ใช้จ่�ยและก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รส่ือส�ร ได้แก่  

• ลดค่�ใช้จ่�ย ได้แก่ ก�รจัดประชุม, ก�รประส�นง�น, ก�รนัดหม�ย, 

 ก�รเดินท�ง เป็นต้น

• เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภ�พใน

 ก�รสื่อส�รขององค์กร, เพิ่มผลผลิตท�งธุรกิจ เป็นต้น 

GIN Conference คือ เป็นระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้สำาหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา ระหว่างหน่วยงานพื้นที่ส่วนกลางกับส่วน

ภูมิภาค หรือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
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ก�รบูรณ�ก�รเช่ือมโยงข้อมูลและระบบง�นภ�ครัฐ 
(e-Government Platform)

ระบบสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบ
ส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
(e-Saraban)
คอื ระบบง�นส�รบรรณอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่นับสนนุก�รรับสง่ข้อมลู

และเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ 

 - เพ่ือสนับสนุนให้เกิดก�รแลกเปล่ียนข้อมูลในระบบส�รบรรณ

  อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

 - เพือ่เป็นโครงก�รตวัอย�่งทีป่ระยกุตใ์ชม้�ตรฐ�นทีแ่นะนำ�ไว้

  ในกรอบม�ตรฐ�น TH e-GIF

การบรูณาการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ (e-Government Platform) คอื การเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งหน่วย

งานภาครฐัและสรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานระดับ Strategic Partners เพื่อเชือ่มโยงขอ้มลูสำาคญัตา่งๆ พรอ้มทั้งสง่เสรมิและ

ผลกัดนัใหห้น่วยงานภาครัฐนำาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นข้อมลูทีไ่ดพ้ฒันาข้ึนไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์กับการดำาเนินงาน โดยครอบคลมุ

ถึงการให้บริการ Government API บริการ Single Sign-On และบริการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF (Electronic Correspondence Management Services : e-CMS)

หนังสือราชการ

ตอบกลับการรับ
หนังสือราชการ

รายงานการรับ-สงหนังสือ
ระหวางหนวยงาน

ระบบ Monitor
ตรวจสอบ
การรับ-สงหนังสือ

EGA GIN

e-CMS
Version 2.0

e-CMS หนวยงาน A

e-CMS หนวยงาน B

e-CMS หนวยงาน C

ระบบ Monitoring
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โครงก�รสนับสนุนก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐต�มม�ตรฐ�น 
TH e-GIF : Electronic Correspondence 
Management Services (e-CMS Version 2.0 on 
Cloud)

e-CMS Version 2.0 on Cloud เป็นโครงก�รที่ดำ�เนินก�ร       

เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รขย�ยผลก�รเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบ

ส�รบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยง�นภ�ครัฐ เพือ่ใหท้กุหน่วยง�น

ของรัฐใช้เป็นม�ตรฐ�นร่วมกัน ทำ�ให้ส�ม�รถเชื ่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นได้

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ได้

ดำ�เนินก�รขย�ยผลก�รแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่�งส�รบรรณฯ ควบคู่

ไปกับก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล จนปัจจุบัน

ได้พัฒน�ไปสู่ม�ตรฐ�น e-CMS (Electronic Correspondence 

Management Services) Version 2.0 on Cloud มีหน่วยง�น

ที่ส�ม�รถรับส่งข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณฯ บนเทคโนโลยี 

e-CMS Version 2.0 on Cloud ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยัง

คงขย�ยผลออกไปสู่หน่วยง�นภ�ครัฐอย่�งต่อเนื่อง

“ไม่ต้องเสียเวล�ล็อกอินเข้�ใช้ง�นทีละบริก�ร”

“จะดีกว่�ไหม ! ถ้�ล็อกอินครั้งเดียวก็ส�ม�รถเข้�ถึง

บริก�รต่�งๆ ที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้ทันทีโดยไม่ต้องล็อกอินซำ้�อีก”

ก�รเข้�ถึงระบบบริก�รอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ 
(Single Sign-On)
คือ คว�มส�ม�รถของระบบก�รยืนยันตัวบุคคล (Authentication 

Service) ที่รองรับก�รให้ผู้ใช้ง�นลงช่ือเข้�ใช้ง�นระบบ (Login)     

คร้ังเดียวแล้วส�ม�รถเข้�ใช้ง�นหล�ยระบบได้ โดยไม่ต้องลงช่ือ

เข้�ใช้ง�นซ้ำ�อีก ปัจจุบันหน่วยง�นภ�ครัฐมีบริก�ร e-Services 

เพือ่ใหบ้ริก�รแก่ประช�ชนม�กม�ย ซ่ึงบริก�รโดยสว่นม�กมรีะบบ

ล็อกอิน เพื่อใช้ตรวจสอบหรือยืนยันตัวบุคคลทำ�ให้ต้องมีล็อกอิน

รหัสผ่�นเพื่อเข้�ใช้ง�นบริก�รต่�งๆ หล�ยชุด

ข้อดีของ OpenID
 

 • ไม่ต้องจำ�ล็อกอิน หรือใช้รหัสผ่�นหล�ยชุด

 • ไม่ต้องเสียเวล�กรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอใช้บริก�ร

 • ไม่ต้องเสียเวล�ล็อกอินซ้ำ�กับบริก�รที่จะเข้�ใช้ง�น

หมายเหตุ : บริการที่กล่าวถึงข้างต้นต้องได้รับการพัฒนาให้รองรับการเข้าใช้งานด้วย OpenID
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ก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถและพัฒน�ฐ�นข้อมูล
บุคล�กร ICT ภ�ครัฐ (e-Government Capacity Building)

การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (e-Government Capacity Building) คือ กิจกรรม

ส่งเสริมวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) สำาหรับบุคลากรของ       

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและยกระดับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คน

2555                 2556                2557              2558
จากแผนภูมิดังกล�าว ในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ�านมา พบว�ามีบุคลากรภาครัฐให�ความสนใจเข�าร�วมอบรมหลักสูตรที่ EGA จัดขึ้น 

และมีผู�สนใจเข�าร�วมเกินเป�าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีจำนวนบุคลากรทางด�าน ICT ที่ได�รับการยกระดับเพิ่มขึ้นอีก 
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เปาหมาย

ปงบประมาณ 2556
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1,585

2558

1,900

จํานวนบุคลากรภาครัฐท่ีไดรับสาระความรู

คน

ผลการดำเนินงาน

ผลก�รดำ�เนินง�น
ปจัจบุนัมบีคุล�กรภ�ครัฐไดรั้บก�รพฒัน�ทกัษะด�้นก�รบริห�รจดัก�รเทคโนโลยสี�รสนเทศแลว้ จำ�นวน 1,585 คน ไดแ้ก่ ก�รจดัอบรม

หลักสูตรผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) เพื่อให้คว�มรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจแก่บุคล�กร

ภ�ครัฐทัง้ท�งด�้นแผนง�นและนโยบ�ย ด�้นบริห�รจดัก�รด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ ด�้นกฎหม�ย และก�รจดัอบรมหลกัสตูรรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง (รอส.) เพื่อให้ผู้บริห�รเข้�ใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อก�รบริห�รจัดก�รภ�ยใน

องค์กร และก�รนำ�ข้อมูลท�งส�รสนเทศไปใช้บริห�รจัดก�รให้เกิดคว�มถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงส่งเสริมศักยภ�พและยกระดับ

ม�ตรฐ�นบุคล�กรภ�ครัฐให้มีคุณภ�พเทียบเท่�ม�ตรฐ�นส�กล (ก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ - ITPE) ตลอดจน

ก�รจดัอบรมพฒัน�ทกัษะคว�มรู้ด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รปฏิบติัง�นของเจ�้หน้�ทีใ่นระดบัปฏิบตักิ�ร โดยคว�มสำ�เรจ็

คิดเป็นร้อยละ 100 (105.66) จ�กเป้�หม�ย จำ�นวน 1,500 คน ต�มแผนง�นในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558
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หลักสูตรรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับผู้บริห�ร
ระดับสูง (รอส.)
 

(e-Government for Chief Executive Officer Program : e-CEO) 

เป็นหลักสูตรที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 

กุมภ�พันธ์ 2556 โดยให้สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�ร

มห�ชน) หรือ EGA จัดอบรมสำ�หรับผู้บริห�รหน่วยง�นระดับสูง 

ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจร�ชก�ร (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่

ปรึกษ�ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด หลักสูตรดังกล่�ว

มุ่งเน้นไปที่ก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รอบรมไปใช้ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยขององค์กรและใช้เป็นแนวท�งในก�รบูรณ�ก�รระหว่�ง

หน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อยกระดับสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัลได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ”

หลักสูตรนักบริห�รรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Executive Program: e-GEP)

เปน็หลกัสตูรพฒัน�ศกัยภ�พผูบ้ริห�รหน่วยง�นภ�ครัฐ เพือ่เตรียม

คว�มพร้อมให้กับผู้บริห�รหน่วยง�นภ�ครัฐที่จะนำ�เอ�คว�มรู้

ไปใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ขององค์กร มุ่งเน้น

ให้ผู้บริห�รส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้ใน         

ก�รบริห�รจัดก�ร กำ�กับดูแล และติดต�มก�รดำ�เนินง�น นำ�ไป

สูก่�รยกระดบัก�รใหบ้ริก�รประช�ชนไดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พสงูสดุ

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
สำหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.)
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-CEO)

ผู�เข�ารับการอบรม คือ หัวหน�าส�วนราชการหรือผู�บริหารประเภทบริหาร 

ระดับสูง ได�แก� ปลัด รองปลัด ผู�ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) 

อธิบดี ที่ปรึกษาผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�ว�าราชการจังหวัด หรือเทียบเท�า

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Executive Program: e-GEP) 

ผู�เข�ารับการอบรม คือ ผู�อำนวยการระดับต�น (เทียบเท�า ซี 8 เดิม) 

จนถึงผู�บริหารระดับต�น (เทียบเท�า ซี 9 เดิม) ได�แก� ผู�อำนวยการ 

สำนัก/ ฝ�าย รองอธิบดี หรือเทียบเท�า และผู�บริหารหน�วยงาน 

รัฐวิสาหกิจ ผู�บริหารองค�กรอิสระ ทหาร ตำรวจ ท่ีได�รับการแต�งต้ัง 

ให�ดำรงตำแหน�งประเภทอำนวยการระดับต�น  (เทียบเท�า ซี 8 และ

ซี 9 เดิม)
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หลักสูตร Cloud Computing for e-Government 
Service Exchange Program 

หลักสูตร Cloud Computing for e-Government Service 

Exchange Program เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารศึกษาแนวทางในการให้

บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐที่จะพัฒนาไปสู่

การใหบ้ริการทีม่ปีระสทิธิภาพ การใหบ้ริการโครงสร้างพืน้ฐานหลกั

สำาหรับระบบและข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลด

ความซ้ำาซ้อนของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและ

หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมโครงการ 

หลักสูตร Cloud Computing for 
e-Government Service Exchange Program

ผู�เข�ารับการอบรม คือ ผู�บริหารท่ีดูแลงานยุทธศาสตร�องค�กร หรือ 

ผู�บริหารท่ีดูแลแผนยุทธศาสตร�ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก� 

ท่ีปรึกษาผู�ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(CIO) หรือผู�อำนวยการสำนัก/ ฝ�าย ขึ้นไป
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ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวช้ีวัด (KPIs)
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558

คะแนน
ถ�วงน้ำหนัก

ค�าคะแนน
ที่ได�

ผลการดำเนินงานเกณฑ�การให�คะแนน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ หน�วยวัด น้ำหนัก

(ร�อยละ) ผลการ
ดำเนินงาน

1 2 3 4 5

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558

มิติที่ 1 มิติด�านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน

ระดับความสำเร็จของบูรณาการโครงสร�างพื้นฐาน
ICT ภาครัฐ

1.1.1 ร�อยละปริมาณการใช�งานรวมต�อป� (Utilization) ของ

 เครือข�าย GIN เพิ่มขึ้นเทียบกับป�ที่ผ�าน

1.1.2 จำนวนงบประมาณด�าน ICT ของภาครัฐที่สามารถ

 บูรณาการและประหยัดได�

ระดับความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพบริการ

G-Cloud

ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานข�อมูลบน 

data.go.th

จำนวน Mobile Application ท่ี EGA สนับสนุนการพัฒนา

และสามารถนำไปใช�ได�จริง

จำนวนระบบงานหรือ e-Services ที่มีการเชื่อมโยงข�อมูล

ผ�านเครื่องมือของ EGA (โดยใช�เครื่องมือครอบคลุมถึง 

API หรือ Platform ที่ EGA พัฒนา หรือให�บริการ)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

มิติที่ 2 มิติด�านคุณภาพการให�บริการ

มิติที่ 3 มิติด�านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

  10        0       5      10       15      20       23.57        5.0000     0.5556

2.1

น้ำหนักรวม คาคะแนนที่ได90 4.7800

 ร�อยละ

  10        1       2        3       4       5         5          5.0000     0.5556 ระดับ

  10        1       2        3       4       5         5          5.0000     0.5556 ระดับ

  10        3       4        5       6       7         7          5.0000     0.5556 ระบบ

ระดับความสำเร็จของการใช�ผลการสำรวจ

ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให�บริการ

  10        1       2        3       4       5         3.52       3.5200     0.3911 ระดับ

3.1

3.2

3.3

ร�อยละของการเบิกจ�ายตามแผนการใช�จ�ายเงิน

ระยะเวลาสะสมของการเกิด Fault ของการให�บริการ

เครือข�าย (GIN)

ระยะเวลาล�มเหลวสะสม (Downtime) ในการให�บริการ

G-Cloud

   3        80      85      90      95     100        100        5.0000      0.1667 ร�อยละ

  2       1,050   787.5    525    262.5    52.56       0         5.0000      0.1111

         (99.80%)  (99.85%)  (99.90%)  (99.95%) (99.99%)

         (99.30%)  (99.40%)  (99.50%)  (99.60%) (99.70%)

 นาที

  2       3,679   3,154   2,628    2,102   1,577      840        5.0000      0.1111 นาที

            4       5        6       7       8         ยกเลิกตัวชี้วัดและค�าน้ำหนัก * ระบบ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด�านการกำกับดูแล

กิจการ

ระดับคุณธรรมและความโปร�งใสการดำเนินงานของ

หน�วยงาน

ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตาม

ที่กำหนดไว�ในกฎหมายจัดตั้ง

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาป�ตยกรรมองค�กร

(Enterprise Architecture : EA) ของ EGA

4.1

4.2

4.3

4.4

  10                2       3        4       5         5          5.0000      0.5556 ระดับ

   5         1       2       3        4       5         4         4.0000      0.2222 ระดับ

   3                 -       3        -       5         5          5.0000      0.1667

   5                 2       3       4       5          5          5.0000      0.2778

 ระบบ

 ระบบ

  10       630     705     780     855     930      1,075        5.0000     0.5556 ล�านบาท

 50  5.0000

 10  3.5200

  7  5.0000

มิติที่ 4 มิติด�านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค�การ  23  4.7826

15  1

 1

 1

 

หมายเหตุ : * อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการส�งเสริมและพัฒนาองค�การมหาชนและองค�กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ�ายบริหารที่มิใช� 

ส�วนราชการในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีมติเห็นควรยกเลิกตัวชี้วัดที่ 1.5 จำนวนระบบงาน หรือ e-Service ที่มี 

การเชื่อมโยงข�อมูลผ�านเคร่ืองมือของ EGA (โดยใช�เครื่องมือครอบคลุมถึง API หรือ Platform ท่ี EGA พัฒนาหรือให�บริการ) และให�ตัดค�าน้ำหนัก 

ออกด�วย
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ร�ยง�นผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจในบริก�ร
หลักของ EGA ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทร�บถึงคว�มพึงพอใจที่ผู้ใช้บริก�รมีต่อก�รให้บริก�รของสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ใน

ช่วงระยะเวล�ตั้งแต่ 1 มิถุน�ยน 2557 - 31 พฤษภ�คม 2558 (รวมระยะเวล� 12 เดือน) ซึ่งครอบคลุม 3 บริก�ร ดังนี้ 

 • โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเครือข่�ยรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (เครือข่�ย GIN และบริก�ร G-Cloud)

 • จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ (MailGoThai)

 • ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Saraban Service : Saraban as a Service และ e-CMS)

1. โครงสร�างพื้นฐานด�านเครือข�าย

   รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 

   (GIN + G-Cloud)

2. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส�กลาง

   เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

   (MailGoThai)

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ของ

   หน�วยงานภาครัฐ

   (Saraban Service : Saraban as

   a Service และ e-CMS)

ผู�ดูแลระบบ

ผู�ดูแลระบบ

ผู�ใช�บริการ

ผู�ใช�บริการ

ผู�ดูแลระบบ 20 คน

6 คน (เดิมประเมินว�ามี 8 คน)

1,500 คน

ผู�พัฒนาระบบ

267,040 คน

สถานะโดเมนหลัก จำนวน 397 หน�วยงาน

สถานะโดเมนหลัก จำนวน 230 หน�วยงาน

• หน�วยงานท่ีใช�เครือข�าย GIN จำนวน 3,108 แห�ง

• ผู�ประสานงานของหน�วยงานที่ใช�เครือข�าย GIN 

 จำนวน 157 ราย

• หน�วยงานท่ีใช�บริการ G-Cloud จำนวน 259 แห�ง

• ผู�ดูแลระบบของหน�วยงานท่ีใช�บริการ G-Cloud

 จำนวน 259 ราย

310 310

80 81

390 404

20 20

8 6

150 150

50 49

รวม 1,008 1,020

กลุ�มเป�าหมายบริการ จำนวนตัวอย�าง
ที่กำหนดไว�

จำนวนตัวอย�าง
ที่สำรวจได�

จำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2558

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในบริการหลักของ สรอ.

วัตถุประสงคของการวิจัย

จำ�นวนตัวอย่�งในก�รสำ�รวจ

คว�มพึงพอใจโดยรวมต่อบริก�รของ EGA
คว�มพึงพอใจโดยรวมแต่ละบริก�รของ EGA กลุ่มผู้ดูแลระบบและผู้พัฒน�ระบบ มีคว�มพึงพอใจโดยรวมม�กกว่�กลุ่มที่เป็นผู้ใช้

บริก�ร โดยผู้ใช้บริก�ร MailGoThai มีคว�มพึงพอใจน้อยที่สุดและต่ำ�กว่�ระดับ 4 คะแนน ส่วนผู้ดูแลระบบมีคว�มพึงพอใจต่อบริก�ร

โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเครือข่�ยน้อยกว่� MailGoThai และระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แต่คว�มพึงพอใจก็มีระดับค่อนข้�งม�ก     

(สูงกว่� 4 คะแนน)
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ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์คว�มคุ้มค่�ในก�รดำ�เนินง�น
ด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558

สรุปผลก�รวิเคร�ะห์คว�มคุ้มค่�ก�รดำ�เนินง�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 ก�รที่หน่วยง�นภ�ครัฐม�ใช้บริก�รจ�กสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) ก่อให้เกิด   

ก�รประหยัดงบประม�ณม�กกว่�หน่วยง�นดำ�เนินก�รเองถึง 1,075.17  ล้�นบ�ท

GIN

G-Cloud

MailGoThai

สุทธิ

รวม

โครงการ ผลประโยชน� (บาท/ป�) ค�าใช�จ�าย (บาท/ป�) ผลประโยชน�สุทธิ

หน�วย : ล�านบาท

1,144.87

990.77

227.99

2,363.64

914.41

324.44

49.61

1288.46

230.45

666.33

178.38

จำนวนงบประมาณด�าน ICT ของภาครัฐที่สามารถบรูณาการและประหยัดได�ในป� 2558                     1,075.17

1,600

1,400

1,800

2,000

1,200

1,000

800

600

400

200

GIN

2555 2556 2557 2558

227.3 210.31

474.66

474.66

16.36

263.39

661.80

360.32

114.93

297.75

773.00

230.46

666.33

178.38

1,075.17

37.05

จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได

G-Cloud

MailGoThai

รวมงบประมาณที่ไดรับ
1,320.7135 ลานบาท

ประหยัดได 35.94 %

งบประมาณที่ไดรับ
1,536.3104 ลานบาท

ประหยัดได 43.00%

งบประมาณที่ไดรับ
1,716.2322 ลานบาท

ประหยัดได 45.00%

งบประมาณที่ไดรับ
1,757.8113 ลานบาท

ประหยัดได 61.16%

ปงบประมาณ
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ประโยชน์ต่อก�รพัฒน� e-Government ของประเทศ
โดยภ�พรวมก�รดำ�เนินง�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของ EGA 

ส�ม�รถช่วยให้เกิดก�รประหยัดงบประม�ณของรัฐบ�ลที่เพิ่ม         

สูงข้ึน เน่ืองจ�กก�รมีจำ�นวนหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีม�ใช้บริก�รม�กข้ึน 

โดยเมือ่พจิ�รณ�แยกต�มประเภทของบริก�รส�ม�รถสรุปได ้ดงัน้ี

• GIN ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณภ�ครัฐได้ลดลงจ�กปี 57 

 เนือ่งจ�กจำ�นวนหน่วยง�นทีใ่ช้บริก�รเพิม่ข้ึนมสีดัสว่นทีล่ดลง 

 (Growth Rate น้อยลง) รวมทั้งมีค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

 ที่สูงขึ้น จ�กก�รมุ่งเน้นก�รปรับปรุงคุณภ�พเครือข่�ยให้ดียิ่ง

 ข้ึนและส�ม�รถปอ้งกนัภัยคุกค�มท�งด�้นเครือข่�ยไดอ้ย�่งมี

 ประสทิธิภ�พ และใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รผลกัดนัใหห้นว่ยง�น

 ภ�ครัฐใช้ง�นเครือข่�ยอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ (Utilization) 

• G-Cloud ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณภ�ครัฐได้เพิ่มขึ้นกว่�

 ปี 57 เน่ืองจ�กหน่วยง�นท่ีใช้บริก�รมีจำ�นวนเพ่ิมข้ึนม�ก ก�รให้

 บริก�ร G-Cloud จะมีคว�มคุ้มค่�ในก�รดำ�เนินง�นจ�กก�รใช้

 ทรัพย�กรร่วมกัน ไม่ใช่ต่�งคนต่�งลงทุนทั้งในส่วนเครื่องให้

 บริก�ร (Server) และซอฟต์แวร์ หรือ Facility อ่ืนๆ 

• MailGoThai ส�ม�รถประหยดังบประม�ณภ�ครัฐไดล้ดลงจ�ก

 ปี 57 เน่ืองจ�ก EGA ปรับปรุงคุณภ�พของระบบให้บริก�รเมล 

 และสร้�งคุณลักษณะก�รใช้ง�นให้ตรงกับคว�มต้องก�รของ

 หน่วยง�นภ�ครัฐม�กยิ่งขึ ้น จ�กก�รลงทุนระบบเมลแบบ 

 Commercial รวมทั้ง EGA ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริม

 ให้เกิดก�รใช้ง�นอย่�งแท้จริง 

ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยง�นภ�ครัฐ
• GIN ทำ�ใหเ้กิดก�รใช้ทรัพย�กรในก�รดำ�เนินง�นร่วมกนัอย�่ง

 คุ้มค่� หน่วยง�นภ�ครัฐส�ม�รถลดระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร 

 ก�รบริห�รจดัก�ร รวมไปถงึก�รมบีคุล�กรทีมี่คว�มเช่ียวช�ญ

 เฉพ�ะด้�นในก�รให้บริก�รและบำ�รุงรักษ�เครือข่�ย นอกจ�กน้ี 

 ยังเป็นเครือข่�ยแบบ Private Network ที่มีคว�มพร้อมใช้ของ

 บริก�รในระดบั SLA ร้อยละ 99.99 และส�ม�รถบริห�รจดัก�ร 

 Bandwidth เพ่ือให้มีก�รใช้ง�นเฉพ�ะภ�ยในหน่วยง�นภ�ครัฐ

 ได้เท่�นั้น 

• G-Cloud เป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นที่มีคว�มมั่นคงปลอดภัย

 สอดคลอ้งต�มม�ตรฐ�นส�กล อ�ท ิก�รไดรั้บก�รรับรองต�ม

 ม�ตรฐ�นส�กล ISO/IEC 27001:2013 ระบบก�รสำ�รองข้อมูล

 และก�รกู้คืน เป็นต้น รวมไปถึงระบบของหน่วยง�นภ�ครัฐ

 จะได้รับก�รดูแล บำ�รุงรักษ�จ�กผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น หน่วยง�น

 ส�ม�รถจดัสรรทรพัย�กรใหเ้หม�ะกบัคว�มตอ้งก�รใช้ง�นได้
 อย่�งตลอดเวล� และคว�มพร้อมใช้ของบริก�รในระดับ SLA 

 ร้อยละ 99.5

• MailGoThai หน่วยง�นภ�ครัฐได้ใช้บริก�รที่มีคว�มมั่นคง

 ปลอดภัยภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมของภ�ครัฐ ทำ�ให้มั่นใจได้ว่� 

 ข้อมูลของหน่วยง�นจะไม่ถูกลักลอบนำ�ไปใช้ให้เกิดคว�มเสยีห�ย

 ต่อท�งร�ชก�รได้

ประโยชน์ท่ีเกิดจ�กบริก�รอ่ืนๆ ของ EGA ต่อประเทศ
• การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ 

 (e-Government Platform) โดยก�รสร้�งกลไกก�รเชื่อมโยง

 ฐ�นข้อมูลเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก ของกรมก�รปกครอง 

 กระทรวงมห�ดไทย ทำ�ใหห้นว่ยง�นภ�ครัฐส�ม�รถลดตน้ทนุ

 ก�รบริห�รจัดก�รและสร้�งโอก�สก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

 ไปสู่ประช�ชนได้ง่�ยขึ้น 

• การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ 

 (Government Access Channels) ที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึง

 บริก�รต�่งๆ ไดจ้�กจดุเดยีว โดยมพีระร�ชบญัญัตกิ�รอำ�นวย

 คว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. 2558 

 เปน็เคร่ืองมอืเชิงนโยบ�ยสนับสนุนหน่วยง�นภ�ครัฐ ทำ�ใหเ้กดิ 

 Impact เชิงนโยบ�ย และนวัตกรรมก�รบริก�รภ�ครัฐ โดยมี 

 New Business Model สำ�หรับใหบ้ริก�รประช�ชน รวมทัง้เกดิ

 ก�รปรับปรุงกระบวนก�รในก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ อันจะนำ�

 ไปสู่ก�รให้บริก�รที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน 

 ในที่สุด

• การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Open Data)     

 น�ยกรัฐมนตรีเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รเปิดเผยข้อมูลและ

 มีคว�มตระหนักว่� ข้อมูลภ�ครัฐไม่ใช ่แค่เพียงให้เก ิด              

 คว�มโปร่งใส ในก�รดำ�เนินง�นเท่�นั้น แต่ทำ�ให้ภ�คเอกชน

 หรือภ�คธุรกิจเกิดโอก�สในก�รนำ�ข้อมูลเหล่�นั้นไปพัฒน�

 ต่อยอดให้เกิดบริก�รใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของ

 ประช�ชนและสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจได้ด้วย

• การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร 

 ICT ภาครัฐ (e-Government Capability Building) สร้�ง

 เครือข่�ยคว�มสัมพันธ์และแลกเปลี ่ยนประสบก�รณ์ของ

 ผูบ้ริห�รระดบัสงูของหน่วยง�นภ�ครัฐ ทำ�ใหเ้กดิคว�มร่วมมอื

 ร่วมใจในก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ที ่เชื ่อมโยงกัน มี

 คว�มเป็นหน่ึงเดียวกัน และมุ่งไปสู่ประช�ชนเป็นสำ�คัญ อันนำ� 

 ไปสู่นวัตกรรมก�รสร้�งคว�มร่วมมือของภ�ครัฐต่อไป
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สวนที่ 4

การบูรณาการความรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ



รายงานประจ�าปี 2558
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โครงก�รแข่งขันประกวดผลง�นก�รพัฒน�โมบ�ย
แอปพลิเคชันภ�ครัฐ (Mobile e-Government Award : MEGA)

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA  

จัดก�รแข่งขันประกวดผลง�นก�รพัฒน�โมบ�ยแอปพลิเคชันภ�ครัฐ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักพัฒน�โมบ�ยแอปพลิเคชันของ

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คก�รศึกษ� รวมทั้งเป็นก�รยกระดับ

ก�รใช้ง�นบริก�รภ�ครัฐผ่�นโมบ�ยแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้อง

กับแผนยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งและส่งเสริมก�รบริก�รรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยกำ�หนดให้มีก�รประกวดผลง�น

ก�รพัฒน�โมบ�ยแอปพลิเคชันภ�ครัฐเป็นประจำ�ทุกปี 

สำ�หรับก�รประกวดในปี 2558 มีผู้สมัครเข้�แข่งขัน จำ�นวน 154 ทีม 

329 คน มีผู้เสนอผลง�นทั้งสิ้น จำ�นวน 179 ผลง�น โดยแบ่งเป็น 

นักศึกษ� นักพัฒน�ซอฟต์แวร์ทั่วไป จำ�นวน 124 ทีม และเป็น

ผู้ประกอบก�รซอฟต์แวร์ไทย จำ�นวน 30 ทีม ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้น

ก�รแข่งขันไดม้กี�รประก�ศผลและมอบร�งวัลในวันที ่26 มนี�คม 

2558 ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม ประตูน้ำ� กรุงเทพฯ ภ�ยในง�น

ยงัไดรั้บเกยีรตจิ�ก น�ยพรชัย รุจปิระภ� รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร เป็นประธ�นเปิดง�นและ

บรรย�ยพิเศษหัวข้อ “แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือภ�ครัฐกับ

นโยบ�ยก�รขบัเคลือ่นเทคโนโลยสีู ่Digital Economy” พร้อมมอบ

ร�งวัลแก่ผู้ชนะเลิศในประเภทต่�งๆ ดังนี้

ร�งวัลในประเภทนักศึกษ� นักพัฒน�ซอฟต์แวร์ทั่วไป ได้แก่ 

• ร�งวัลชนะเลิศ ทีม Dream and Go จ�กผลง�น “EasyHos”

  ซึ่งเป็นระบบนำ�ท�งข้อมูลให้แก่คนไข้ในโรงพย�บ�ลรัฐ  

• ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม NoviceCODE! จ�กผลง�น 

 “chariGO” เป็นแอปพลิเคชันจำ�หน่�ยสินค้�ชุมชน 

• ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 404_App_not_found จ�ก

 ผลง�น “Be a HERO” สำ�หรับแจ้งปัญห�สังคม 

• ร�งวัลชมเชย ทีม NBComsci จ�กผลง�น “A System of Recycle 

 Waste Bank” หรือระบบธน�ค�รขยะรีไซเคิล

ร�งวัลในประเภทผู้ประกอบก�รซอฟต์แวร์ไทย ได้แก่ 

• ร�งวัลชนะเลิศ ทีม Digio Identification โดย บริษัท ดิจิโอ 

 (ประเทศไทย) จำ�กัด จ�กผลง�น “Digio Identification Solution” 

  ซึง่เปน็ระบบปอ้งกันก�รปลอมแปลงเอกส�รสำ�คัญและก�รอ�่น

 ข้อมูลบัตรประช�ชนไทย  

• ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Call Zen โดย บริษัท เอนค�ส 

 จำ�กัด จ�กผลง�น “Call Zen for Government” ซึ่งเป็นระบบ

 โต้ตอบอัตโนมัติของหน่วยง�น 

• ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Enjoin โดย บริษัท ดรีมมิโอ 

 จำ�กัด จ�กผลง�น “Enjoin - Intelligent Expo Platform in Your

  Pocket” ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันสำ�หรับจัดง�นเอ็กซ์โปในประเทศไทย

• ร�งวัลชมเชย ทีม Code Gears โดย บริษัท โค้ด เกียร์ จำ�กัด

 จ�กผลง�น “พินเกียร์ (PinnGears)” ซึ่งเป็นระบบนำ�ชม 

 อัจฉริยะสำ�หรับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะจะได้รับเงินร�งวัล โล่ร�งวัล และประก�ศนียบัตร 

นอกจ�กนี้ ยังมีร�งวัลพิเศษอื่นๆ จ�กหน่วยง�นพันธมิตร ได้แก่ 

ศูนย์อุตส�หกรรมซอฟต์แวร์พ�ร์ค บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) 

จำ�กัด บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด และสำ�นักง�นรัฐบ�ลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์�ร

มห�ชน) 
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คว�มร่วมมือกับภ�ครัฐและเอกชน

ลำดับที่ ความร�วมมือ (MOU) หน�วยงาน วัตถุประสงค�หลัก วันที่ลงนาม

1.

2.

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) 

และ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) 

และ 
ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 

และคอมพิวเตอร�แห�งชาติิ

18 กุมภาพันธ� 2558

21 กุมภาพันธ� 2558

3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) 

และ
มหาวิทยาลัยเอเชียน

21 กุมภาพันธ� 2558

4. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) 

และ
สถาบันเซนจ�ฟ�วชั่น

21 กุมภาพันธ� 2558

5. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) 

และ 
บริษัท ไมโครซอฟท� 
(ประเทศไทย) จำกัด

21 กุมภาพันธ� 2558

6. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�
(องค�การมหาชน) 

และ 
Open Data Alliance

26 กุมภาพันธ� 2558

31 มีนาคม 25587. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 
(องค�การมหาชน) และ 

บริษัท ไอเอ็มซี เอ�าท�ซอร�สซิ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านการวิจัยและพัฒนา
โครงการ“การศึกษาและการวิจัย เพื ่อการพัฒนา 
ศูนย�กลางข�อมูลภาครัฐแบบเป�ด” 

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านการวิจัยและพัฒนา
โครงการ“การศึกษาและการวิจัย เพื ่อการพัฒนา 
ศูนย�กลางข�อมูลภาครัฐแบบเป�ด” 

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านการจัดการข�อมูลและ
การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ” 

Memorandum Of Understanding On International 
Cooperation in Developing e-Government and 
Enterprise Architecture 

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือโครงการ Big Data 
Certificaton course ระหว�าง 

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านการศึกษาและจัดตั้ง
ศูนย�ข�อมูลสารสนเทศสำรองยาฉุกเฉิน 

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือด�านการวิจัยและพัฒนา 
โครงการ “การจัดการข�อมูลและการเป�ดเผยข�อมูล 
ภาครัฐ” 

1. เพื่อจัดให�มีศูนย�ข�อมูลสารสนเทศสำรองยาฉุกเฉิน
 ในมหาวิทยาลัยขอนแก�น
2. เพื่อร�วมศึกษาวิจัยศูนย�ข�อมูลสารสนเทศสำรองยา
 ฉุกเฉินในทุกๆ มิติ

เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข�อง
กับข�อมูลเป�ดภาครัฐ (Open Government Data) 
รวมถึงการจัดการข�อมูลท่ีมีปริมาณมหาศาล (Big Data) 
และส�วนต�อประสานงานโปรแกรมประยุกต�ภาครัฐ 
(Government Application Program Interface) 
ในรูปแบบต�างๆ ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
ก�อให�เกิดประโยชน�แก�ทั้งสองฝ�าย

เพื่อการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาศูนย�กลาง
ข�อมูลภาครัฐแบบเป�ด (Open Government Data) 
โดยทั้งสองฝ�ายตกลงดำเนินงาน ดังต�อไปนี้
1. ส�งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนประสบการณ� 
 เชิงวิชาการ ด�านข�อมูลภาครัฐแบบเป�ด (Open 
 Government Data) 
2. ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการดำเนินการของศูนย�กลาง
 ข�อมูลภาครัฐแบบเป�ด (Open  Government 
 Data) 
3. กำหนดยุทธศาสตร�และผลักดันให�ประเทศไทย
 มีศ ูนย �กลางข�อมูลภาคร ัฐแบบเป�ด (Open 
 Government Data)

เพื่อสร�างเครือข�ายของนักพัฒนาแอปพลิเคชันและ 
ผู�ที่สนใจการใช�ข�อมูลภาครัฐ (Open Government 
Data) ในรูปแบบต�างๆ ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งก�อให�เกิดประโยชน�แก�ทั ้งสองฝ�าย โดยมี 
วัตถุประสงค� ดังนี้
1. ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร�างเครือข�าย 
 ของนักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู�ที่สนใจการใช� 
 ข�อมูลภาครัฐ (Open Government Data) 
2.  พัฒนาแอปพลิเคชันให�สามารถรองรับการใช�งาน 
 ข�อมูลภาครัฐแบบเป�ด (Open Government Data) 
3. ส�งเสริมให�เกิดการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนและ 
 ผลักดันให�เกิดการเป�ดเผยข�อมูลในวงกว�าง

เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง 
กับข�อมูลเป�ดภาครัฐ (Open Government Data) 
ในรูปแบบต�างๆ ร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 
ก�อให�เกิดประโยชน�แก�ทั้งสองฝ�าย

เพื่อร�วมกันสนับสนุนและผลักดันให�เกิดการพัฒนา 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�และสถาป�ตยกรรมองค�กรทาง
ด�าน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�

เพื่อร�วมกันจัดอบรม Big Data Certificaton course 
ให�แก�หน�วยงานภาครัฐ
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ประมวลภ�พก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับ
หน่วยง�นต่�งประเทศ

บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
น�ยศกัดิ ์ เสกขุนทด ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอเิลก็ทรอนิกส์ และ Mr. Chi Ming Peng, Chairman of Open Data Alliance จ�ก

ประเทศไต้หวนั ได้ร่วมลงน�มบนัทกึข้อตกลงคว�มร่วมมอืระหว่�งหน่วยง�น เมือ่วนัที ่26 กุมภ�พนัธ์ 2558 ณ โรงแรมสโุกศล กรุงเทพฯ 

เพือ่ร่วมกนัสนับสนนุและผลกัดนัให้เกิดก�รพฒัน�รัฐบ�ลอเิลก็ทรอนกิส์และสถ�ปัตยกรรมองค์กรท�งด้�นรัฐบ�ลอเิลก็ทรอนิกส์ระหว่�ง

สองหน่วยง�น ทั้งในแง่ของก�รดำ�เนินโครงก�รก�รแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวช�ญ แบ่งปันประสบก�รณ์ และก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ รวมถึง 

ง�นสัมมน�ระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว

ก�รประชุมคว�มร่วมมือ
สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ EGA ได้จัดก�รประชุมคว�มร่วมมือ Cloud Security APAC Leadership เมื่อ

วันที่ 10 มิถุน�ยน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยก�รจัดสัมมน�ดังกล่�ว เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู้ประสบก�รณ์กับ

ประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ระบบคล�วด์ที่มีคว�มมั่นคงปลอดภัย รวมถึงยังเป็นก�รพบปะพูดคุยกับผู้บริห�รระดับสูง

ในระดับเอเซียแปซิฟิคที่เข้�ร่วมก�รประชุมและเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก




