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1. งานสารบรรณ คือ ? 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. ๒๕๒๖ "งานสารบรรณ " หมายความว่างานที่เก่ียวกับการ
บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ ? 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ " 
หมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. TH e-GIF คือ ? 

“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ” หรือ “Thailand e-Government Interoperability 
Framework” (TH e-GIF) เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการสร้างระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลและการปฏิบัติก ารร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ  
โดยได้ท าการพัฒนาต่อเน่ืองจากกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเวอร์ชั่น 1.1 ให้เป็นเวอร์
ชั่น 2.0 ที่เน้นการน าเอาสถาปัตยกรรมองค์กรม าใช้ในการสร้างความเข้าใจในแง่มุมด้านธุรกรรม ด้านข้อมูล 
ด้านระบงาน และด้านเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและตามที่ต้องการในอนาคต พร้อมวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อน ามา
ซ่ึงแผนการด าเนินการที่จะเชื่อมบริการของหน่วยงานตนเองและเชื่อมบริการกับหน่วยงานภายนอกเข้าด้วยกัน 
 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://egif.mict.go.th/ 

4. e-CMS คือ ? 

e-CMS ย่อมาจาก “electronic Correspondence Management System” หรือ “ระบบสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” เพื่อ มุ่งเน้นให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ  ที่พัฒนาโดยบุคคลหรือบริษัท ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านภาษาหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือด้านงานสารบรรณ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันได้   
โดย e-CMS เป็นระบบที่ให้บริการแบบเว็บเซอร์วิส (Web Services)  

เว็บเซอร์วิส คือ ระบบซอฟต์แวร์  (Software) ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบงาน (Application) ที่มีความแตกต่างกัน ผ่านระบบเครือข่าย ได้ การให้บริการของ เว็บเซอร์วิส  จะต้องมีการ
ร้องขอบริการ และเว็บเซอร์วิสจะตอบกลับข้อมูลตามที่ร้องขอ โดยรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ร้องขอและผู้
ให้บริการ จะต้องมี การก าหนดมาตรฐาน ของข้อมูลให้เข้าใจ ตรงกัน  ดังน้ันไม่ว่าผู้ร้องขอจะพัฒนาระบบงานด้วย
เทคโนโลยีใดก็ตาม เม่ือต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องส่งค าร้องขอข้อมูลตามมาตรฐานที่ก าหนดในการให้บริการ
ของเว็บเซอร์วิสน้ันๆ 
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5. TH e-GIF สัมพันธ์กับ e-CMS อย่างไร ?  

ในระยะเริ่มแรก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้มีการด าเนิน งานโครงการเชื่อมโยงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF โดยมี  TH e-GIF มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ  
และมี e-CMS เป็นระบบฯ เพื่อท า ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก าหนดมาตรฐาน ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบงานได้ 

6. ถ้ามีการปรับปรุง TH e-GIF จะส่งผลกระทบต่อมาตรฐานข้อมูลของ e-CMS ? 

ไม่มีผลเน่ืองจาก TH e-GIF เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่าง
ระบบงาน  แต่ e-CMS จะมีมาตรฐานข้อมูล ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้ผู้ร้องขอและผู้ให้บริการเข้าใจตรงกัน   ดังน้ันการปรับปรุง กรอบแนวทาง  TH e-GIF จึงไม่มีผลต่อมาตรฐาน
ข้อมูลของ e-CMS   

7. e-CMS 2.0 คือ ? 

e-CMS 2.0 หรือ “ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เวอร์ชั่น 2” ที่พัฒนา
และให้บริการโดย สรอ.  

รูปแบบมาตรฐานข้อมูลใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณฯ สามารถอ้างอิงได้จาก “คู่มือ
ประกอบการพั ฒนาระบบ  (Administrative Manual) ระบบสนั บสนุนการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่ างระบบสาร
บรรณอิเลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานรัฐ (e-CMS 2.0)” ของ สรอ. โดยภาษาที่ก าหนดเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล คือ XML (Extensible Markup Language) 

8. e-CMS 2.0 แตกต่างจาก e-CMS เวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่างไร ? 

ด้านสถาปัตยกรรมระบบของ e-CMS 2.0 
 e-CMS 2.0 มีรูปแบบการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Centralized System) ซ่ึงต่างจากเดิมที่เป็นการให้บริการ

แบบกระจายศูนย ์(Distributed System)  
กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องแม่ข่าย  (e-

CMS Server) ตั้งไว้ทีย่ังหน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่เป็นเว็บเซอร์วิสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนในเวอร์ชั่นก่อน
หน้า ซ่ึงจะช่วยลดภาระในการดูแลเครื่องแม่ข่าย และลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหากรณีปัญหาดังกล่าวเกิด
จาก e-CMS  

ด้านมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ e-CMS 2.0 
 เน่ืองจากสถาปัตยกรรม e-CMS 2.0 มีการลดจุด การเชื่อมต่อของระบบงาน และลดขั้นตอน  ในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ซ่ึงท าให้มาตรฐานในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่าง ระบบฯ จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป
จากเวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วย เช่นกัน พร้อม กันน้ีได้มีการปรับปรุง ค าจ ากัดความ (Definition) ของมาตรฐาน
ข้อมูลให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้น 

ด้านส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณฯ ในการเชื่อมโยงเข้ากับ e-CMS 2.0 
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 สรอ. ได้มีการเตรียมสภาพแวดล้อม  (Environment) ของ e-CMS 2.0 เพื่อรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบสารบรรณฯ (e-CMS 2.0 on Cloud For Develop) ของผู้พัฒนา โดยระบบที่จัดเตรียมไว้ผู้พัฒนา
ระบบสารบรรณฯ สามารถท าการทดสอบและเชื่อมโยงได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึง
สภาพแวดล้อมดังกล่าว จะไม่ปะปนกับการทดสอบ (Testing) และการใช้งานจริง  (Production) ของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการติดตามสถานะการส่ง -รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน  e-CMS 2.0 

 สรอ . ได้ จัดเตรียมระบบ ติดตามการ ส่ง -รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  หรือ ระบบ
มอนิเตอร์ (Monitor) รายการหนังสือที่ได้มีการส่ง -รับ ผ่าน e-CMS 2.0  เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือผ่านระบบได้ว่า ปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ขั้นตอนใด  

9. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับรูปแบบการให้บริการ e-
CMS 2.0 ? 

สรอ. ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการปรับรูปแบบการให้บริการ e-CMS 2.0 ที่มีแผนการด าเนินงานในปี 
2556 ดังน้ันในปี 2555 สรอ. จึงได้ท าการส ารวจสถานภาพการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่ว ยงานที่เข้า
ร่วมโครงการกับ สรอ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ใน e-CMS 
เวอร์ชั่นก่อนหน้า ยังคงสามารถเชื่อมโยงได้หลังจาก สรอ. ด าเนินการปรับรูปแบบการให้บริการเป็น e-CMS 2.0   

หลังจากการส ารวจสถานภาพดังกล่าว สรอ. ได้ด าเนินการสนับสนุบงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประสานงานบริษัทผู้พัฒนาระบบ รวมถึง
บริหารจัดการเพื่อให้การปรับปรุงระบบสารบรรณฯ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ e-CMS 2.0 เป็นไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย และส่งผล กระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด ในการปรับปรุงระบบสารบรรณฯครั้งน้ี รวมทั้งสิ้น 23 
หน่วยงาน ซ่ึงจะทยอยการย้ายระบบสารบรรณฯ เม่ือมีความพร้อมทั้งในด้านระบบงาน ด้านแนวทางปฏิบัติ ให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2556   

10. สถาปัตยกรรมของ e-CMS 2.0 เป็นอย่างไร ? 

e-CMS 2.0 มีรูปแบบการให้บริการแบบรวมศูนย์ ซ่ึงได้มีการติดตั้งอยู่บนคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service : 
G-Cloud) โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าใช้งานได้  โดยผ่านเครือข่าย สารสนเทศภาครัฐ (Government 
Information Network : GIN)   
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11. มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 สามารถดูข้อมูลได้จากท่ีใด ? 

มาตรฐานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถศึกษาได้จาก “คู่มือประกอบการพั ฒนาระบบ  (Administrative 
Manual) ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรั ฐ (e-CMS 
2.0)”  หรือจากเว็บไซต์ http://saraban.ega.or.th/ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของ สรอ . เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการ
เชื่อมโยงดังกล่าว ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-612-6060 หรืออีเมล์ helpdesk@ega.or.th 

12. e-CMS 2.0 เปิดให้บริการเมื่อใด ? 

เริ่มเปิดให้บริการในเดือน กรกฎาคม 2556 โดยมีการใช้งานเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยสถิติเริ่มแรกในการส่ง -รับหนังสือประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 104 ฉบับ พร้อมกันน้ี  สรอ . ได้
ด าเนินการจัดส่งรายงานสถิติประจ าเดือนให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งาน e-CMS 2.0  

13. เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ท่ีเคยเชื่อมโยงกับ e-CMS เวอร์ชั่นก่อนหน้า ต้องเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติงานใหม่หรือไม่ ? 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของหน่วยงานไม่ต้องปรับเรื่องแนวทางปฏิบัติใดๆ เก่ียวกับการเชื่อมโยง ระบบสารบรรณฯ  
เน่ืองการปรับปรุง e-CMS 2.0 จะกระทบในด้านเทคนิคเท่าน้ัน  

ขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณยังคงขั้นตอนดังน้ี 
1) หน่วยงานต้นทาง (ผู้ส่ง): ท าการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากระบบสารบรรณฯ  
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2) หน่วยงานต้นทาง (ผู้ส่ง): ท าการส่งออกหนังสือฯ ไปยัง e-CMS 2.0  
3) หน่วยงานปลายทาง (ผู้รับ): ท าการดึงหนังสือฯ ของหน่วยงานตัวเอง จาก e-CMS 2.0  
4) หน่วยงานปลายทาง (ผู้รับ ): ท าการตรวจสอบ รายละเอียดของ หนังสือฯ พร้อมส่งเลขรับกลับไป

หน่วยงานต้นทาง (ผู้ส่ง)  
5) หน่วยงานต้นทาง (ผู้ส่ง): ท าการตรวจสอบเลขรับของหนังสือฯ ที่ได้ท าการส่งออก จาก e-CMS 2.0  
6) หน่วยงานต้นทาง (ผู้ส่ง ): ท าการบันทึกเลขรับของหนังสือฯ ที่ได้รับ เข้าสู่ระบบสารบรรณฯ ของ

หน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือสืบค้นในระบบสารบรรณฯ 
 
* การโต้ตอบระหว่างหน่วยงานต้นทางและปลายทาง จะเป็นการใช้งานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน 

 

14. เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ท าการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-CMS 2.0 อยากรู้ว่าผู้รับ
ได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือยัง ? 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เข้ามาลงทะเบียน ( Register) ที่ ระบบ มอนิเตอร์  ( Monitor) ที่ URL: 
http://monitor.ecms.ega.or.th เม่ือผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ จะได้รับ
รหัสผ่าน  (Password) ทางอีเมล (e-mail) ที่ลงทะเบียน ซ่ึงหลังจากน้ีเจ้าหน้าที่งานสารบรรณสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน  คือ อีเมลที่ลงทะเบียน และรหัสผ่านที่ได้รับจากการตอบกลับจากระบบ  หลังจากน้ัน จะ
สามารถตรวจสอบหนังสือฯ ที่ท าการส่งผ่าน e-CMS 2.0 ได้ เช่น ผู้รับได้รับหนังสือหรือยัง ,  ผู้รับท าการส่ง ออกเลข
รับหรือยัง เป็นต้น 

http://monitor.ecms.ega.or.th/
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15. ถ้าหน่วยงานสนใจจะเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงฯ กับ e-CMS 2.0 จะต้องท าอย่างไร ? 

ด้านเอกสาร 
 หนังสือขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ภายใต้กรอบมาตรฐาน e-CMS2.0 และขอความอนุเคราะห์ร่วม
ทดสอบระบบ 

 แบบค าขอเชื่อมโยงระบบฯ  
หมายเหตุ : เอกสารแบบค าขออยู่ระหว่างการจัดท า หากแล้วเสร็จจะระบุชื่อเต็มในเอกสารฉบับน้ีอีก
ครั้ง 

ด้านเทคนิค  
 จัดเตรียมเครือข่ายภายในเชื่อมต่อกับเครือข่าย GIN ของหน่วยงาน  ที่ได้รับการจัดสรรจากสรอ . โดย

ใช้ GIN Private IP ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ e-CMS 2.0 ที่ติดตั้ง ณ. สรอ.  
ซ่ึงการเชื่อมโยง Private IP ของ GIN เป็นการเชื่อมโยงในรูปแบบภายใน (Intranet) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดย IP Address ที่ใช้จะเป็นวง 10.x.x.x 

 ท าการปรับปรุง ซอฟต์แวร์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงกับ e-
CMS 2.0 ของ สรอ. 

16. ถ้าหน่วยงานไม่มีเครือข่าย GIN จะต้องท าอย่างไร ? 

หากหน่วยงานที่สนใจเชื่อมโยงระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีเครือข่าย GIN จะต้องติดต่อเพื่อขอ
เข้าร่วมโครงการ GIN ก่อนโดยติดต่อแจ้งความประสงค์ ผ่านทาง Helpdesk ของสรอ .ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-612-
6060 หรืออีเมล์ helpdesk@ega.or.th  

17. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและด าเนินการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 เป็น
อย่างไร ? 

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ 
1)  หน่วยงานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการท าหนังสือขอเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2)  สรอ. ตอบรับการขอเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามที่หน่วยงานร้องขอ  

mailto:helpdesk@ega.or.th
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ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุง และทดสอบ 

1) ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ : หน่วยงาน และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าการปรับปรุงระบบสารบรรณฯ ให้สามารถเชื่อมโยงกับ e-CMS 2.0 ได้ โดยระหว่าง
การพัฒนาสามารถทดสอบระบบได้กับ e-CMS 2.0 บนสภาพแวดล้อมการพัฒนา (e-CMS 2.0 For 
Develop) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

2) ขั้นตอนการทดสอบระบบฯ: หน่วยงาน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณฯ และ สรอ . ร่วมท าการ
ทดสอบระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 บนสภาพแวดล้อมทดสอบ (e-CMS 2.0 For Testing) 
ผ่านเครือข่าย GIN 

3) ขั้นตอนการใช้งานจริง: เม่ือผ่านขั้นตอนการทดสอบระบบสารบรรณฯ บน e-CMS 2.0 For Testing 
เรียบร้อย หน่วยงานสามารถแจ้งก าหนดความพร้อมที่จะย้ายระบบ เพื่อให้งานจริงกับสรอ. 

4) ขั้นตอนการเช่ือมโยงระดับกรมและระดับกระทรวง : ทุกเดือนสรอ .ด าเนินการจัดส่งรายงาน ปริมาณ
การส่ง-รับหนังสือผ่าน e-CMS 2.0 และหน่วยงานสามารถดูรายละเอียดของการส่ง -รับหนังสือ ได้จาก
ระบบมอนิเตอร์ (Monitor) 
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18. ทดสอบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 กับสรอ. มีรายการการทดสอบแบบ
ใด ? 

สรอ. ได้จัดท ารายการทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-CMS 2.0 โดยใช้ชื่อเอกสารว่า “รายการทดสอบ
การปฏิบัติตามมาตรฐานเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-CMS 2.0 on Cloud”  

โดยรายการการทดสอบน้ีจะสอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลผ่าน e-CMS 2.0 
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณฯ สามารถน าไปใช้ประกอบระหว่างการพัฒนา  ซ่ึงจะท าให้การติดตั้งระบบ สาร
บรรณฯ ที่หน่วยงาน เพื่อท าการทดสอบบนสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

19. หน่วยงานต้องปรับเครือข่ายภายในเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 
2.0 อย่างไรบ้าง ? 

การปรับเครือข่ายภายในเชื่อมต่อกับเครือข่าย GIN อาจมีความแตกต่าง กันในแต่ละ หน่วยงาน  ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับนโยบายด้านเครือข่าย (Network Policy) และสภาพแวดล้อมรวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายของแต่ละหน่วยงานเป็น
องค์ประกอบร่วมด้วย วิธีการเช่น 

1) วิธีการ : การแปลงไอพีแอดเดรส (Network Address Translation: NAT) เม่ือเครื่องแม่ข่ายระบบ
สารบรรณฯ ต้องการติดต่อไปยัง e-CMS 2.0 ในเชิงเครือข่าย ถ้ามีการท า NAT อยู่ระบบเครือข่ายจะ
ทราบทันทีว่า การติดต่อน่ันจะต้องส่งผ่านไปยังเครือข่าย GIN  

NAT คือ การแปลงไอพีแอดเดรส (IP Address) ของเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณฯ ที่ใช้ IP ชุด
ภายในหน่วยงาน (Private IP) ให้เป็น IP ชุดภายนอกหน่วยงาน (Public IP) 

2) วิธีการ: เพิ่มแลนการ์ด (Lan Card) บนเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณ ฯ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
เชื่อมต่อเครือข่าย GIN 

ดังน้ันในการปรับเครือข่ายภา ยในควรมีเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล เครือข่ายของหน่วยงานร่วม หารือ  และบริหาร
จัดการด้านเครือข่าย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อติดขัดทางด้านเทคนิคในการเชื่อมโยง 
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20. สภาพแวดล้อม (Environment) ของ e-CMS 2.0 ท่ี สรอ. จัดเตรียมไว้แตกต่างกันอย่างไร ? 

 e-CMS 2.0 on Cloud For Develop: ส าหรับผู้พัฒนา หรื อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบ สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาทดสอบโปรแกรมของตัวเองโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

โดยมี ชุดเครื่องมือ (Tools) ที่ สรอ . ได้จัดเตรียมให้แก่ผู้พัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา /
ตรวจสอบ /ติดตาม กระบวนการในการ ส่ง-รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ อยู่ระหว่าง การพัฒนาระบบสาร
บรรณฯ ให้มีความสอดคล้องตรงตามกระบวนการ และมาตรฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้ส าหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่าน e-CMS 2.0 มีดังน้ี 

1) โปรแกรม Test Tool (XML Validation): ส าหรับใช้ตรวจสอบ XML Schema ในแต่ละ
กระบวนการ หรือเลือกตรวจสอบตามกระบวนการ 

 URL: http://dev.exchange.ecms.ega.or.th/thegif_2_testtool/ 
2) โปรแกรมเชื่อมโยงกลาง: ส าหรับใช้ทดสอบการใช้งานในการ ส่ง-รับหนังสือ  ระหว่างระบบสาร

บรรณฯ ของบริษัทที่พัฒนาขึ้นได้ 

 URL: http://dev.exchange.ecms.ega.or.th/thegif_2/ 
3) โปรแกรม Monitor: ส าหรับติดตามการทดสอบ ส่ง-รับหนังสือระหว่างระบบสารบรรณฯ ของ

บริษัทที่พัฒนาขึ้นได้ 

 URL: http://dev.monitor.ecms.ega.or.th 
สามารถติดต่อขอใช้ระบบได้ที่ : เจ้าหน้าที่ของ สรอ . ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-612- 6060 หรืออีเมล์ 
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 e-CMS 2.0 on Cloud For Testing: ส าหรับทดสอบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ หลังน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งยังหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เป็นหลัก  

 e-CMS 2.0 on Cloud For Production: ส าหรับใช้งานจริง  เพื่อการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ของ
หน่วยงานภาครัฐ หลังน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งยังหน่วยงานภาครัฐ โดย โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) เป็นหลัก 
 
เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการจัดท า 

21. ถ้าหน่วยงาน อยากปรับปรุง/พัฒนาระบบสารบรรณฯ ให้สามารถเชื่องโยงผ่าน e-CMS 2.0 
ไดค้วรระบุ ข้อก าหนดคุณสมบัติขั้นต่ า (Term of Reference: TOR) อย่างไร ? 

หน่วยงาน สามารถน าเอกสาร “คู่มือประกอบการพั ฒนาระบบ  (Administrative Manual) ระบบสนั บสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรั ฐ (e-CMS 2.0)” เวอร์ชั่นล่าสุด ประกอบ 
TOR หลักของหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารแนบท้าย หรือภาคผนวกด้วยได้  

http://dev.exchange.ecms.ega.or.th/thegif_2_testtool/
http://dev.exchange.ecms.ega.or.th/thegif_2/
http://dev.monitor.ecms.ega.or.th/
mailto:helpdesk@ega.or.th
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22. ถ้าหน่วยงานสนใจเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 แต่ผู้พัฒนาอาจคิดค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบสารบรรณฯ สรอ. สามารถสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่ ? 

สรอ. ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้บางส่วน ซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนหน่วยงานได้ครบทุกหน่วยงานที่สนใจ 
ดังน้ัน สรอ . อาจจะต้องพิจารณาความพร้อมของหน่วยงาน ในด้านอ่ืนปร ะกอบ รวมถึงประสบการณ์ของบริษัท
ผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ได้ตามวัตถุประสงค์  

หากหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากสรอ . ในปีถัดไปของการจัดเตรียมงบประมาณใน การบ ารุงรักษา
ระบบสารบรรณฯ (MA) ควรระบุขอบเขตงานการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 เข้าในขอบเขตการ
บ ารุงรักษา 

ทั้งน้ีถ้าอยู่ระหว่างการหารือ หรือสนใจการเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯ ผ่าน e-CMS 2.0 สรอ .ใคร่ขอ
รบกวนให้หน่วยงานระบุเงื่อนไขดังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงในขอบเขตงานของระบบสารบรรณฯ  

23. หนังสือชนิดใดบ้างท่ีควรส่งผ่าน e-CMS 2.0 ? 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสามารถส่ง-รับผ่าน e-CMS 2.0 ได้ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันของ
ผู้ปฏิบัติว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบใดที่จะส่ง-รับผ่าน e-CMS 2.0  

เน่ืองจาก e-CMS 2.0 เปรียบเสมือนกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กลาง ที่จะท าหน้าที่รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จากผู้ส่ง และส่งให้กับผู้รับที่ระบุไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

24. ท าไม e-CMS 2.0 ต้องบังคับให้แนบหนังสือน าทุกครั้งในการส่งผ่าน  e-CMS 2.0 ? 

เพื่อให้หน่วยงานปลายทาง (ผู้รับ) เม่ือได้รับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-CMS 2.0 สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือฯ ที่ได้รับได้ทันที   

 


