


นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ

รัฐมนตร�วาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

รัฐมนตร�ผูกำกับดูแลสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

 “ผมมีความมุงมั�นท่ีจะผลักดันประเทศไทย

  ใหกาวสูสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand)

  ดวยการสรางมาตรฐานและเพ��มประสิทธิภาพในการใหบร�การ

  แกประชาชนผานทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)

  เพ��อยกระดับคุณภาพช�ว�ตใหเกิดความทั�วถึง

  และเทาเทียมทั�วประเทศ”
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นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นม� สำ�นักง�น

รฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�รมห�ชน) (สรอ.) ไดถ้กูจดัตัง้ขึน้

เปน็องคก์�รมห�ชนในกำ�กบัของกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร (ทก.) ซึ่งเป็นหน่วยง�นกล�งที่มีภ�รกิจสำ�คัญ

ด้�นก�รพัฒน�และให้บริก�รระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government) ทีป่ระกอบดว้ยบคุล�กรทีม่คีว�มเชีย่วช�ญ

ด้�น e-Government โดยเฉพ�ะ เช่น ก�รพัฒน�และให้

บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�ร ก�รวิจัย พัฒน�และจัดทำ�ม�ตรฐ�นแนวปฏิบัติที่เป็น

ประโยชน์ต่อก�รพัฒน�และขับเคลื่อน e-Government ของ

ประเทศ และก�รให้คำ�ปรึกษ�และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ต่�งๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจและบริก�รของ สรอ. ตลอดจนก�ร

ผลักดันให้เกิดนโยบ�ยต่�งๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนก�รพัฒน�ด้�น 

e-Government ใหม้คีว�มก�้วหน�้สอดคลอ้งกบัยทุธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ด้�น ICT ของประเทศอย่�งเป็นรูปธรรม

ในรอบปีที่ผ่�นม� สรอ. มีคว�มมุ่งมั่นและเตรียมพร้อมในก�ร

ทำ�ง�นหนักเพื่อยกระดับก�รบริก�รด้�น e-Government 

ของหน่วยง�นภ�ครัฐในเชิงรุก ซึ่งโครงก�รเด่นๆ ในรอบปีที่

ผ่�นม� ได้แก่ ๑) บริก�ร GIN (Government Information 

Network) ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในก�รพฒัน�และบรูณ�ก�รเครอื

ข่�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐให้เชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้เกิดก�รบู

รณ�ก�รในก�รทำ�ง�น และก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่�งหนว่ย

ง�น ๒) บรกิ�ร Government Cloud ซึง่เปน็บรกิ�รในรปูแบบ

ใหมท่ีช่ว่ยใหเ้กดิก�รจดัสรรและใชท้รพัย�กรด้�นโครงสร�้งพืน้

ฐ�นร่วมกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงช่วยให้หน่วยง�นภ�ครัฐ

ส�ม�รถลดข้อจำ�กัดด้�นระยะเวล�ก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่กระทบ

ไปถึงระยะเวล�ในก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศให้ทันต่อคว�ม

จำ�เป็นในก�รใช้ง�นของหน่วยง�น และยังลดภ�ระในก�รดูแล

บรหิ�รจดัก�รและบำ�รงุรกัษ�ระบบ อกีทัง้ยงัเปน็แนวท�งในก�ร

พัฒน� e-Government ต�มหลักของ Green Concept อีก

ด้วย ๓) บริก�ร MailGoThai ที่ให้บริก�รระบบ e-Mail กล�ง

แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อรองรับก�รป้องกันก�รรั่วไหลของ

ข้อมูลข่�วส�รในส่วนง�นร�ชก�รจ�กก�รใช้ง�น Free e-Mail 

ของต�่งประเทศ ซึง่บรกิ�รนีจ้ะพฒัน�ใหเ้ปน็ Government ID 

สำ�หรับก�รเข้�ใช้ง�นระบบส�รสนเทศหรือบริก�รของภ�ครัฐ

ซึ่งกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รนำ�ร่องให้ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ของ

รัฐส�ม�รถใช้ Account ของ MailGoThai ในก�รเข้�ถึง ICT 

Free Wi-Fi ได้และจะดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�นของรัฐใน

ก�รขย�ยผลไปสูร่ะบบส�รสนเทศทีส่ำ�คญัอืน่ๆ ตอ่ไป ๔) ระบบ

เว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ (e-Government 

Portal) ซึ่งเป็นศูนย์กล�งในก�รเข้�ถึงข้อมูลและ e-Services 

ของภ�ครฐัเพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รบรกิ�รประช�ชนผ่�น

ท�งเวบ็ไซตน์ีไ้ดอ้ย�่งสะดวก รวดเรว็จ�กจดุเดยีว ๕) โครงก�ร

ขย�ยผลระบบสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบ

ส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นภ�ครฐั (e-Saraban) 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รขย�ยผลก�รรับส่งหนังสือระหว่�ง

ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐได้อย่�ง

มัน่คงปลอดภยับนเครอืข�่ย GIN ภ�ยใตม้�ตรฐ�น TH e-GIF 

๖) สรอ. ได้ผลักดันให้เกิดนโยบ�ยก�ร บูรณ�ก�รข้อมูล

พื้นฐ�นด้�นบุคคลโดยใช้เลข ๑๓ หลัก จ�กบัตรประจำ�ตัว

ประช�ชน แบบ Smart Card เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อม

ไปสู่ก�รพัฒน� e-Services ที่ใช้ประโยชน์จ�กบัตรประจำ�ตัว

ประช�ชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ภ�ยใต้โครงก�ร 

Smart Citizen Info. ซ่ึงก�รดำ�เนินก�รในระยะแรก สรอ. 

ได้ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องนำ�ร่องก�รบูรณ�ก�ร

ข้อมูลพื้นฐ�นแก่ประช�ชนผู้พิก�รและผู้สูงอ�ยุก่อน เพื่อให้

ประช�ชนในกลุ่มดังกล่�วส�ม�รถ นำ�บัตร Smart Card ไปใช้

ในก�รตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ท่ี

ได้รับจ�กภ�ครัฐ และจะขย�ยผลไปสู่ข้อมูลพื้นฐ�นด้�นอ่ืนๆ 

และนำ�ไปสู่ก�รมี e-Services ที่ใช้ประโยชน์จ�กบัตร Smart 

Card ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รพัฒน�ด้�น e-Government 

ของประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศชั้น เช่น เก�หลีใต้ ญี่ปุ่น

และสิงคโปร์ ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จประก�รสำ�คัญ ได้แก่ ตัวชี้วัด

ที่เรียกว่� e-Government Development Index (EGDI) 

(รศ. ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ)
ประธ�นคณะกรรมก�ร

(Varakorn Samkoset)
Chairman of Executive Board
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ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ United Nations e-Government Survey จ�ก

ก�รเผยแพรร่�ยง�นผลก�รสำ�รวจ e-Government ทัว่โลกตัง้แต่

ป ีพ.ศ. ๒๕๔๖ จนถงึปจัจบุนั ปร�กฏว�่ ประเทศไทยจัดอยู่ในลำ�ดับ

ที่ ๔๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ลำ�ดับที่ ๖๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลำ�ดับที่ 

๗๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ลำ�ดับที่ ๙๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น

อันดับที่ตกลงทุกปี แสดงให้เห็นว่�ประเทศไทยจำ�เป็นต้องปรับปรุง

และให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ด้�น e-Government อย่�ง

เร่งด่วนเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้ทัดเทียมน�น�

อ�รยประเทศได้ในอน�คต

คณะกรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ขอยืนยัน

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและดูแลกำ�กับก�รทำ�ง�น

ของ สรอ. ให้มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อประช�ชน 

อย่�งแท้จริง

Starting from 22 March 2011, the Electronic Government 

Agency (Public Organization) or EGA, an organization under 

the Ministry of Information and Communication Technology, 

has become the center for driving the e-Government 

service development. Manned with experienced IT experts 

and managers, the EGA provides various services, such 

as IT infrastructure, research and development related 

to e-Government, development and preparation of 

e-Government standards and framework, consultation and 

education on e-Government and budget allocation. The 

main objective is to develop e-Government system that 

best supports the country’s ICT development.

In the past year, EGA has proactively been involved in various 

electronic government development activities initiated by 

the public sector, especially the IT infrastructure. Significant 

projects introduced are 1) Government Information Network 

(GIN) aiming at integrating all information and data in 

the public sector while reducing redundancy in budget 

related to IT network development and management while 

encouraging cooperation between government agencies in 

migrating their common services to GIN rather than building 

their own network; 2) Government Cloud allowing efficient IT 

infrastructure resources management where users pay for 

the actual service they use, such as Software as a Service 

(SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as 

a Service (IaaS), which has shortened time and process 

related to procurement, lowered an organization’s burden 

for network management,  increased efficiency in budget 

management and provided the framework for e-Government 

development, focusing on Green Concept; 3) MailGoThai, a 

free email service for government offices that offers high 

security and prevents leakage of significant information, 

and will be shortly further developed to provide Government 

ID; 4) e-Government Portal, a central website for the public 

sector which offers easy access for the general public to 

reach government services, such as online tax payment 

by the Revenue Department, e-Saraban for information 

exchange on The-GIF standard, Smart Citizen Info that 

provides greater convenience in contacting, receiving 

services from the government by entering the 13-digit 

ID number as well as allows the general public to check 

personal information and benefits, such as public health, 

education, agricultural, transport and labor related rights.  

In addition, EGA has also studied success cases from other 

countries, such as South Korea, Japan and Singapore, to 

learn from their experience. Such information will be applied 

to Thailand, especially in standard and system development 

and upgrade to match with those countries providing widely 

recognized e-government services. In the end, the general 

public will fully receive direct benefits and easy access to the 

fast and convenient government services. The government 

itself can also increase efficiency and effectiveness in 

providing service to the general public and achieve secure 

information integration, leading to budget optimization.

During 2011-2012, EGA provided additional services, including 

network services, application services, information security, 

system integration and technology transfer services. Most 

of its customers are government, state enterprise and 

independent organizations in the public sector as well as 

private sector. This enables the general public to have easy 

access to government data and information, especially 

during natural disaster and critical time. The major success 

indicator of e-Government progress is the United Nations 

e-Government Survey’s e-Government Development Index 

(EGDI). Such survey covers a detailed study of progress of 

e-Governments worldwide between 2003 until now. Thailand 

ranked 46th in 2005, 34th in 2008, 76th in 2010 and 92nd in 

2012. This declining trend shows an urgent need for the 

country to take immediate action to further develop national 

competitiveness through e-Government.

The Executive Board of Directors wishes to confirm our 

commitment to formulating policies and supervising the 

operations of EGA to maintain efficiency and transparency 

for the benefits of the general public.
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ก�รจดัตัง้สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�รมห�ชน) (สรอ.) หนว่ยง�นในกำ�กบัของกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสือ่ส�ร ภ�ยใตภ้�รกจิก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ และระบบง�นด�้นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์

ถือเป็นคว�มท้�ท�ยของประเทศไทยในก�รพลิกโฉมสู่ก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐในองค์

รวม นับเป็นนโยบ�ยสำ�คัญที่รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญและส่งเสริมผลักดันให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม ก�รดำ�เนินก�รของ 

สรอ. ในปีที่ผ่�นม� ด้วยวิสัยทัศน์ก�รเป็นหน่วยง�นกล�งของประเทศในก�รผลักดัน และขับเคลื่อนก�รพัฒน�รัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีคว�มสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย “Enabling Complete and Secure e-Government” และ

ก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ของสำ�นักง�น ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน สรอ. ถือได้ว่�เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนก�รปฏิบัติ

ง�นท�งด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เร่ิมก้�วไปสู่ก�รบูรณ�ก�รระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์อย่�งเต็มรูป

แบบ และเป็นที่ยอมรับต่อน�น�ประเทศ

ก�รก้�วสู่เป้�หม�ยในก�รบูรณ�ก�รและยกระดับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ สรอ. ได้ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ในหล�ยด้�น โดย

โครงก�รหลกัทีส่ำ�คญั ระหว�่งป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้แก ่โครงก�รบรูณ�ก�รโครงสร�้งพืน้ฐ�นด้�นเครอืข�่ยรฐับ�ล

อเิลก็ทรอนกิส ์(Common Government Network Infrastructure) โครงก�รบรูณ�ก�รโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นขอ้มลู

รฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์และบรกิ�รประช�ชน (Common Government Information Infrastructure and e-Service) 

รวมถงึโครงก�รต�มนโยบ�ย Smart Thailand ของรฐับ�ล ซึง่สง่ผลใหเ้กดิก�รบรูณ�ก�รต�่งๆ ระหว�่งหนว่ยง�นภ�ครฐั 

ภ�ยใตโ้ครงก�รหลกัดงักล�่วข�้งตน้ สรอ. ได้ดำ�เนนิก�รโครงก�รทีส่ำ�คญัอกีเปน็จำ�นวนม�ก เชน่ ก�รพฒัน�ระบบเวบ็ไซต์

กล�งเพื่อเชื่อมโยง e-Services ภ�ครัฐ ก�รต่อยอดพัฒน�ระบบเครือข่�ยข้อมูลส�รสนเทศภ�ครัฐ (Government 

Information Network : GIN) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำ�คัญของรัฐบ�ลทั้งระบบง�นกล�ง และอื่นๆ เช่นข้อมูลก�รบริห�ร

จัดก�รนำ�้ ก�รเชื่อมโยงข้อมูลท�งอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกส�ร (National Single Window : NSW) และก�รเชื่อมโยง

ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ (Government Website Standard) 

(ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์ก�รมห�ชน)
Dr. Sak Segkhoonthod

President and CEO 
Electronic Government Agency 

(Public Organization)
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Message from President and CEO

เพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐได้นำ�ไปปรับปรุงและพัฒน�ระบบ

ก�รให้บริก�รอิเล็กทรอนิกส์ผ่�นเว็บไซต์อย่�งเป็นม�ตรฐ�น

สูร่ะดบัส�กล และเพือ่เปน็ก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณด�้น

เทคโนโลยีส�รสนเทศของภ�ครัฐให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ลด

ปัญห�ก�รใช้งบประม�ณซำ�้ซ้อน สรอ. จึงได้เปิดตัวระบบ 

Government Cloud (G-Cloud) เพื่อช่วยให้หน่วยง�น

ต�่งๆ ไดใ้ชท้รพัย�กรส�รสนเทศต�่งๆ รว่มกนั เชน่ เครือ่งแม่

ข�่ย (Server) นอกจ�กนี ้สรอ. กำ�ลงัดำ�เนนิโครงก�ร Smart 

Province โดยมจีงัหวดันครน�ยกเปน็จงัหวดันำ�รอ่ง ซึง่มกี�ร

ให้บริก�รเครือข่�ย GIN โดยมีก�รเชื่อมโยงไปยังศ�ล�กล�ง 

ที่ว่�ก�รอำ�เภอทั้ง ๔ แห่งของจังหวัด

ท้�ยสุดนี้  ผมในน�มของฝ่�ยบริห�รสำ�นักง�นรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) ผมหวังเป็นอย่�งย่ิงว่� 

สรอ. จะไดร้บัคว�มรว่มมอืจ�กหนว่ยง�นสำ�คญัทัง้ภ�ครฐัและ

เอกชนในก�รร่วมผลักดันก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว เพื่อผลักดันให้

ประเทศไทยก้�วสู่ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ใน

อ�เซียน ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันที่ดียิ่งขึ้นบน

เวทีระดับโลก 

In the first year of its operations, most of projects 

and tasks the Electronic Government Agency (Public 

Organization) or EGA has handled are urgent ones 

transferred from other organizations and that must 

be operated in parallel to organizational management. 

With only slightly more than 180 people, EGA has made 

significant progress thanks to its commitment to vision 

and mission. Today EGA is a major mechanism driving 

Thailand towards Connected Government based on 

state-of-the-art electronic government services. 

The operations and services are people-centric and 

promote public participation or e-Participation.

To achieve its goal of driving and upgrading 

e-Government to meet with international standard, 

EGA has implemented various projects. The significant 

ones introduced and handled during 2011-2012 

are Common Government Network Infrastructure, 

Common Government Information Infrastructure and 

e-Services as well as other projects under the Smart 

Thailand policy. Such progress is important to support 

IT integration among government agencies, including 

more than 600 e-Services systems, Government 

Information Network which is connected to the water 

resource database, National Single Window (NSW), 

e-CMS 2.0 and Government Website Standard which is 

adopted by the public sector in order to provide more 

efficient online services. In addition, the Government 

Cloud (G-Cloud) system was introduced as a significant 

tool to enhance IT budget management efficiency and 

reduce redundancy. Under this project, government 

organizations can save huge budget as they do not 

have to invest in their own servers. At present, EGA 

is working on Smart Province Project, with Nakhon 

Nayok as the pilot project. The Smart Province 

covers the integration of GIN with the provincial 

administration office and the four main Amphur of the 

Nakhon Nayok. ICT Free Wi Fi is also available with 

easy access through Government ID.

On behalf of the management of Electronic Government 

Agency (Public Organization), I wish to extend my 

sincerest appreciation to the employees as well as the 

Ministry of Information and Communication Technology 

and strategic partners for their good cooperation and 

support for e-Government development. I wish we 

would continue to receive good cooperation further 

in the future as we are upgrading e-Government 

services in Government-to-Government, Government-

to-Business (Business facilitation) and Government-

to-Citizen. These are significant move towards 

becoming Open Government in which the general 

public has  close participation in its activities, leading 

to transparency and good governance. In the end, 

we are confident that Thailand will become a leader 

in e-Government in ASEAN and enjoy enhanced 

competitive advantages in the global arena.
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บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ในฐ�นะ

หน่วยง�นที่มีภ�รกิจหลักในก�รส่งเสริม และสนับสนุนก�รพัฒน�

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล

ของกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ได้รับก�รจัด

ตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรับโอนภ�รกิจที่สำ�คัญม�จ�กสำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร จ�กนั้นในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ สรอ. ได้มุ่งมั่นในก�รดำ�เนินโครงก�รที่สำ�คัญๆ เพื่อ

สนับสนุนก�รพัฒน�ด้�น e-Government อย่�งต่อเนื่อง โดย

ส�ม�รถสรุปผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ที่

ผ่�นม�ได้ดังนี้ี้

 ๑.บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงาน

ภาครัฐ (Government Information Network - GIN) :  

ก�รดำ�เนินง�นท่ีผ่�นม�มีแนวคิดหลัก คือ ลดคว�มซำ�้ซ้อนใน

ก�รใช้ง�นเครือข่�ยของภ�ครัฐ โดยก�รส่งเสริมและผลักดันให้มี

หน่วยง�นรัฐเข้�ร่วมใช้เครือข่�ยกล�งม�กขึ้น รวมถึงมุ่งสู่ก�รเป็น 

Government Intranet ซึ่งที่ผ่�นม�มีก�รเชื่อมโยงหน่วยง�น

ภ�ครัฐทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกจังหวัดและหน่วยง�นระดับภูมิภ�ค

แล้วจำ�นวน ๑,๑๙๙ หน่วยง�น เพื่อเป็น Government Secure 

Intranet ขน�ดใหญ่ที่ส�ม�รถรองรับก�รรับ-ส่ง และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นได้อย่�งมั่นคงปลอดภัย และมีก�รสร้�ง

คว�มรว่มมอืระหว�่งสว่นร�ชก�รในก�รนำ�ระบบบรกิ�รภ�ครฐัทีส่ว่น

ร�ชก�รส�ม�รถใชง้�นรว่มกนัได ้(Common Services) ของหนว่ย

ง�นต�่งๆ ม�ใหบ้รกิ�รผ�่นเครอืข่�ย GIN ปจัจบุนัมรีะบบบรกิ�รบน

เครอืข�่ย จำ�นวน ๘ ระบบ ตวัอย�่งระบบทีส่ำ�คญั เชน่ ระบบ GFMIS, 

ระบบ CABNET ของ สลค., ระบบ National Single Window 

ของกรมศุลก�กร และระบบ GSMS ของสำ�นักง�น ก.พ.ร. เป็นต้น

นอกจ�กนี้ยังได้จัดทำ� ระบบ Government Web Conference : 

เพื่อก�รสื่อส�รแบบ Teleconference ผ�่นเครือข�่ย GIN หรือ

เครือข่�ยอินเตอร์เน็ต โดยได้มีก�รติดต้ังให้กับศูนย์อำ�นวยก�ร

บริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.) ทุกอำ�เภอใน ๓ จังหวัด

ช�ยภ�คใต ้และตำ�รวจตระเวนช�ยแดน (ตชด.) ใชง้�นเรยีบรอ้ยแลว้

 ๒.บรกิารระบบ Cloud (Government Cloud Services) :  

ก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อนใน

ก�รของบประม�ณก่อให้เกิดคว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุน และเป็นก�ร

ใช้ทรัพย�กรเทคโนโลยีส�รสนเทศร่วมกัน โดยมีก�รเปิดให้บริก�ร

ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๕ มีหน่วยง�นใช้ง�น (ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน 

๒๕๕๕) จำ�นวน ๓๓ หน่วยง�น รวม ๕๘ ระบบ เช่น ระบบบูรณ�

ก�รและติดต�มข้อมลูก�รรบัจำ�นำ�ข้�ว, ระบบจดัก�รกองทนุพฒัน�

บทบ�ทของสตร,ี และระบบตรวจสอบโครงก�รต�มแผนยทุธศ�สตร์

บริห�รจัดก�รนำ�้ เป็นต้น

 ๓.บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ

สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) : เป็นโครงก�รท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นให้ข้�ร�ชก�รและพนักง�นของรัฐใช้บริก�รจดหม�ย

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อยกระดับ

โครงสร้�งพื้นฐ�น รวมถึงสร้�งคว�มน่�เชื่อถือและคว�มปลอดภัย

ของหนว่ยง�นภ�ครฐั มหีนว่ยง�นใชบ้รกิ�รแลว้จำ�นวน ๓๖๐ โดเมน 

โดยมีจำ�นวนผู้ใช้ ๑๘๓,๕๘๖ บัญชีร�ยชื่อ เช่น สำ�นักง�น ก.พ.ร. 

(opdc.go.th), สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข (health.

moph.go.th), สำ�นกัง�นศ�ลยตุธิรรม (coj.go.th), และสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (ect.go.th) เป็นต้น

 ๔. ระบบบรหิารจดัการภยัคกุคามทางสารสนเทศภาครฐั 

(Government Monitoring) : มีระบบตรวจสอบติดต�มสถ�นะ

คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งส�รสนเทศของ e-Government ซึ่งจะ

ช่วยให้หน่วยง�นได้รับทร�บถึงก�รโจมตีและส�ม�รถรับมือกับก�ร

โจมตีที่เกิดขึ้นได้อย�่งทันท่วงที ทั้งนี้มีระบบที่ติดตั้งแล้วทั้งสิ้น ๑๓ 

ระบบ
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 ๕. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Government e-Portal) : เป็นช่องท�ง

หรือระบบกล�งในก�รเข้�ถึงข้อมูลและ e-Services ของภ�ครัฐ

แบบ Single Sign-On โดยปัจจุบันเชื่อมต่อแล้วจำ�นวน ๒๕ ระบบ 

เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลคนล้มละล�ย ของกรมบังคับคดี ระบบ

สอบถ�มข้อมูลด้�นกฎหม�ย ของสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดและระบบ

สอบถ�มร้องเรียนด้�นภ�ษีของกรมสรรพ�กร เป็นต้น

 ๖. โครงการขยายผลการดำาเนินการระบบสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) : ปัจจุบันมีก�รเชื่อมโยง

ระบบส�รบรรณแล้วจำ�นวน ๒๗ หน่วยง�น เช่น ระบบส�รบรรณฯ 

ของสำ�นักง�นปลัดของทุกกระทรวง และหน่วยง�นต่�งๆ ในสังกัด

กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เป็นต้น ซึ่งโครงก�ร

นีจ้ดัไดว้�่เปน็ตน้แบบของก�รบรูณ�ก�รก�รเชือ่มโยงข้อมลูระหว่�ง

หน่วยง�นภ�ครัฐในด้�นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

 ๗. โครงการพฒันาสถาปตัยกรรมและมาตรฐานรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์ (Architecture and Standards) : ได้จัดทำ�

ม�ตรฐ�นเวบ็ไซตภ์�ครฐัฉบบัสมบรูณเ์รยีบรอ้ย โดยผ่�นก�รประช�

พิจ�รณ์รับฟังคว�มคิดเห็นในวงกว้�ง (Public hearing) เพื่อ

กำ�หนดแนวท�งในก�รนำ�ไปใช้ต่อไป และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่�ว

ผ่�นช่องท�งต�่งๆ ไปยังหน่วยง�นภ�ครัฐแล้ว

 ๘. โครงการจัดทำาระบบติดตามสถานภาพรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (Government Nervous System : GNS) : เปน็ก�ร

จัดทำ�ระบบติดต�มสถ�นะด้�นก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

เพือ่เปน็เครือ่งมอืสำ�หรบัก�รตดิต�มสถ�นะภ�พก�รพฒัน�รฐับ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซ่ึงมีข้อมูลในระบบจำ�นวน ๗ เรื่อง 

ได้แก่ e-Government Ranking, e-Services, ก�รเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต, ก�รใช้ง�นระบบ Back Office, บริก�ร GIN, บริก�ร 

MailGoThai และบริก�ร e-Saraban 

 ๙. โครงการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐาน

ข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ (ICT Training) : เป็นก�รดำ�เนินก�ร

เพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

แก่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นภ�ครัฐ และส่งเสริมวิสัยทัศน์ ตลอดจน

ทักษะด้�นก�รบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับผู้บริห�ร

เทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง โดยมีจำ�นวนบุคล�กรภ�ครัฐที่ได้รับ

ส�ระคว�มรู้ และก�รอบรม พัฒน�ทักษะ ICT แล้วจำ�นวน ๑,๖๖๖ 

คน

 ๑๐. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(PPP): มีก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือทั้งจ�ก

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ในก�รผลักดันก�รดำ�เนิน

ง�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ดำ�เนินก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�น

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐเอกชน

ผ่�นโครงก�รคล�วด์ภ�ครัฐ ด้�นก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นกระบวน

ง�นบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back Office Standard) ด�้น

ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรภ�ครัฐ และด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล

ภ�ครัฐกับภ�คเอกชน ตัวอย่�งบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ อ�ทิ 

บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รบูรณ�ก�รเครือข่�ยสื่อส�ร

ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ (GIN) ระหว่�งสำ�นักง�นรัฐบ�ล

อเิลก็ทรอนกิส(์องคก์�รมห�ชน) กบั กระทรวงวัฒนธรรม บนัทกึขอ้

ตกลงคว�มรว่มมอืโครงก�รนำ�รอ่ง Government Cloud Service 

ระหว่�งสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) กับก�ร

ประป�ส่วนภูมิภ�ค บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รพัฒน�

ม�ตรฐ�นกระบวนง�นบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back Office 

Standard) ระหว่�งสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�ร

มห�ชน) กับสม�คมนิติรัฐศ�สตร์แห่งประเทศไทย

 ๑๑. โครงการพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรกิารภาค

รัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตรประจำาตัวประชาชน (Smart Citizen 

Info.) : เป็นก�รสร้�งกลไกในก�รบูรณ�ก�รข้อมูลของหน่วยง�น

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รประช�ชนโดยใช้เลข ๑๓ หลัก ใน

บตัรประจำ�ตัวประช�ชน แบบ Smart Card เพือ่ใหป้ระช�ชนส�ม�รถ

นำ�บัตร Smart Card ไปใช้ในก�รตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและ

สิทธิประโยชน์ต่�งๆ ที่ได้รับจ�กภ�ครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ด้�น

ส�ธ�รณสุข ก�รศึกษ� ก�รเกษตร ก�รขนส่งและแรงง�น เป็นต้น 

โดยอยู่ระหว�่งก�รดำ�เนินก�รนำ�ร่องก�รใช้ประโยชน์ Smart Card 

ร่วมกับโครงก�ร Smart Province ของจังหวัดนครน�ยก เพื่อ

ให้ประช�ชนส�ม�รถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ผ่�นอุปกรณ์ 

Smart Box จ�กจุดเดียว และจะมีก�รขย�ยผลให้ ส�ม�รถขอใช้ 

ICT Free Wi-Fi ผ�่น Smart Box เป็นต้น

นอกจ�กก�รดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจดังกล่�วข�้งต้น สรอ. ได้มีก�ร

จัดกิจกรรมต�่งๆ ก�รบริก�รด้�นวิช�ก�ร โดยเป็นวิทย�กรให้ก�ร

บรรย�ยง�นในหัวข้อที่เกี่ยวกับภ�รกิจก�รพัฒน�ระบบรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่จัดข้ึนภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร รวมถึงก�ร

ลงน�มคว�มร่วมมือ และก�รร่วมประชุมในเวทีต่�งๆ ซึ่งช่วยในก�ร

ส่งเสริมภ�พลักษณ์องค์กร ในก�รพัฒน� e-Government ให้

เป็นที่รู้จักในวงกว้�งม�กขึ้น นอกจ�กนี้ สรอ. ยังได้รับบทบ�ทใน

ก�รเป็นคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รพิจ�รณ�

ให้คว�มเห็นกับแผนต่�งๆ ที่ช่วยในก�รส่งเสริมและผลักดันให้เกิด

ก�รพัฒน�ด้�น e-Government
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บทสรุปผู้บริหาร
Executive Summary

The Electronic Government Agency (Public Organization) 

or EGA is the key organization with responsibilities 

of promoting and supporting the development of 

e-Government services. Established in 2011, EGA 

is under supervision of the Ministry of Information 

and Communication Technology. In the beginning, 

significant projects were transferred from the National 

Science and Technology Development Agency to EGA. In 

2012, EGA continued to run those projects and initiated 

various projects to support e-Government development 

progress. Significant milestones in the fiscal year 2011-

2012 are as follows:

 1. Government Information Network (GIN): 

The concept is to eliminate redundancy in the public 

sector by encouraging government organizations to 

use the central network in order to move towards the 

Government Intranet system. So far, 1,199 government 

agencies across the board from ministry, department, 

provincial and local levels have already been connected 

to the central network. This Government secure 

Intranet can support secure information exchange for 

all government agencies. Common services provided 

by different government agencies were integrated and 

offered on GIN. At present, eight systems are running 

on GIN, including GFMIS, CABNET of the Secretariat of 

the Cabinet, National Single Window by the Customs 

Department and GSMS of the Office of Public Sector 

Development Commission.

Government Web Conference system was deployed to 

increase convenience and efficiency of teleconference 

on GIN. The system was installed at the Southern Border 

Provinces Administration Centre in every district in 

the three southern border provinces and border patrol 

police.

 2. Government Cloud Services: the main objective 

of this project is to eliminate budget redundancy while 

increasing return on investment and optimizing the 

shared IT resources. Launched since 1 May 2012, the 

system currently serves 33 government organizations 

(as of 30 September 2012) covering 58 systems, such 

as rice mortgage information tracking and integration, 

women development fund management, and strategic 

water resource management plan.

 3. MailGoThai – electronic mail system for 

communications in the public sector: aiming at 

encouraging government officials and employees to 

use e-mail on the secure system based in Thailand. 

The project also enhances IT infrastructure and increase 

security of information. At present, 360 domains are 

running on MailGoThai system, including 183,586 e-mail 

accounts. Some government organizations running 

on this e-mail system are the Office of Public Sector 

Development Commission (opdc.go.th), the Office of 

the Permanent Secretary of the Ministry of Public Health 

(health.moph.go.th), Courts of Justice (coj.go.th), and 

the Election Commission of Thailand (ect.go.th), for 

example.

 4. Government Monitoring System: being 

responsible for monitoring the IT security for 
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e-Government. Continuous monitoring will enable 

government organizations to have immediate report and 

warning in case of irregularities and network attack. At 

present 13 systems are running the monitoring systems.

 5. Government e-Portal: being a central system 

for easy access to information and e-services provided 

by the government in the single sign-on system. At 

present 25 systems are linked to the portal, including 

bankruptcy information verification by the Department 

of Legal Execution, legal information query by the Office 

of the Attorney General, and the tax inquiry system by 

the Revenue Department.

 6. e-Saraban – the government information 

exchange system: 27 government organizations have 

already been linked with the e-Saraban system, 

including the Office of Permanent Secretary of all 

ministries, various organizations under the Ministry 

of Information and Communications Technology. The 

system is the role model for information integration 

among government units.

 7. Architecture and Standards: the government 

website standards have already been completed after 

a public hearing. The standards will set the framework 

for system deployment. Such information has been 

distributed to all government organizations.

 8. Government Nervous System (GNS): this 

provides the government with an efficient tool 

to monitor the development and progress of the 

national e-Government system. At present, seven 

areas of information are integrated into GNS, namely 

e-Government Ranking, e-Services, Internet connection, 

Back Office utilization, Government Information Network 

(GIN), MailGoThai e-mail system, and e-Saraban for 

integrated information.

 9. ICT Training: With an aim to promote 

understanding on e-Government to government officials, 

promote vision and skills related to IT management to 

high-ranked IT managers. Since the launch of the project 

1,666 government officials have already attended the 

trainings.

 10. Public-Private Partnership to promote 

e-Government system: aiming at building close 

cooperation between the public and private sectors 

as well as general public in driving forward the 

implementation of e-Government. The project also 

promotes cooperation between public and private 

sectors via Government Cloud, Back Office Standard, 

government’s human resources development and 

information disclosure. A number of Memorandum 

of Understandings were signed, including the MOU in 

GIN between EGA and the Ministry of Culture, MOU on 

Government Cloud Service between EGA and Provincial 

Waterworks Authority and MOU on Back Office Standard 

between the EGA and the Legal Political Science 

Association of Thailand. 

 11. The Smart Citizen Info: this project creates a 

mechanism for information integration of government 

units that use the 13-digit ID number system to provide 

services to the general public. This allows anyone to 

use own ID card in verifying and checking information 

on personal information or other benefits given by the 

public sector, such as benefits in healthcare, education, 

agriculture, transport and labor. EGA currently operates 

a pilot project in cooperation with the Smart Province 

system in Nakhon Nayok Province.  Under this project, 

the locals can check all the benefits and information 

through the Smart Box, and EGA plans to expand the 

service to enable users to use Free Wi Fi also through 

Smart box.

In addition to the mission stated above, EGA has 

organized various activities and trainings in and outside 

its organization. The agency’s experts participated in 

various events by delivering speech and lecture on 

topics related to e-Government development. The EGA 

also signed MOU for cooperation and support for various 

meetings, which boosts the organization reputation 

in e-Government development. EGA is also actively 

involved in many committees related to e-Government 

service development and plan.
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๔. นางจารุพร ไวยนันท์

กรรมก�ร

4. Mrs. Jaruporn Viyanant Executive Board Member
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กรรมก�ร
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๗. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมก�ร

(ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร)

7. Mrs. Jirawan Boonperm Executive Board Member

๘. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ

กรรมก�ร (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ)

ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ วันที่ ๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔

8. Miss Valairat Sriaroon Executive Board Member
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11. Mr. Thaweesak Koanantakool Executive Board Member

๑๒. นายศักดิ์ เสกขุนทด

  กรรมก�รและเลข�นุก�ร (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

  (องค์ก�รมห�ชน))

12. Mr. Sak Segkhoonthod Executive Board Member and Secretary

๙. นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์

กรรมก�ร (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ) 
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President and CEO
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Organization Establishment

ประวัติความเป็นมาของ สรอ.

ในอดีตที่ผ่�นม�ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในภ�ครัฐของไทย

ประสบอปุสรรคปัญห�ในด้�นต่�งๆ ม�กม�ย โดยเฉพ�ะในด้�นก�ร

สือ่ส�รข้อมลู และก�รจัดว�งเครอืข่�ย รวมถงึก�รข�ดบคุล�กรด้�น

เทคนิคสำ�หรับก�รดูแลระบบสื่อส�รและเครือข่�ยทั่วประเทศ 

นอกจ�กนัน้รปูแบบของข้อมลูและซอฟต์แวร์ทีใ่ช้กย็งัข�ดคว�มเป็น

ม�ตรฐ�น ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกันได้ระหว่�งหล�ยกระทรวง 

ปัญห�ดงักล่�วเกดิจ�กก�รทีภ่�ครฐัข�ดหน่วยง�นกล�งสำ�หรบัทำ�

หน้�ที่ให้บริก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ แต่ละหน่วยง�นจึงต่�ง

แยกกันพัฒน�สร้�งเครือข่�ยข้อมูลของตนเอง ซึ่งก็มักจะเป็น 

เครือข่�ยคว�มเร็วตำ่�เน่ืองจ�กข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณ และส่วน

ใหญ่ก็เป็นวงจรที่ขน�นและไม่ได้เชื่อมโยงกัน ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถใช้

ประโยชน์ร่วมกันเป็นเครือข่�ยคว�มเร็วสูงได้ นอกจ�กนี้ ยังจัด

เป็นก�รลงทุนที่ซำ�้ซ้อนและสิ้นเปลืองงบประม�ณจำ�นวนมห�ศ�ล

Organization Establishment

The deployment of information technology in Thailand’s 

public sector had encountered many challenges and 

setbacks in the past, especially in communications, network 

integration, and the lack of IT personnel to manage the 

nationwide network. There was no standard for information 

format and software, causing difficulty in network sharing 

between different government organizations. The root 

of such problem is the lack of a central government 

agency that provides integrated IT services. Without such 

centralized control, each government agency had to build 

own information network, mostly low-speed one due to 

budget limitation. More importantly, most of the networks 

were parallel and not linked, making this impossible 

for all the systems to be integrated into a single high-

speed network. This situation also meant redundancy in 

investment and such a waste of huge budget.

จ�กปัญห�และอุปสรรคดังกล่�ว ได้จุดประก�ยคว�มคิดที่จะจัด

ต้ังหน่วยง�นกล�ง เพื่อให้บริก�รด้�นเครือข่�ยและเทคโนโลยี

ส�รสนเทศแก่ภ�ครัฐ อันเป็นที่ม�ของก�รจัดต้ัง “สำ�นักบริก�ร

เทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ครัฐ” (สบทร.) (Government 

Information Technology Services : GITS) เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ 

ซ่ึงเป็นหน่วยง�นในสังกัดของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

เพือ่จดัทำ�และใหบ้รกิ�รด�้นเครอืข่�ยตลอดจนก�รให้คำ�ปรกึษ�ใน

ก�รประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีส�รสนเทศในภ�ครฐัอย�่งมปีระสทิธภิ�พ

Considering this situation, the government initiated a 

plan to set up a central body to provide IT services to 

government agencies. The Government Information 

Technology Services (GITS) was therefore established 

in 1997 under the National Science and Technology 

Development Agency (NSTDA), Ministry of Science 

and Technology. Its main responsibility was to provide 

network service and consultancy related to efficient IT 

implementation in government agencies.
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ต่อม�ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบ�ลในสมัยนั้นได้แถลงแผนบริห�ร

ร�ชก�รแผน่ดนิตอ่รฐัสภ�เมือ่วนัที ่๒๙ ธนัว�คม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย

มปีระเด็นสำ�คญัไดแ้ก ่ก�รพฒัน�โครงข�่ยสือ่ส�รก�รโทรคมน�คม

พื้นฐ�นให้ครอบคลุมท่ัวประเทศและสร้�งโอก�สในก�รเข้�ถึง

บริก�รสื่อส�รอย่�งเท่�เทียมกัน รวมทั้งก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�รท้ังในด้�นซอฟต์แวร์และ

ฮ�ร์ดแวร์ เพื่อเป็นก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�รดังกล่�วอย่�งเป็นรูปธรรม รัฐบ�ลโดยกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร จึงได้จัดทำ�กรอบนโยบ�ย

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

ของประเทศไทย หรือ ICT2020 ซึ่งเป็นก�รมองภ�พระยะย�ว ต่อย

อดจ�กแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รฉบับที่ ๒ 

ที่มุ่งปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ก�รบริห�รจัดก�รที่ทันสมัย ก�ร

เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศและก�รสร้�งคว�ม

เท่�เทียมกันในก�รได้รับบริก�รของภ�ครัฐ โดยใช้ ICT หรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำ�คัญ

In its policy presented to the House of Parliament on 

29 December 2009, the then government laid out a plan 

to expand communications network and infrastructure 

nationwide and increase the equal access to communications 

service to the public. The government also set a goal of 

developing information and communications technologies, 

both in terms of software and hardware, to drive concrete 

development in such area. Within this framework, the 

Ministry of Information and Communication Technology 

prepared the National ICT Policy Framework 2011-2020 (ICT 

2020). Based on the 2nd Information and Communication 

Technology Master Plan, the ICT2020 attempted to look in 

the long run and was aimed to drive change in the IT space. 

Its ultimate goal is to ensure the country has advanced 

management practice, higher national competitiveness 

and equal opportunity for the public to have access to the 

government’s services through information technology 

tools.

ดังนั้น เพื่อให้รัฐบ�ลส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้ให้

เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบ�ลจึงได้จัดต้ังหน่วย

ง�น “สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)” (สรอ.) 

(Electronic Government Agency : EGA) ข้ึนต�มมติ 

คณะรัฐมนตรี ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เพื่อทำ�หน้�ที่หลักในก�รขับ

เคลื่อนก�รดำ�เนินง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำ�คัญ สนับสนุน

ให้เกิดบริก�รออนไลน์ภ�ครัฐ เพิ่มโอก�สและคว�มเท่�เทียม

ของประช�ชนในก�รใช้บริก�รภ�ครัฐโดยมีเป้�หม�ยในก�รช่วย

เติมเต็มและเพิ่มคว�มมั่นคงปลอดภัยจ�กบริก�รอิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐ ทั้งนี้ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)  

จะรับผิดชอบด้�นก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับระบบโครงสร้�ง

ส�รสนเทศด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

สำ�หรับประเทศไทย ก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�สถ�ปัตยกรรม

และม�ตรฐ�นสำ�หรับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำ�ปรึกษ�

แก่หน่วยง�นภ�ครัฐในก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Government) ให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน และที่สำ�คัญไม่น้อย

กว่�ไปกว่�ประเด็นอื่นๆ คือก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รเพิ่ม

ศกัยภ�พของบคุล�กร ใหม้ทีกัษะคว�มเชีย่วช�ญด�้นระบบรฐับ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) รวมถึงก�รเผยแพร่ข้อมูล

ข�่วส�รที่เกี่ยวข้อง

To enable the government to materialize its policy for 

the best benefits of the public, government and business 

sectors, the Electronic Government Agency (Public 

Organization) (EGA) was established according to the 

Cabinet resolution. The new agency is a government body 

under the Ministry of Information and Communication 

Technology and is under supervision of the Minister of 

Information and Communication Technology. Its main 

responsibility is to drive the implementation of electronic 

government activities, encourage the implementation 

of public online service and increase opportunities and 

equal access to the government services. One of EGA’s 

goals is to fulfill and increase security in the government’s 

electronic services. Other responsibilities of EGA include the 

research, development and management of e-Government 

infrastructure for Thailand, architecture and standards for 

e-Government system. At the same time, EGA has to provide 

consultancy to government offices in applying information 

and communications technologies related to e-Government 

services to achieve a single standard that is in line with the 

international standard. Other than that, Skill enhancement 

for IT personnel working in supporting the e-Government 

services and proper information dissemination are under 

EGA’s hands.
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การรับโอนภารกิจในปี 2554
Duty Transfers in 2011

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่๒๒ มนี�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ เหน็

ชอบให้มกี�รโอนบรรด�อำ�น�จหน�้ที ่กจิก�ร ทรพัย์สนิ สทิธ ิ

หนี้และงบประม�ณของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติและสำ�นักง�นปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร (กระทรวง ICT) ไปเป็นของ

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) ซึ่งรวม

ถึงบรรด�เจ้�หน้�ท่ีของสำ�นักบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ภ�ครัฐ (สบทร.) โดยมีก�รรับโอนภ�รกิจโครงก�รสำ�คัญ

ที่รับม�ดำ�เนินก�รต่อเนื่อง ได้แก่

Duty Transfer according to the Cabinet Resolution

The Cabinet on 22 March 2011 resolved to transfer 

all authorities, activities, assets, rights, debts and 

budgets of the National Science and Technology 

Development Agency and the Office of the Permanent 

Secretary of the Ministry of Information and 

Communications Technology to the Electronic 

Government Agency. This included all staff members 

of the Government Information Technology Services 

(GITS) to EGA as they are expertise with required 

experience to develop and provide e-Government 

services.

๑) โครงก�รจ�กสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ เฉพ�ะในส่วนของสำ�นักบริก�ร

เทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ครัฐ (สบทร.) จำ�นวน ๒๙๐ 

โครงก�ร คดิเปน็มลูค�่ของสญัญ�รวม ๓๘๘.๕๕ ล้�นบ�ท

1) Transfer from the NSTDA: 290 projects with total 

contract value of 388.55 million baht were transferred 

from GITS to EGA.
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๒) โครงก�รจ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

เฉพ�ะในส่วนของบรรด�ภ�รกิจที่เกี่ยวกับก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๓ โครงก�ร คิดเป็นมูลค่�รวม 

๑๖.๑๑๕๑ ล้�นบ�ท ประกอบด้วย โครงก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อ

ก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ (MailGoThai) โครงก�รขย�ยผลระบบสนับสนุนก�รแลก

เปลีย่นข้อมลูระหว่�งระบบส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นภ�ครฐั โดยใช้

ม�ตรฐ�น TH e-GIF โครงก�รพัฒน�ระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์

ภ�ครัฐ และโครงก�รพัฒน�เครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ 

(GIN)

2) Transfer from the Ministry of Information and Communication 

Technology: 3 projects related to e-Government service with total value 

of 16.1151 million baht were transferred to EGA. Details are as follows:

• The MailGoThai project 

• The TH e-GIF or the support system for information sharing between 

government agencies 

• The development of official website for e-Government service 

๓) โครงก�รต�มภ�รกิจและยุทธศ�สตร์ของ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์ก�รมห�ชน)

• ก�รสำ�รวจสถ�นภ�พก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

• ก�รดำ�เนินง�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ย

บรอดแบนด์แห่งช�ติ

3) Projects initiated under EGA’s mission and strategies

• e-Government status update

• Development of e-Government in relations to the national broadband 

policy
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วิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์
Vision, Missions and Strategies

ภารกิจ
Mission

๑. พัฒน� บริห�รจัดก�ร และให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นส�รสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบ�ล   

    อิเล็กทรอนิกส์

๒. ศึกษ� วิจัย พัฒน� และเสนอแนะแนวท�ง ม�ตรก�ร และม�ตรฐ�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

๓. ให้คำ�ปรึกษ� บริก�รด้�นวิช�ก�ร และบริห�รจัดก�รโครงก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

๔. ก�รสื่อส�รในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อ

    ยกระดับทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร 

    ที่เกี่ยวข้อง

1.  Develop, manage and provide services related to basic e-Government infrastructure

2.  Study, research, develop and recommend directions, measures and standards related  

    to e-Government

3.  Provide consultancy, academic service and manage information and communication 

    technology projects in support of e-Government

4.  Support, promote and train personnel to enhance their e-Government knowledge, 

    skills and capabilities  as well as provide related information

“เป็นหน่วยง�นกล�งของประเทศในก�รผลักดันและขับเคลื่อนก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ให้มี

คว�มสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย (Enabling Complete & Secure e – Government) ”

“Enabling complete and secure e-Government”

วิสัยทัศน์
Vision
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ยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘)

ยุทธศ�สตร์ สรอ. คือ “ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและบูรณ�ก�รระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งประกอบด้วยยุทธศ�สตร์ 

๓ ด้�น ดังนี้

 ยทุธศาสตรท์ี ่๑ พฒัน�และบรหิ�รจดัก�รโครงสร�้งพืน้ฐ�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิสข์องประเทศอย่�งมธีรรม�ภบิ�ล โดย

เน้นก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� และสร้�งกลไกก�รทำ�ง�นร่วมกันของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งบูรณ�ก�ร

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับก�รบูรณ�ก�รระบบส�รสนเทศของหน่วยง�นภ�ครัฐ โดยมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรม

และผลักดันให้เกิดสถ�ปัตยกรรมหรือม�ตรฐ�นของระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

 ยทุธศาสตรท์ี ่๓ สร�้งองคค์ว�มรูร้ว่มกนัในก�รพฒัน�ระบบรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิสอ์ย่�งเปน็เอกภ�พและมธีรรม�ภบิ�ล 

และเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

4-Year Strategy (2012-2015)

EGA’s key strategy is to “develop infrastructure and integrate e-Government system”. The three strategies are:

 Strategy 1: Develop and manage the e-Government infrastructure with good governance and resources 

optimization, create a cooperation framework for government agencies to work together in harmony

 Strategy 2: Ensure that e-Government architecture comply with the preset standards and establish links 

among government agencies in order to achieve service efficiency

 Strategy 3: Support and develop government organizations’ capability in ICT deployment according to 

each organization’s responsibility; provides IT system management for government agencies which lack 

IT experts in order to achieve operational efficiency
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โครงสร้างองค์กร
Organization Structure

สำนักบร�หารและ
จัดการองคกร
(Corporate 

Management 
and Administration 

Department) 

สำนักสถาปตยกรรม
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
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สำานักและส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ

1. สำ�นักบริห�รและจัดก�รองค์กร 
   (Corporate Management and
   Administration Department) CMA

1.1) ส่วนก�รเงินและบัญชี 
   (Finance and Accounting Division)

1.2) ส่วนบริห�รทรัพย�กรบุคคล 
   (Human Resources Management Division)

1.3) ส่วนบริห�รง�นทั่วไป 
   (General Administration Division)

1.4) ส่วนพัฒน�คุณภ�พองค์กร และบริห�รคว�มเสี่ยง 
   (Corporate Quality Development and Risk Management Division)

1.5) ส่วนนิติก�ร 
   (Legal Division)

2. สำ�นักส่งเสริมและถ�่ยทอดเทคโนโลยี 
   (Promotion and Technology 
   Transfer Department) PTD

2.1) ส่วนส่งเสริมก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

   (e-Government Development Promotion Division)

2.2) ส่วนถ่�ยทอดเทคโนโลยี 

   (Technology Transfers Division)

2.3) ส่วนพัฒน�คว�มร่วมมือรัฐ-เอกชน 

   (Public Private Partnership Development Division)

3. สำ�นักที่ปรึกษ�ระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-Government Consulting 
   Department) GCD

3.1) ส่วนที่ปรึกษ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
   (IT Consulting Division)

3.2) ส่วนบริห�รโครงก�ร 
   (IT Project Management Division)

3.3) ส่วนที่ปรึกษ�ก�รให้บริก�ร 
   (e-Government Service Consulting Division)

4. สำ�นักสถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
   (Government Enterprise  
   Architecture and Policy  
   Department) GAP

4.1) ส่วนพัฒน�นโยบ�ยรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-Government Policy Development Division)

4.2) ส่วนพัฒน�ม�ตรฐ�นคว�มมั่นคงปลอดภัยรัฐบ�ล อิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-Government Security Standard Division)

4.3) ส่วนพัฒน�ม�ตรฐ�นระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-Government System Standard Division)

5.สำ�นักพัฒน�ระบบส�รสนเทศ
   (Government Application
   Development Department) GAD

5.1) ส่วนพัฒน�ระบบส�รสนเทศ ๑ 
   (Application Development Division 1)

5.2) ส่วนพัฒน�ระบบส�รสนเทศ ๒  
   (Application Development Division 2)

5.3) ส่วนจัดก�รและควบคุมคุณภ�พ 
   (Quality Assurance Division)

6. สำ�นักวิศวกรรม และปฏิบัติก�รโครงสร�้ง 
    พื้นฐ�นส�รสนเทศ
    (IT Intelligence Operations
    Department) ITO

6.1) ส่วนคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ 
   (IT Security Division)

6.2) ส่วนโครงสร้�งพื้นฐ�นส�รสนเทศ 
   (IT Infrastructure Division)

6.3) ส่วนบริก�รระบบส�รสนเทศ 
   (IT Application Service Division)

6.4) ส่วนสนับสนุนและปฏิบัติก�รส�รสนเทศ 
   (IT Support and Operations Division)

7. ส่วนนโยบ�ยและกลยุทธ์องค์กร 
    (Policy and Strategy Division) PS

8. ส่วนตรวจสอบภ�ยใน 
    (Internal Audit Division) IA

9. ส่วนอำ�นวยก�ร 
    (Office of the Secretary) OS

EGA.indd   23 1/15/13   1:41 PM



24
Electronic Government Agency
(Public Organization)
Annual Report 2011-2012

การยกระดับประสิทธิภาพบุคลากร
Capability Advances

ทรัพย�กรบุคคล (Human Capital) ถือเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญที่สุด

ขององค์ก�ร ซ่ึงจะช่วยขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นขององค์กรให้บรรลุต�ม

เป้�หม�ยที่ว�งไว้ ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลอย่�งเป็นระบบนั้น 

จะส่งผลให้ผู้บริห�รระดับสูงขององค์กรส�ม�รถผลักดันผู้ปฏิบัติง�นใน

ทุกส่วนง�นให้ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ ในยุคปัจจุบัน ผู้

บริห�รระดับสูงทั้งในหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน ได้นำ�ก�รบริห�ร

ทรัพย�กรบุคคล (Human Resources Management) ม�ปรับใช้ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่�งกันขึ้นอยู่กับกระบวนก�รบริห�รง�น

ทรัพย�กรบุคคลที่องค์กรนั้นๆ นำ�กรอบแนวคิดไปปฏิบัติ

Human capital is one of the most important resources that enable 

an organization to achieve its goal. An effective and systematic 

human resource management will enable its top management 

to encourage employees to perform at their best capability. Top 

management in both public and private sectors currently apply 

human resources management strategies to their organizations 

based on their different objectives and human resource 

management practices.

เช่นเดียวกับสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 

ท่ีต้องก�รผลักดันทรัพย�กรบุคคลขององค์กรให้ปฏิบัติง�นอย่�งเต็ม

ประสิทธิภ�พ เพื่อก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�ประสงค์ทั้งจ�กผู้บริห�รระดับ

สูงขององค์กร หรือหน่วยง�นภ�ยนอกที่มีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินง�น

ขององค์กร เช่น กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร นโยบ�ย

เร่งด่วนจ�กรัฐบ�ล ส่วนร�ชก�รที่ใช้บริก�รระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นต้น ก�รบริห�รจัดก�ร และพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์จึงเปรียบเสมือน

กลไกสำ�คญัในก�รขับเคลือ่นองคก์รไปข�้งหน�้เพือ่รองรบัก�รดำ�เนนิง�น

ต�มเป้�ประสงค์ที่ท้�ท�ย

Similarly, EGA aims to optimize its human resources’ capability 

to support organization’s goal and expectations of EGA’s top 

management and outside organizations which have influence on 

EGA’s performance, such as the ICT Ministry, the government’s 

urgent policy and government agencies using e-Government 

services. The management and development of human resources 

is therefore a very significant tool to drive an organization forward 
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and prepare it for future challenges.

ดังนั้น สำ�นักง�นจึงได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พองค์กร ด้วยก�รประยุกต์ใช้เครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�ร

ทรพัย�กรมนษุย ์โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ใหอ้งคก์รไดร้บัก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัม�กยิง่ข้ึน และเปน็องคก์รทีม่รีะบบ

ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในอย่�งเป็นระบบ โดยส�ม�รถดึงดูดใจและรักษ�ผู้มีศักยภ�พให้ปฏิบัติง�นกับ สรอ. ได้ในระยะย�ว

Considering the importance of organization efficiency optimization through human resources strategy, EGA sets the 

overall objectives for competitiveness enhancement, systematic internal management, ability to retain and attract high 

potential employees in the long run.

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการปฏิบัติงานของ สรอ. สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในอนาคต โดย

• พัฒน�ระบบและกระบวนก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคลที่เป็นศูนย์กล�ง เพื่อผนวกรวมบุคคล�กร 

ที่ม�จ�กหน่วยง�นที่แตกต่�งกัน

• พัฒน�แผนแม่บทก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคลที่มีประสิทธิภ�พและส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้

• กำ�หนดคว�มชัดเจนในบทบ�ท หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของง�นต่�งๆในหน่วยง�น

• พัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลก�รปฏิบัติง�น

• พัฒน�โครงสร�้งองค์กรที่สอดรับกับก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�น

• ออกแบบระบบสมรรถนะของบุคล�กรที่พึงประสงค์

• ประเมินค�่ง�นเพื่อออกแบบระบบบริห�รค่�ตอบแทนพนักง�นและผู้บริห�รระดับสูง

• พัฒน�ระบบก�รบริห�รส�ยอ�ชีพภ�ยในองค์กร
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To achieve such goals and move towards operational excellence, EGA plans for operational 

changes as follows:

• Develop centralized human resources management system and process under which 

different personnel from different units are united

• Develop an effective human resources management master plan for realistic 

implementation

• Set clear roles, duty and scope of responsibility for each unit within the organization

• Advance EGA to become a result-oriented organization

• Develop organizational structure that supports its operational activities

• Specify desired competencies and qualifications of its human resources

• Evaluate each job in order to set proper remuneration for employees and top 

management

• Develop career path management 

ผลที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปฏิบัติงานของ สรอ. สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

• ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรอย่�งยั่งยืน

• ก�รวิเคร�ะห์และพัฒน�กระบวนก�รปฏิบัติง�นภ�ยใน เพื่อยกระดับก�รให้บริก�ร

• ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และระบบก�รบริห�รคว�มรู้ภ�ยในองค์กร

Such changes are aimed to drive EGA towards organizational excellence and allow EGA 

to achieve:

• Sustainable organization management

• Efficient internal process analysis and development for enhanced services

• Reinforce organizational knowledge and internal knowledge management 

system

EGA.indd   26 1/15/13   1:41 PM



27
Electronic Government Agency

(Public Organization)
Annual Report 2011-2012

แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

แบบองค์รวม (Integrated HR Solutions)

การขับเคลื่อน 

การเปลี่ยนแปลง

ระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒

Building HR Effectiveness Driving Job Clarity and PMS Enhancing Org. Effectiveness

- กลยุทธ์

- โครงสร้�ง

- บุคล�กร

- กระบวนก�ร

- เทคโนโลยี

เป�้ประสงค์ :

 - มุ่งเน้นก�รกำ�หนดกรอบ

ก�รบริห�รง�นทรัพย�กร

บุคคลของ สรอ. ในภ�พ

รวม เพื่อสร�้งร�กฐ�นง�น

บริห�รทรัพย�กรบุคคลที่มี

ประสิทธิภ�พ

 - ก�รเร่งแก้ไขปัญห�บุคล�กร

ข�ดแคลนและรักษ�ไว้ซึ่ง

บุคล�กรที่มีประสิทธิภ�พ

 - ก�รบริห�รและพัฒน�

ระบบก�รจ่�ยผลประโยชน์

พนักง�นที่เหม�ะสมกับบริบท

ขององค์กร

เป้�ประสงค์ :

 - มุ่งเน้นก�รก้�วสู่องค์กรอิสระ

ที่มุ่งเน้นผลก�รปฏิบัติง�น

 - ก�รทบทวนบทบ�ท หน้�ที่

และคว�มรับผิดชอบของ

หน่วยง�น เพื่อก�รทบทวน

คุณภ�พของตัวชี้วัด

 - ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดลงสู่

ระดับบุคคล เพื่อก�รวัดผล

ประเมินที่มีประสิทธิภ�พ

เป้�ประสงค์ :

 - ก�รพัฒน�แต่ละกระบวนก�ร

บริห�รทรัพย�กรมนุษย์ เพื่อ

แก้ไขในแต่ละประเด็นในร�ย

ละเอียด

 - ก�รผลักดัน สรอ. สู่ก�รเป็น

องค์กรอิสระที่มีก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ยในองค์กรเป็น

เลิศ(High Performance 

Organization : HPO)

การผลักดันการเปลี่ยนแปลง

บริห�รก�ร

เปลี่ยนแปลง

กิจกรรม :

1) ก�รพัฒน�นโยบ�ยและ

กรอบกระบวนก�รปฏิบัติง�น

บริห�รทรัพย�กรมนุษย์ (HR 

Government : HR Policies 

and Procedures)

2) ก�รพัฒน�แผนแม่บทง�น

บริห�รทรัพย�กรบุคคล 

(Strategic HR Roadmap)

3) ก�รพัฒน�ระบบก�รจ่�ย

ผลประโยชน์พนักง�น 

(Employee Benefit Plan)

กิจกรรม :

1) ก�รทบทวนคำ�บรรย�ยลักษณะ

ง�น(Job Description) ที่

เหม�ะสมกับบริบทองค์กร

2) ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดในแต่ละ

ระดับตำ�แหน่งง�น (Individual 

KPIs) ที่เป็นระบบ

3) ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้เรื่อง

ก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น

ที่มีประสิทธิภ�พ(Mastering 

for PMS)

กิจกรรม :

1) ก�รออกแบบโครงสร้�งองค์กร

และกระบวนก�รในภ�พรวม

2) ก�รประเมินค่�ง�น

3) ก�รกำ�หนดระบบสมรรถนะ

4) ก�รบริห�รคว�มก้�วหน�้ในส�ย

อ�ชีพ
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ก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์เป็นยุทธศ�สตร์หนึ่ง

ที่สำ�คัญของประเทศในก�รขับเคลื่อนก�รยกระดับขีด

คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร และ

บริก�รภ�ครัฐสู่ประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดย

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) เป็น

หน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ซ่ึงถูก

จัดตั้งขึ้นต�มมติของคณะรัฐมนตรีเพ่ือบริห�รจัดก�ร

เกีย่วกบัโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�ร ที่จำ�เป็นต่อระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ โดย

มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่�งๆ 

ต�มแผนภ�พ

Electronic government is a major national 

strategy in enhancing national competitiveness, 

especially in efficient management and public 

service. The Electronic Government Agency 

(Public Organization) or EGA is an agency under 

the supervision of the Information Technology 

and Communications Minister. EGA was 

established according to the Cabinet resolution 

to manage necessary information technology and 

communication infrastructure significant to the 

success of electronic government system. The 

agency’s relationship with other organizations is 

as shown in the following diagram.

บทบาทของ สรอ. ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
EGA’s Roles in e-Government Development
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NITC :   National Information Technology Committee 

  (คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศแห่งช�ติ) 

ETC :   Electronic Transaction Commission

  (คณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์) 

NBTC :   National Broadcasting and Telecommunication

  Commission (คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�ร

  โทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ)

ผูใชบร�การ

ปฏิบัติการ
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ถายทอดองคความรู
ดาน e-Government

พัฒนามาตรฐาน
แนวปฏิบัติดาน 
e-Government

ใหบร�การ
โครงสรางพ��นฐาน 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Chart: Relationship with other organizations 
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นโยบาย มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

United Nations E-Government Development Index

นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล 

3. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
3.6 นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

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

  • การพัฒนาเคร�อขายสื่อสารขอมูลเช�่อมโยงหนวยงานภาครัฐ
  • การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพ��อการสื่อสารในภาครัฐ
  • การพัฒนาระบบการบร�หารจัดการองคกรภาครัฐ
  • การพัฒนาระบบ National Single Window 

กรอบนโยบาย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติ ครม.

• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  
• พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนำกฎหมายวาดวยธุรกรรม
    ทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. 2549
• พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและว�ธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐพ.ศ. 2549 
• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบร�การการชำระเง�นทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
• พระราชกฤษฎีกากำหนดว�ธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 
• (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจการใหบร�การรออกใบรับรองเพ��อสนับสนุนลายมือช�่ออิเล็กทรอนิกสพ.ศ. … 

กฎหมายดาน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทบาทของ สรอ. ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
EGA’s Roles in e-Government Development

ในภ�พรวมของก�รพัฒน� ICT ท้ังประเทศและระดับนโยบ�ย 

กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร จะเป็นหน่วยง�น

หลักที่มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รพัฒน�และบูรณ�ก�รระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รส่ือส�รของประเทศไทย โดยเสนอแนะและ

นำ�นโยบ�ยของรัฐบ�ลม�ดำ�เนินก�รจัดทำ�เป็นแผนยุทธศ�สตร์ 

แผนแม่บท และแผนปฏิบัติก�รส่งเสริม สนับสนุน พัฒน�ก�รใช้

เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รในทกุภ�คสว่นเพือ่ก�รพฒัน�

ประเทศในด้�นต่�งๆ อย่�งทั่วถึงและมีประสิทธิภ�พ

The ICT Ministry is a key organization responsible for 

the development and integration of information and 

communication technologies in Thailand. It recommends 

and prepares strategic plan, master plan and action plan 

under the government’s related policy in support of the 

deployment of information and communications technology 

in all organizations. This will further efficiently and equally 

support national development in all areas under the pre-

set mission.

ในระดับก�รดำ�เนินก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ สำ�นักง�น

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) จะมีบทบ�ทในเชิง

ปฏิบัติก�รในก�รบริห�รจัดก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร โดยมีภ�รกิจครอบคลุมถึงก�รสำ�รวจ 

ศึกษ� วิเคร�ะห์ ปัญห�อุปสรรค และปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ เพื่อ

จัดทำ�เป็นแผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รในระดับต่�งๆ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแผนก�รพฒัน�เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร

ของประเทศ สำ�หรับเป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น ภ�ยใต้

คว�มรว่มมอืกบัหนว่ยง�นภ�ครฐัและภ�คเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่

In implementing electronic government, EGA is tasked to 

study and analyze challenges and success factors which 

will be used in strategic and action plans formulation. These 

plans must be in line with national ICT development master 

plan and set the framework for the operations under the 

cooperation between public and private sectors as follows: 
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๑) สำานักงบประมาณ

เพื่อกำ�หนดกรอบและจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีม�สนับสนุนกิจกรรมก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ และนำ�เสนอผล

ก�รดำ�เนินก�รใช้จ่�ยงบประม�ณให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย มีประสิทธิภ�พ คุ้มค่�และลดคว�มซำ�้ซ้อน

1) Bureau of the Budget

To formulate framework and allocate sufficient budget to support electronic government development 

activities. The budget disbursement must be controlled to achieve the preset goals with efficiency by meeting 

the target while reducing redundancy. 

๒) สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ในก�รปรับปรุงกระบวนก�รและขั้นตอนวิธีก�รดำ�เนินง�นของส่วนร�ชก�รต่�งๆ ให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�รัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณ�ก�ร รวมถึงก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิรูประบบร�ชก�รเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเป็นรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย�่งแท้จริง

2) Office of the Public Sector Development Commission (OPDC)

To improve the operational process and system of government organizations in order to better address the 

integrated electronic government development; to monitor and assess the result of the implementation in 

order to realize effective electronic government target 

๓) สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)

ในก�รผลักดันระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รและก�รทำ�

ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย�่งเป็นระบบภ�ยใต้กรอบนโยบ�ยของคณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศแห่ง

ช�ต ิ(National Information Technology Committee: NITC) คณะกรรมก�รธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic 

Transaction Commission: ETC) และคณะกรรมก�รกจิก�รกระจ�ยเสยีงกจิก�รโทรทศัน ์และกจิก�รโทรคมน�คมแหง่

ช�ติ (National Broadcasting and Telecommunication Commission: NBTC)

3) Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) (ETDA)

To support systematic implementation of regulations, rules, criteria and laws related to ICT development 

and electronic transaction under the policies of National Information Technology Committee (NITC), 

the Electronic Transaction Commission (ETC) and the National Broadcasting and Telecommunication 

Commission (NBTC)

๔) ส่วนราชการต่างๆ

ในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณ�ก�รให้เป็นไปในทิศท�งและม�ตรฐ�นเดียวกัน เพื่อยกระดับขีด

คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รและบริก�รภ�ครัฐสู่ประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

4) Other government agencies

To ensure implementation of the integrated electronic government initiatives that best correspond to the 

same direction and standards, resulting in enhanced national competence in government administration 

and services provided publicly

๕)  ภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ

ภ�ยใต้โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน (Public-Private Partnership) ในก�รนำ�องค์คว�มรู้และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่�งคุ้มค่�และมีประสิทธิภ�พ

5) The business sector, both domestic and international  

To implement and apply new knowledge and advanced technologies in support of the development of 

electronic government initiative under the public-private partnership
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 ผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๕ 

PART III:  Operational 
Performance in 
2011-2012
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ความก้าวหน้าในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Overall Progress in e-Government Development

ความคืบหน้าในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ที่ผ่�นม� สรอ. ได้ดำ�เนินก�รต�มภ�รกิจหลักในก�รพัฒน�ระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคว�ม

ก้�วหน้�หล�ยด้�น และช่วยสร้�งประสิทธิภ�พในระบบง�นภ�ครัฐ รวมทั้ง ช่วยลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รใช้งบประม�ณ และได้สร้�งคว�ม

เชื่อมโยง คว�มม่ันคงปลอดภัยให้ม�กขึ้นด้วย โดยมีก�รดำ�เนินง�นโครงก�รหลัก ๒ ด้�น คือ โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเครือข่�ยรัฐบ�ล

อเิลก็ทรอนกิส ์และโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้นขอ้มลูด�้นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์รวมถงึภ�รกจิทีไ่ดร้บัมอบหม�ยเพิม่เตมิจ�กรฐับ�ลและกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ประกอบด้วยโครงก�รต่�งๆ ดังนี้

e-Government Progress

During the fiscal year 2011-2012, the EGA made satisfactory progress in e-Government development according to its 

mission. System efficiency has been enhanced while redundancy in budget spending was reduced. Connection and security 

in the e-Government network has been improved. All these were achieved through the implementation of two major 

projects – the Common Government Network Infrastructure, and the Common Government Information Infrastructure 

and e-Services, as well as new tasks assigned by the government and the ICT Ministry. Projects handled in the past 

fiscal years are as follows:

๑) โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network  

Infrastructure) ประกอบด้วย

๑)  บริก�รเครือข�่ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ (Government Information Network : GIN)

๒)  บริก�รระบบคล�วด์ (Cloud Computing) 

๓) ระบบบริห�รจัดก�รภัยคุกค�มท�งส�รสนเทศภ�ครัฐ (Government Monitoring)

๔)  บริก�รระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ (MailGoThai)

1. Common Government Network Infrastructure comprising

1)  Government Information Network (GIN)

2)  Government Monitoring – IT risk and threat control and management

3)  Cloud Computing

4)  MailGoThai – the centralized electronic mail system for public sector communications

๒) โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาชน (Common Government 

Information Infrastructure and e-Services) ประกอบด้วย

๑)  โครงก�รพัฒน�ระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ (e-Government Portal)

๒)  โครงก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินก�รระบบสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ 

  หน่วยง�นภ�ครัฐ (e-Saraban)

๓)  โครงก�รจัดทำ�ระบบติดต�มสถ�นภ�พรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (GNS : Government Nervous System)

๔)  โครงก�รพัฒน�สถ�ปัตยกรรมและม�ตรฐ�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (Architecture and Standards)

๕)  โครงก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถและพัฒน�ฐ�นข้อมูลบุคล�กร ICT ภ�ครัฐ (ICT Training)

๖)  ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (PPP)

๗)  โครงก�รพัฒน�ศูนย์รวมระบบง�นภ�ครัฐ (Government Application Center)

๘)  โครงก�รพัฒน�กรอบแนวคิดรัฐบ�ลโปร่งใส (Open Government)

๙)  โครงก�รศึกษ�แนวท�งก�รรวมศูนย์ข้อมูลภ�ครัฐ (Data Center Consolidation : DCC)

2. Common Government Information Infrastructure and e-Services comprising

1)  e-Government Portal development project

2)  e-Saraban, the information exchange system project

3)  Government Nervous System Development Project

4)  Architecture and Standards Development Project
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5)  ICT training for enhanced personnel competency and database

6)  Pubic and Private Partnership to support e-Government development

7)  Government Application Center development project

8)  Open Government Project

9)  Data Center Consolidation (DCC) Project

๓) โครงการเพิ่มเติมตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล โดยนอกจ�กภ�รกิจ ๒ โครงก�รหลักที่ สรอ. ดำ�เนินก�รอยู่

แล้วนั้น สรอ. ยังดำ�เนินโครงก�รต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ได้แก่ โครงก�ร Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ)

3. Smart Thailand supplement project: in addition to the two major projects, EGA supports the government’s 

Smart Province project.

ก�รดำ�เนินง�นในระยะที่ผ่�นม� ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สรอ. ได้ยึดแนวนโยบ�ยของรัฐบ�ลเป็นหลักในก�รปฏิบัติง�น ต�มที่รัฐมนตรี

ว�่ก�รกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รได้ใหค้ว�มสำ�คญั โดยกำ�หนดเปน็นโยบ�ยเรง่ด่วน ซึง่ สรอ.ได้ดำ�เนนิโครงก�ร/กจิกรรม

โดยมีคว�มเชื่อมโยงของนโยบ�ยรัฐบ�ลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (ข้อ ๓.๖.๑ พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ) โดย

เฉพ�ะก�รพฒัน�เครอืข�่ยสือ่ส�รขอ้มลูเชือ่มโยงหนว่ยง�นภ�ครฐั (GIN) ก�รนำ�บตัรประจำ�ตวัประช�ชนแบบ Smart Card ไปใชป้ระโยชน์

กับบริก�รส�ธ�รณะ e-Services และก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ

During the fiscal year 2011-2012, EGA performed its duty in accordance with the government’s policy and priorities set by 

the ICT Minister as urgent policies. EGA has implemented projects/activities that are linked to the government’s ICT policy 

(Item 3.6.1 IT Infrastructure Development ...), especially the development of the Government Information Network,(GIN) 

the e-Services application of Smart ID Card, and electronic data exchange between government organization.

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมของ สรอ. ปี ๒๕๕๕ กับนโยบายเร่งด่วนที่เสนอโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Chart : Relations between projects/activities taken in 2012 and urgent policies

proposed by the ICT Minister
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ความก้าวหน้าในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Overall Progress in e-Government Development

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงโครงการของ สรอ. กับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล

ข้อ ๓.๖.๑ พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยเร่งรัดพัฒน�โครงข่�ยสื่อส�รคว�มเร็วสูง

ให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภ�พ ด้วยร�ค�ที่เหม�ะสม และก�รแข่งขันที่เป็นธรรม

Chart : Relations between EGA projects and the government’s ICT policy

3.6.1 ICT infrastructure development through nationwide expansion of high-speed communica-

tions network to ensure extensive and sufficient coverage at affordable price and fair competition

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมของ สรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีความเชื่อมโยงกับ

นโยบายของรัฐบาล

Chart : EGA’s projects/activities in the fiscal year 2012 that support the government’s policy

นโยบายของรัฐบาล
Government’s policy

โครงการ/กิจกรรม สรอ.
EGA’s projects/activities

๗. กระตุน้หนว่ยง�นภ�ครฐัใหใ้ชง้�นเครอืข�่ยสือ่ส�รขอ้มลูของ

รัฐ (GIN) ในก�รปฏิบัติร�ชก�รเพิ่มขึ้นอย่�งจริงจัง เช่น ให้

เครือข่�ย GIN เป็นเครือข่�ยหลักในระบบก�รเตรียมพร้อม

แห่งช�ติ และในระบบก�รเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยแห่งช�ติ

7. Encourage government organizations to mainly use 
Government Information Network (GIN) by making 
GIN the main system for the National Preparedness 
System and alarming system of the  National Disaster 

Warning Center 

- ก�รพัฒน�เครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�น

    ภ�ครัฐ (GIN)

- Develop communications network linking with GIN
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นโยบายของรัฐบาล
Government’s policy

โครงการ/กิจกรรม สรอ.
EGA’s projects/activities

๘.  เร่ งรัดก�รบู รณ�ก�รและก�รแลกเปลี่ ยน ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อให้ก�รดำ�เนิน

ก�รของรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิสส์มัฤทธิผ์ลดว้ยคว�มรวดเรว็

8.    Accelerate the integration and exchange of electronic 
information between government agencies to 
support e-Government development’s success

- ก�รขย�ยผลระบบสนบัสนนุก�รแลกเปลีย่นข้อมลูระหว�่งระบบ

ส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นภ�ครฐั (e-Saraban)

- Further expand e-Saraban support systems

๙. เร่งแสวงห�ประโยชน์จ�กบัตรประช�ชนแบบ Smart Card 

โดยจัดทำ�บริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐที่ส�ม�รถทำ�ง�น

ร่วมกับบัตรประช�ชนแบบ Smart Card เพื่อให้เกิดคว�ม

คุ้มค่�ของงบประม�ณที่ใช้ในก�รจัดห�บัตร Smart Card

9.  Providing e-Government services for Smart ID Card 
to optimize the benefits of the smart card and its 
acquisition budget

- Smart City : Smart Info. ก�รพัฒน�จังหวัด อัจฉริยะ

- Smart Citizen Info. ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบ

บริก�รภ�ครัฐโดยใช้ประโยชน์จ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชน

- “Smart City: Smart Info” – the intelligent provincial 
development activities

- “Smart Citizen Info” – e-Government service efficiency 
enhancement through optimization of smart ID card

นโยบ�ย (เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติสนับสนุนนโยบ�ยรัฐบ�ลข้อ ๓.๖.๑)

Policy (leading to actions supporting the Government’s policy no.3.6.1

๒๓. ส่งเสริมก�รลดใช้พลังง�น โดยเร่งพัฒน�ระบบคล�วด์ 

(Cloud Computing) ของภ�ครัฐ พัฒน�ในเรื่องรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์และก�รสร้�งคว�มม่ันใจในก�รทำ�ธุรกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับประช�ชน เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อ

มั่นในคว�มมั่นคงปลอดภัยของก�รติดต่อธุรกรรมท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ กับภ�ครัฐให้ได้ทัดเทียมกับสำ�นักบริก�ร

ก�รเสยีภ�ษที�งอเิลก็ทรอนกิส ์กรมสรรพ�กรทีไ่ดน้ำ�ระบบ

ยื่นแบบแสดงภ�ษีร�ยได้ออนไลน์ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�น 

ทัง้นีเ้พือ่ลดเวล�และค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�งของประช�ชน

เพื่อม�ติดต่อทำ�ธุรกรรมกับหน่วยง�นร�ชก�ร

23. Promote energy saving through Cloud Computing 
development in the government sector, accelerate 
e-government services and strengthening confidence 
in secure electronic transaction in order to reduce 
time and travel expenses related to contacting a 
government agency. The aim is to achieve the same 
level of success as the Revenue Department which 
successfully implemented online tax submission 
system.

- ก�รพัฒน�ระบบคล�วด์ (Cloud Computing)

- Cloud Computing system development

ผลจ�กก�รดำ� เนินง�นในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่ �นม� สรอ. ส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจได้บรรลุผลต�ม 

เป้�หม�ยที่ว�งไว้และส�ม�รถช่วยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลได้เป็นอย่�งดี โดยโครงก�ร/กิจกรรมสำ�คัญท่ีช่วยสนับสนุน

ภ�รกิจของภ�ครัฐและภ�คประช�ชน ได้แก่

In the fiscal year 2012, the EGA has achieved its goals as planned and was able to effectively support the government’s 

activities.
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
Operating results for the fiscal year 2011

ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีแรกของก�รดำ�เนินง�นของ สรอ. โดยได้รับโอนภ�รกิจต�มมติคณะรัฐมนตรี  

จ�กสำ�นักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ทั้งสิ้น ๓ โครงก�ร ได้แก่

Operational Performance in 2011

The fiscal year 2011 was the first year of EGA’s operations. According to the Cabinet resolution,  

3 projects were transferred from the Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Information and 

Communications Technology to EGA as follows:

๑. บรกิารระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิสก์ลางเพือ่การสือ่สารในภาครฐั (MailGoThai) เปน็โครงก�รที ่สรอ. ไดด้ำ�เนนิ

ก�รต่อเนื่องจ�กที่ได้รับโอนภ�รกิจต�มมติคณะรัฐมนตรี โดยมีหน่วยง�นที่ใช้ง�นจำ�นวน ๒๔๘ หน่วยง�น ๑๔๒,๔๓๘ 

บัญชีร�ยชื่อ

1. MailGoThai Project: This is an on-going project transferred to the EGA following the Cabinet resolution. 

At present 248 government agencies, including 142,438 accounts are using this network.

๒.การขยายผลระบบสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

ภาครัฐ โดยใช้มาตรฐาน TH e-GIF โดย สรอ. ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบ

ส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ได้แก่

- ก�รให้คว�มรู้ และให้คำ�ปรึกษ�ให้แก่หน่วยง�นรัฐที่แสดงคว�มจำ�นง หรือสนใจขอใช้บริก�รเชื่อมโยงระบบ

ส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งเครือข่�ยภ�ยใต้โครงก�รฯ ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้ 

มีประสิทธิภ�พและต่อเนื่อง

- ก�รพัฒน�และปรับปรุงระบบเพื่อให้หน่วยง�นรัฐส�ม�รถใช้บริก�รได้อย�่งสะดวกและมีคว�มมั่นคงปลอดภัย

2. Expansion of supporting systems for the e-Saraban system used by different government organizations 

based on TH e-GIF standard: EGA has given high priority to the information exchange between the 

government agencies’ e-Saraban system. Major activities implemented are:

- Educating and providing consultancy to the government agencies which expressed their interest 

in using e-Saraban system

- Maintaining computer system and equipment as well as the network under this project to ensure 

maximum efficiency and continuity

- Developing and improving systems to enhance convenience and security for service 

๓. การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดย สรอ. ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดห�อุปกรณ์

สำ�หรบัโครงก�รเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รใหบ้รกิ�ร และออกแบบและก�รพฒัน�ชอ่งท�งบรกิ�รภ�ครฐัในรปูแบบต�่งๆ

3. Government e-Portal-EGA gives high priority to the acquisition of equipment to support service efficiency 

enhancement, as well as designs and develops government service channels in different forms.
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating result for the fiscal year 2012

เป็นก�รดำ�เนินก�รเพื่อตอบสนองนโยบ�ยเร่งด่วนต�มแนวท�งของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ข้อ ๗. 

กระตุน้หนว่ยง�นภ�ครฐัใหใ้ชง้�นเครอืข�่ยสือ่ส�รขอ้มลูของรฐั (GIN) ในก�รปฏบิตัริ�ชก�รเพิม่ขึน้อย�่งจรงิจงั เชน่ ใหเ้ครอืข�่ย GIN เปน็

เครือข่�ยหลักในระบบก�รเตรียมพร้อมแห่งช�ติ และในระบบก�รเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยแห่งช�ติ

The Government Information Network (GIN) was initiated in response of the Item No. 7 of urgent policy proposed by the 

ICT Minister, saying “Encouraging government organizations to use the Government Information Network (GIN) as the 

main network in the national preparedness system and the warning system of the National Disaster Warning Center and 

to respond to the government’s urgent policy.

เป้าหมายโครงการ

๑. เพื่อบูรณ�ก�รเครือข่�ยภ�ครัฐ ให้ได้ไม่น้อยกว่� ๑,๑๕๐ หน่วยง�น เพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รใช้งบประม�ณด้�นเครือข่�ย

ของภ�ครัฐ

๒. เพื่อเป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับรองรับก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลและก�รบูรณ�ก�รทำ�ง�นระหว่�งหน่วยง�น

๓. ติดตั้งบริก�รเสริม เช่น ระบบก�รประชุมท�งไกล (Web Conference) อำ�นวยคว�มสะดวกแก่หน่วยง�นต่�งๆ ในก�รจัดประชุม

ท�งไกล ตัวอย่�งเช่น ก�รจัดประชุมท�งไกลระหว่�งส่วนกล�งกับหน่วยง�นในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็นต้น

Goal

1. To integrate at least 1,150 government agencies in the network to reduce redundancy in network budget 

2. To establish an infrastructure supporting data exchanges and information integration between different government 

agencies

3. To support special services, such as web conference, that enhance communication convenience among government 

organizations, such as a web conference between the central government and various local government agencies 

in the South

๑. โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(Common Government Network Infrastructure)

๑.๑ บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
1.1 Government Information Network: GIN
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

ตัวชี้วัด : จำ�นวนสะสมของเครือข�่ยที่บูรณ�ก�รไปสู่หน่วยง�นในส่วนกล�งและภูมิภ�ค
Indicator: The accumulated number of integrated networks deployed by government agencies in and outside 

Bangkok

 

ผลการดำาเนินงาน

ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กลยทุธก์�รดำ�เนนิง�น  GIN ในปงีบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เนือ่งจ�กเปน็ปแีรกที ่สรอ. ไดร้บัมอบภ�รกจิจ�กกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร ซึ่งแนวท�งก�รดำ�เนินง�น สรอ. จะเน้นก�รบำ�รุงรักษ�ระบบ (Maintenance) ของหน่วยง�นทั้งหมด โดยมีก�รเชื่อมโยง

ระบบจำ�นวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๘ หน่วยง�น ต่อจ�กกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ซ่ึงในช่วงแรกได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงระบบ 

Call Center โดยรวมศูนย์ที่ สรอ. เป็นหลัก เป็นก�รรวบรวมปัญห�และอุปสรรคต่�งๆ ของก�รใช้ง�นเครือข่�ย GIN ในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นและเตรียมก�รปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภ�พเครือข่�ย GIN ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

Operational Performance

Fiscal year 2011

Strategy for the first year of GIN implementation in 2011 was to maintain the system and integrate the systems in 1,038 

organizations together, which was earlier handled by the ICT Ministry. In the beginning the Call Center system was 

improved and centralized at the Electronic Government Agency. This enabled  EGA to collect information about problems 

and challenges related to the implementation of GIN in the fiscal year 2011. The information was then used to support 

planning and GIN efficiency improvement activities for the fiscal year 2012.

ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น ในปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๕๕ คือ ก�รปรับปรุงรูปแบบก�รดำ�เนินง�น และส่งเสริมให้เกิดก�รใช้ง�นเครือข่�ย GIN 

อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ ดังนี้

Fiscal year 2012

The key strategy for the fiscal year 2012 is to improve the operations and optimize GIN capability. Key activities are as 

follows:

- ปรบัปรงุรปูแบบและกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รใหบ้รกิ�รต�มหลกัม�ตรฐ�นส�กล โดยก�รจดัสรรทรพัย�กรใหเ้พยีงพอต่อก�รใช้

ง�น รวมทั้งก�รปรับปรุง Link ของหน่วยง�นประกอบด้วย ด้�นขน�ด Bandwidth และรูปแบบของก�รเชื่อมต่อ Link ไปยัง

หน่วยง�น ก�รเน้นคุณภ�พ (Service Level Agreement : SLA) และประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�ร โดยใช้ข้อมูลปริม�ณ

ก�รใช้ง�นเครือข�่ย GIN (Network Utilization) ของแต่ละหน่วยง�นเป็นข้อมูลในก�รปรับปรุง
- Improving and setting new service standards that match those of the international level by allocating resources 

to sufficiently serve all government agencies, improving links to government agencies including expanding 

bandwidth and link, and establishing Service Level Agreement (SLA) and service efficiency based on GIN 

network utilization data of each government organization  
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- พฒัน�ปรบัปรงุขย�ยและบรูณ�ก�รเครอืข่�ย ใหค้รอบคลมุสว่นร�ชก�รต�่งๆ ในระดบักระทรวง กรม กอง และสำ�นกัง�นส�ข�

ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค รวมถึงศ�ล�กล�งจังหวัดทั่วประเทศ
- Improving and integrating systems at all levels, from ministry, division, department and offices, both in Bangkok 

and other provinces, and including provincial administration offices throughout the country

- ลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รใช้งบประม�ณด�้นเครือข่�ย รวมทั้งผลักดันให้เกิดก�รใช้ง�นเครือข่�ย GIN อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดย

สร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งส่วนร�ชก�รในก�รนำ�ระบบ Common Services ของหน่วยง�นต่�งๆ ม�ให้บริก�รผ่�นเครือข่�ย 

GIN แทนก�รเช�่เครือข�่ยในลักษณะต�่งคนต่�งทำ�
- Reducing redundancy in network budget, promoting efficient GIN utilization through cooperation among 

government agencies in providing common services through GIN instead of letting each organization renting 

network from other sources

- สร�้งคว�มรว่มมอืกบัสำ�นกังบประม�ณ และสว่นร�ชก�รทีม่คีว�มพรอ้มในก�รบรูณ�ก�รเครอืข�่ยของหนว่ยง�นเข�้กบัเครอื

ข่�ย GIN โดย สรอ. เป็นหน่วยง�นกล�งในก�รประส�นคว�มร่วมมือเพื่อดูแลบริห�รจัดก�รระบบเครือข�่ยสื่อส�รข้อมูลภ�ย

ใต้ม�ตรฐ�นคุณภ�พ (SLA) ที่ตกลงร่วมกัน
- Coordinating with the Budget Bureau and government agencies that are ready to integrate their network with 

GIN and with EGA as the coordinator in order to ensure efficient information network management under SLA

 โดยภาพรวมในปัจจุบัน สามารถสรุปผลการดำาเนินงานได้ ดังนี้
 In general, the overall operation is as follows:

๑. ปัจจุบันเครือข่�ย GIN ได้บูรณ�ก�รเครือข่�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐลงไปถึงระดับภูมิภ�คจำ�นวน ๑,๑๙๙ หน่วยง�นซึ่งสูงกว่�เป้�

หม�ยที่กำ�หนดไว้ โดยคิดเป็นคว�มก้�วหน�้ร้อยละ ๑๐๔.๖ ของเป้�หม�ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจำ�แนกเป็นหน่วยง�นในระดับกรมหรือ

สำ�นักง�นต�มกระทรวงต้นสังกัด ดังนี้ 

1. At present, 1,199 government organizations have already integrated their systems with the GIN, which is 104.6 percent 

of the target for 2012. Participating organizations are as follows:

  ๑)  กระทรวงกล�โหม     จำ�นวน     ๘   หน่วยง�น

  ๒)  กระทรวงก�รคลัง      จำ�นวน   ๒๑   หน่วยง�น

  ๓)  กระทรวงก�รต่�งประเทศ    จำ�นวน   ๑๔   หน่วยง�น

  ๔)  กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�   จำ�นวน     ๖   หน่วยง�น

  ๕)  กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ จำ�นวน   ๙๒   หน่วยง�น

  ๖)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จำ�นวน   ๑๗   หน่วยง�น

  ๗)  กระทรวงคมน�คม     จำ�นวน   ๙๖   หน่วยง�น

  ๘)  กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม  จำ�นวน   ๑๓   หน่วยง�น

  ๙)  กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร  จำ�นวน   ๘๖   หน่วยง�น

๑๐)  กระทรวงพลังง�น     จำ�นวน      ๒๐   หน่วยง�น

๑๑)  กระทรวงพ�ณิชย์     จำ�นวน   ๘๓   หน่วยง�น

๑๒)  กระทรวงมห�ดไทย    จำ�นวน   ๓๑๙   หน่วยง�น

๑๓)  กระทรวงยุติธรรม     จำ�นวน ๑๕๓   หน่วยง�น

๑๔)  กระทรวงแรงง�น     จำ�นวน   ๗๘   หน่วยง�น

๑๕)  กระทรวงวัฒนธรรม    จำ�นวน     ๘   หน่วยง�น

๑๖)  กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี   จำ�นวน   ๑๐   หน่วยง�น

๑๗)  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร    จำ�นวน     ๘   หน่วยง�น

๑๘)  กระทรวงส�ธ�รณสุข    จำ�นวน   ๒๘   หน่วยง�น
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๑๙)  กระทรวงอุตส�หกรรม    จำ�นวน ๘๓   หน่วยง�น

๒๐)  สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี    จำ�นวน ๑๓   หน่วยง�น

๒๑)  หน่วยง�นอิสระ     จำ�นวน ๕๖   หน่วยง�น

  1)  Ministry of Defence           8    organizations

  2)  Ministry of Finance         21    organizations

  3)  Ministry of Foreign Affairs         14    organizations

  4)  Ministry of Tourism and Sports          6    organizations

  5)  Ministry of Social Development and Human Security      92    organizations

  6)  Ministry of Agriculture and Cooperatives        17    organizations

  7)  Ministry of Transport         96    organizations

  8)  Ministry of Natural Resources and Environment       13    organizations

  9)  Ministry of Information and Communication Technology     86    organizations

10)  Ministry of Energy          20    organizations

11)  Ministry of Commerce         83    organizations

12)  Ministry of Interior        319    organizations

13)  Ministry of Justice        153    organizations

14)  Ministry of Labor          78    organizations

15)  Ministry of Culture            8    organizations

16)  Ministry of Science and Technology        10    organizations

17)  Ministry of Education           8    organizations

18)  Ministry of Public Health         28    organizations

19)  Ministry of Industry         83    organizations

20)  Office of the Prime Minister        13    organizations

21)  Independent organizations         56    organizations

๒. มีระบบบริก�รภ�ครัฐที่ส่วนร�ชก�รส�ม�รถใช้ง�นร่วมกัน (Common Services) บนเครือข่�ย GIN เพื่อบูรณ�ก�รข้อมูล และ

ลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รใช้งบประม�ณด้�นระบบเครือข่�ย จำ�นวน ๘ ระบบ

2. Eight common service systems are running on the GIN for information integration and reduction of network budget

แผนภาพแสดงระบบงานสำาคัญของภาครัฐที่ให้บริการผ่านเครือข่าย GIN

Chart: Government Organizations’ systems running on GIN
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โดยปัจจุบัน มีหล�ยหน่วยง�นรัฐได้เข�้ร่วมโครงก�รและใช้ง�นระบบสำ�คัญต่�งๆ ผ่�นเครือข่�ย GIN ซึ่งทำ�ให้เกดิก�รลดคว�มซำ�้ซ้อนของ

ระบบส�รสนเทศและงบประม�ณด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของภ�ครัฐ อ�ทิ

A number of government agencies have participated in the project and integrated important systems with GIN. This results 

in significant reduction in IT system and budget redundancy. Some of the integrated systems are

• ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซึ่งมีส่วนร�ชก�รหล�ยหน่วยง�นที่ใช้ง�นระบบ GFMIS 

ผ่�นเครือข่�ย GIN เช่น หน่วยง�นภ�ยใต้สำ�นักปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ หน่วยง�นภ�ยใต้สำ�นักปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข  

หน่วยง�นภ�ยใต้กระทรวงวัฒนธรรม กรมที่ดิน (จังหวัด) กรมชลประท�น (ส่วนกล�ง) เป็นต้น 
• The Government Finance Management Information System (GFMIS) which is used by several government agencies 

through GIN, such as organizations under the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Commerce, 

the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Public Health, Department of Lands, and Department of 

Irrigation (Bangkok)

• ระบบการเรียกใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์ ของกรมก�รปกครอง โดยมีหน่วยง�นที่ใช้ง�นระบบผ่�นเครือข่�ย GIN ทั้งสิ้น  

๑๖ หน่วยง�น เช่น สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม สำ�นักง�นนิติวิทย�ศ�สตร์ ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

(ศอ.บต.) เป็นต้น 
• Civil Registration System of the Department of Provincial Administration under which 16 organizations, such 

as the Office of Justice Affairs, Office of Forensic Science, and Southern Border Province Administration Center, 

are using this system on GIN. 

• ระบบงานระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.)

• Government Strategic Management System (GSMS) of the Office of the Public Sector Development Commission

• ระบบ National Single Window (NSW) สำ�หรับก�รพัฒน�ระบบ e-Logistic ของประเทศ โดยกรมศุลก�กรซึ่งมีส่วน

ร�ชก�รที่ใช้ง�นระบบผ�่นเครือข�่ย GIN จำ�นวน ๓๗ หน่วยง�น
• National Single Window (NSW) for national e-Logistics system development by the Customs Department with 

37 government organizations using this service on GIN

• เครือข่าย GIN สำาหรับรองรับโครงการ Smart City : Smart Info. ของจังหวัดนครน�ยก 

• GIN for Smart City: Smart Info of Nakhon Nayok province

• ระบบเยียวยาและเยี่ยมเยียน ของศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.)เป็นต้น

• Alleviation System for the Southern Border Provinces Administration Center

๓. ก�รให้คำ�ปรึกษ�ในก�รเชื่อมโยงเครือข�่ยเดิมของหน่วยง�นเข้�กับเครือข่�ย GIN เพื่อให้หน่วยง�นใช้ง�นระบบบริก�รภ�ครัฐบนเครือ

ข่�ย GIN

3. Providing consultancy on integrating an organization’s system into GIN
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๑.๒ บริการระบบคลาวด์ (Cloud)
1.2 Cloud Computing Service

 ก�รนำ�เทคโนโลย ีCloud Computing ม�ใช้ง�นในระบบโครงสร้�งพืน้ฐ�นด้�นเทคโนโลยสี�รสนเทศ 

จะทำ�ให้ก�รใช้ง�นทรพัย�กรต่�งๆ เป็นไปได้อย่�งคุม้ค่� และมปีระสทิธภิ�พสงู โดยมีก�รรวมบรกิ�ร

ต่�งๆ เข้�ไว้ด้วยกัน เพื่อให้บริก�รจ�กจุดเดียว ทำ�ให้ลดคว�มซำ�้ซ้อนและส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กที่

ต่�งๆ ผนวกรวมเข้�กับคว�มมั่นคงปลอดภัยที่ได้ม�ตรฐ�น ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเข้�ใช้ง�นระบบที่

อยู่บน Cloud Computing ได้เสมือนกับอยู่ในหน่วยง�นของตนเอง โดยที่หน่วยง�นไม่ต้องจัดห�

บุคล�กรเพื่อม�ปฏิบัติหน้�ท่ีในก�รดูแลเฉพ�ะในส่วนบริก�รใดบริก�รหนึ่ง โครงก�รนี้ได้ตอบสนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลต�มแนวท�งของ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ข้อ ๒๓ ส่งเสริมก�รลดใช้พลังง�น โดยเร่งพัฒน�ระบบคล�วด์ (Cloud 

Computing) ของภ�ครฐั พฒัน�ในเรือ่งรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์และก�รสร้�งคว�มมัน่ใจในก�รทำ�ธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส์ ให้กบัประช�ชน 

เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อม่ันในคว�มม่ันคงปลอดภัยของก�รติดต่อธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์กับภ�ครัฐให้ได้ทัดเทียมกับสำ�นักบริก�รก�ร

เสียภ�ษีท�งอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพ�กรที่ได้นำ�ระบบยื่นแบบแสดงภ�ษีร�ยได้ออนไลน์ม�ใช้ในก�รดำ�เนินง�น ทั้งนี้เพื่อลดเวล�และ

ค�่ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งของประช�ชนเพื่อม�ติดต่อทำ�ธุรกรรมกับหน่วยง�นร�ชก�ร

The implementation of Cloud Computing technology will enable government agencies to optimize available resources and 

achieve high efficiency. By consolidating all services together to offer one-stop service, redundancy will be eliminated 

while the access to information and services as well as information security is enhanced. Users can still work on Cloud 

Computing-based systems as if they were based on an organization’s own network. This enables an organization to save 

cost on network or particular system management. This project directly addressed the government’s policy item 23: 

To promote energy saving through Cloud Computing development in the government sector, accelerate e-government 

services and strengthening confidence in secured electronic transaction in order to reduce time and travel expenses 

related to contacting a government agency. The aim is to achieve the same level of success as the Revenue Department 

which successfully implemented online tax submission system. 

เป้าหมายโครงการ

มีระบบ/โครงก�ร ที่ใช้ง�นบนคล�วด์ ไม่น้อยกว่� ๒๐ ระบบ/โครงก�ร เพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รของบประม�ณ ก่อให้เกิดคว�มคุ้มค่�

ในก�รลงทุนและลดภ�ระในก�รบริห�รจัดก�รรวมไปถึงก�รบำ�รุงรักษ�ของหน่วยง�น และยังเป็นแนวท�งในก�รพัฒน� e-Government 

ท�งด้�น Green Concept

Goal

To have at least 20 Cloud Computing-based systems/projects to reduce budget redundancy, to increase investment 

value, to reduce an organization’s burden in management and maintenance, and to be a role model in Green-concept 

e-Government service development
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 ตัวชี้วัด : จำ�นวนสะสมของโครงก�ร/ระบบ Cloud ที่ดำ�เนินง�นให้หน่วยง�นต�่งๆ

 Indicator: Accumulated number of Cloud Computing-based projects implemented in different organizations

ผลการดำาเนินงาน

จดัทำ�เวบ็ไซตเ์พือ่ใหข้อ้มลูและร�ยละเอยีดในก�รขอเปดิใชบ้รกิ�ร Cloud ได้ที ่http://cloud.ega.or.th/index.php พรอ้มจดัก�รอบรม

เพื่อให้คว�มรู้เรื่อง Cloud กับผู้แทนของหน่วยง�นที่สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร

หน่วยง�นที่ใช้บริก�ร Cloud มีจำ�นวน ๓๓ หน่วยง�น และระบบที่ใช้ง�นมีจำ�นวน ๕๘ ระบบ/โครงก�ร ซึ่งสูงกว่�ที่ตั้งเป้�หม�ยในปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ไว้ โดยมีคว�มก้�วหน้�โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๒๙๐ ของเป้�หม�ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�หรับระบบง�นที่สำ�คัญ ประกอบด้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานที่สำาคัญของรัฐบาล

• ระบบบูรณ�ก�รและติดต�มข้อมูลก�รรับจำ�นำ�ข�้ว ของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี (สลน.)

• ระบบบริห�รจัดก�รกองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรี ของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี (สลน.)

• ระบบศูนย์ปฏิบัติก�รน�ยกรัฐมนตรี (PMOC) ของสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี (สลน.)

• ระบบเยียวย�ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ๓ จังหวัดช�ยแดนใต้ ของศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ. บต.)

• ระบบร�ยง�นผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) (ก.พ.ร.)

• ระบบบริห�รจัดก�รส�รสนเทศด้�นส�ธ�รณภัยในภ�วะวิกฤต (กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย)

• ระบบตรวจสอบโครงก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์บริห�รจัดก�รนำ�้ สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี (สลค.)

• ระบบ EduStore ในโครงก�ร One Tablet per Child

• เว็บไซต์ ICT Care http://www.ictcare.or.th  

Results

The launch of website http://cloud.ega.or.th/index.php for providing information related to Cloud Computing-based service 

and arrange trainings for representatives of interested organizations

At present, 33 organizations are using Cloud Computing service and the total number of Cloud Computing-based 

technology is 58, which is higher than the target. The project has achieved 290% progress compared to the 2012 target. 

Major systems include:

IT systems for monitoring of significant projects

• Rice mortgage information monitoring and integration of the Prime Minister’s Office Secretariat

• Women’s Development Fund by the Prime Minister’s Office Secretariat

• Prime Minister Operation Center by the Prime Minister’s Office Secretariat

• Rehabilitation of people affected by the unrest in the three southern border provinces by the Southern Border 

Province Administration Center

• E-SAR by the Office of Public Sector Development Commission

• IT system management in disaster and crisis by the Department of Disaster Prevention and Mitigation

• Strategic Water Management Project monitoring system, for the Prime Minister’s Office Secretariat

• EduStore under the One Tablet per Child Project

• ICT Care website http://www.ictcare.or.th
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการพัฒนาด้าน e-Government ที่ดำาเนินการโดยสรอ.ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• ระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ (e-Government Portal)

• ระบบ Smart Citizen Info.

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

• ระบบ Government Nervous System : GNS

• ระบบสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐต�มแนวท�ง TH-eGIF

• ระบบง�นส�รสนเทศสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐต่�งๆ (Government Back Office and Government e-Services)

• ระบบศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย (flood.egov.go.th) (ซึ่งจะมีก�รขย�ยผลเป็นระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อบริก�รประช�ชน

ต่อไป) เป็นต้น

Information system supporting e-Government handled by EGA under cooperation between related government 

agencies are as follows:

• e-Government Portal

• Smart Citizen Info

• MailGoThai

• Government Nervous System (GNS)

• Supporting system for information exchange through e-Saraban system according TH-eGIF

• Government Back Office and Government e-Services

• Flood information center (flood.egov.go.th) which will later be further developed as a public flood information 

center

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ ในระบบคลาวด์ภาครัฐ

(Cloud Computing Initiative: Governance Model)
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๑. ดำ�เนินก�รจัดทำ�สถ�ปัตยกรรมคล�วด์ของ สรอ. (EGA Cloud Enterprise Architecture) เพื่อเป็นต้นแบบในก�รพัฒน�และ 

ต่อยอดก�รให้บริก�รคล�วด์แก่ภ�ครัฐต่อไป

๒. สรอ. กำ�ลังจะเตรียมเปิดบริก�รระบบกล�งที่ให้บริก�รแก่หน่วยง�นภ�ครัฐในรูปแบบของ SaaS (Software as a Service) ในต้น

ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริห�รท้องถิ่น เป็นต้น 

๓.  ก�รสร้�งโอก�สให้ภ�คเอกชนส�ม�รถพัฒน�ระบบส�รสนเทศสำ�หรับภ�ครัฐท่ีทำ�ง�นบน Government Cloud ซ่ึงจะส่งเสริมให้อุตส�หกรรม

ซอฟต์แวร์ในประเทศขย�ยตัวและช่วยเพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขัน

1.  EGA manages Cloud Enterprise Architecture development for use as a development model for other government 

organizations.

2.  EGA plans to offer Software as a Service (SaaS) central system, including e-Saraban and local administration system, 

in early 2013.

3.  Allow the private sector to develop IT system for government agencies working on Government Cloud in order to 

promote local software industry and increase national competitiveness

 ระบบบรูณ�ก�รและตดิต�มขอ้มลูก�รรบัจำ�นำ�ข�้วของ สลน.

 ระบบบริห�รจัดก�รกองทุนพัฒน�บทบ�ทสตรีของ สลน.

 ระบบเยียวย�ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ๓ จังหวัดช�ยแดนใต้ ของ 

ศอ.บต.

 ระบบร�ยง�นผลก�รปฏิบตัริ�ชก�รต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัิ

ร�ชก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) (กพร.)

 ระบบบริห�รจัดก�รส�รสนเทศด้�นส�ธ�รณภัยในภ�วะ

วิกฤต (กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย)

 ระบบตรวจสอบโครงก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์บริห�รจัดก�รนำ�้ 

(สลค.)

 ระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ 

     (e-Government Portal)

 ระบบ Smart Citizen Info

 ระบบ Government Nervous System

 ระบบสนับสนนุก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว�่งระบบส�รบรรณ

อเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นภ�ครฐัต�มแนวท�ง TH - eGIF

 ระบบง�นส�รสนเทศสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐต่�งๆ 

(Government Back Office and Government 

e-Services)

 ระบบศนูยร์วมขอ้มลูอทุกภยัไทย (flood.egov.go.th) ซึง่จะมี

ก�รขย�ยผลเปน็ระบบศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่บรกิ�รประช�ชนตอ่

ไปในอน�คต

ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รติดต�มง�นที่

สำ�คัญของรัฐบ�ล

ระบบส�รสนเทศที่สนับสนุนก�รพัฒน�ด�้น 

e-Government  ที่ดำ�เนินก�รโดย สรอ. 

ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�ง

หน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้บริการ Cloud : การประปาส่วนภูมิภาค
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๑.๓ ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
1.3 Government Monitoring System (GovMon)

ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รภัยคุกค�มท�งส�รสนเทศภ�ครัฐ (GovMon) เป็นภ�รกิจเพื่อพัฒน�ให้หน่วยง�นภ�ครัฐมีระบบกล�ง

สำ�หรับก�รประเมินคว�มเส่ียงและจุดอ่อนท�งด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศของหน่วยง�นได้อย่�งถูกต้องและเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันใน

ทุกหน่วยง�น และเพื่อให้มีระบบในก�รบริห�รจัดก�รภัยคุกค�มที่เกิดข้ึนภ�ยในเครือข่�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐ และมีก�รตอบสนองต่อ

เหตุละเมิดอย�่งเหม�ะสม และทันท่วงที

The Government Monitoring System is designed to be a central risk and weakness assessment for government agencies’ 

IT systems. The GovMon System sets a single standard for all government agencies to closely monitor and appropriately 

handle possible IT system risks and takes appropriate and timely action against IT frauds.

เป้าหมายโครงการ

๑. เพ่ือให้หน่วยง�นภ�ครัฐมีระบบกล�งที่ส�ม�รถตรวจสอบติดต�ม ดูสถ�นะคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งส�รสนเทศของ 

e-Government และประเมินคว�มเสี่ยงท�งด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศได้อย่�งถูกต้อง เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

๒. เพ่ือให้มีก�รว�งแผนเสริมสร้�งคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศของรัฐบ�ลอย่�งมีระบบและยั่งยืน และได้ม�ซ่ึง

ข้อมูลท�งสถิติด้�นคว�มม่ันคงปลอดภัยส�รสนเทศของหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อส�ม�รถนำ�ม�รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อก�รค�ด

ก�รณ์ล่วงหน้�ต่อไป

๓. เพ่ือให้มีทีมผู้เช่ียวช�ญสำ�หรับให้คำ�ปรึกษ�และแก้ไขปัญห�เหตุละเมิดที่เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคงปลอดภัย และก�รลดจุดอ่อน

ท�งเทคนิคต�่งๆ เพื่อเสริมสร�้งคว�มมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์

๔. เพื่อให้มีก�รติดตั้งระบบ Security Monitoring ในหน่วยง�นต่�งๆ

Goals

1. To ensure a proper central IT security monitoring standard for government organizations and the e-Government 

services, and to enable government organizations to effectively and efficiently assess IT risks

2. To sustainably enhance IT system security and obtain accurate IT security information in the public sector for 

accurate future projection

3. To set up an expert team to provide consultancy and assistance in addressing problems related to system security 

which helps reduce technical loopholes

4. To implement efficient Security Monitoring System in related agencies
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ผลการดำาเนินงาน

มีหน่วยง�นเข้�ร่วมจำ�นวน ๑๓ หน่วยง�น และกำ�ลังมีหน่วยง�นตอบรับขอใช้บริก�รเพิ่มขึ้น ซึ่งสูงกว่�ที่ตั้งเป้�หม�ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ 

โดยมีคว�มก้�วหน้�โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๑๓๐ ของเป้�หม�ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยหน่วยง�นที่ติดตั้งระบบฯ ดังกล่�ว ได้แก่

• กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) กระทรวงมห�ดไทย

• กระทรวงก�รต่�งประเทศ

• สำ�นักงบประม�ณ

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข (สป.สธ.)

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ (สป.พณ.)

• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.)

• สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ (สตช.)

• สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี (สลค.)

• สถ�บันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์ก�รมห�ชน) (สช.)

• กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

• กรมท�งหลวง กระทรวงคมน�คม

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ (สป.วท.)

• สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)

Results:

Thirteen government organizations have already been using the service while many more are applying. With more than 

expected organizations participating in this project, the 2012 target has already been exceeded with project progress of 

130%. The government organizations that have already participated in the project are as follows:

• Disaster Prevention and Mitigation Department, Ministry of Interior

• Ministry of Foreign Affairs

• Bureau of the Budget

• The Office of the Secretary General of the Ministry of Public Health

• The Office of the Secretary General of the Ministry of Commerce

• The Office of the Election Commission

• The Royal Thai Police Headquarter

• The Office of the Prime Minister Secretariat

• The Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)

• The Department of Legal Execution, Ministry of Justice

• The Department of Highway, Ministry of Transport

• The Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Science
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๑.๔ บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
1.4. MailGoThai Service

เป็นก�รสนับสนุนให้ข้�ร�ชก�รและพนักง�นของรัฐใช้บริก�รจดหม�ยอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่

ก�รสือ่ส�รในภ�ครฐัโดยเฉพ�ะซึง่เป็นระบบทีพ่ฒัน�และมเีครือ่งแม่ข่�ยตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

โดยเป็นระบบกล�งทีส่�ม�รถใช้ง�นร่วมกนัได้ และหน่วยง�นไม่ต้องพฒัน�ระบบฯ เพือ่ใช้

ง�นเอง เป็นก�รลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รลงทุนและก�รดำ�เนินง�น มีก�รใช้ทรัพย�กรร่วม

กนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และเป็นก�รป้องกนัคว�มเสีย่งในเรือ่งนโยบ�ยคว�มเป็นส่วนตวั 

(Privacy Policy) ของผู้ให้บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ฟรีจ�กต่�งประเทศที่กำ�หนด

ให้ผู้ใช้บริก�รยินยอมให้ดำ�เนินก�รอย่�งไรกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงก�รสำ�รองข้อมูล 

ซึง่อ�จส่งผลเสยีต่อภ�คร�ชก�รไทยในระยะย�วได้ โดยเฉพ�ะข้อมลูท�งร�ชก�รทีม่คีว�มลบั

The MailGoThai project is aimed at encouraging the government officials to 

use electronic mail system on Thailand-based server. By maximizing existing 

shared resources, the system helps reduce cost and operational redundancy. 

This minimizes risks related to Privacy Policy of free international email service 

providers which required users to allow the providers to manage private 

information and information backup, which may have long-term impact, 

especially those related to confidential government information.

คุณสมบัติของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

• ระบบให้บริก�รผ่�น Web-based e-mail service และ Mail Client 

• ส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลในกล่องจดหม�ยได้ถึง ๖ กิกะไบต์ และส่งไฟล์แนบได้ถึง ๒๕ เมกะไบต์ ต่อบัญชี

• มีระบบบันทึกคว�มเคลื่อนไหวของ e-mail ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดใน พ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

• มีระบบก�รกรองจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ในก�รรักษ�คว�มปลอดภัยและเฝ้�ระวังในก�รตรวจไวรัสและจดหม�ยขยะเป็น

อย่�งดี

• ระบบมีเสถียรภ�พสูงและมีระดับก�รให้บริก�รไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ ๙๙.๕ มีก�รควบคุมด้�นคว�มปลอดภัยเป็นอย่�งดี และ

เครื่องให้บริก�รมีก�รออกแบบเพื่อสำ�รองก�รทำ�ง�นระหว่�งกันในกรณีที่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้เครื่องที่

เหลือจะส�ม�รถทำ�ง�นทดแทนได้ทันที

• มีก�รจัดชั้นคว�มลับ และคว�มเร็วของจดหม�ยต�มก�รใช้ง�นของระบบร�ชก�ร

MailGoThai conditions:

• Web-based e-mail service and Mail Client

• Up to 6GB Inbox storage, up to 25MB attachment per e-mail account

• E-mail movement record which complies with the Computer-Related Crime Act B.E. 2550

• E-mail screening system for enhanced security and anti-virus and spam mail monitoring

• High stability with at least 99.5% service level, effective security and effective backup system

• Confidentiality levels and speed classification according to the public sector’s system
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เป้าหมายโครงการ

ข้�ร�ชก�รและพนักง�นของรัฐทั้งหมด มีก�รใช้บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งของภ�ครัฐในก�รติดต่อสื่อส�ร เพื่อคว�มม่ันคง

ปลอดภัยด้�นข้อมูลของภ�ครัฐม�กขึ้น ไม่ให้ข้อมูลสำ�คัญถูกเผยแพร่ไปสู่ต่�งประเทศจ�กก�รใช้บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ฟรี

ของต่�งประเทศ

Goals

All government officials use the MailGoThai system for secure communications, which prevents risks of possible significant 

information leakage if free email is used

 ตัวชี้วัด: จำ�นวนสะสมของบัญชีผู้ใช้ MailGoThai (บัญชีร�ยชื่อ)

 Indicator: The accumulated number of MailGoThai accounts

ผลการดำาเนินงาน 

๑. มีผู้ใช้ง�น MailGoThai แล้ว จำ�นวน ๑๘๓,๕๘๖ บัญชีร�ยชื่อ และ คิดเป็นหน่วยง�นที่ใช้บริก�ร จำ�นวน ๓๕๙ โดเมน ซึ่งมี

คว�มก้�วหน้�สูงกว่�เป้�หม�ย โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๙๙ 

๒. สร้�งคว�มเข้�ใจและส่ือส�รกับหน่วยง�นภ�ครัฐ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และคว�มคุ้มค่� เพื่อกระตุ้นให้ม�ใช้บริก�รจดหม�ย

อิเล็กทรอนิกส์กล�งของภ�ครัฐ (MailGoThai) โดย สรอ. ม�กยิ่งขึ้น

๓. ชือ่บญัชแีละรหสัผ�่นของบญัชผีูใ้ชบ้รกิ�รจะถกูปรบัปรงุใหเ้ปน็ชือ่บญัชแีละรหสัผ�่นรองรบัก�รเข�้ถงึบรกิ�รอเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ๆ 

ของภ�ครัฐในรูปแบบ Government ID เช่น บริก�ร ICT Free WiFi เป็นต้น

Results

1. The number of MailGoThai users reached 183,5986 accounts, 359 domains, representing 101.99% of the project’s 

target.

2. Government agencies are aware of the benefits of using MailGoThai provided by EGA.

3. Username and password of all accounts will be improved to Government ID to enable access to other electronic 

services, such as ICT Free WiFi etc.

แผนภาพแสดงตัวอย่างหน่วยงานสำาคัญที่ใช้บริการ MailGoThai
MailGoThai users
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๒. โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาชน
2. Common Government Information Infrastructure and e-Services

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)
2.1 e-Government Portal Development Project

เพือ่ใหป้ระช�ชนส�ม�รถเข้�ถงึข้อมลูและบรกิ�รต่�งๆ ของภ�ครฐั อนัเปน็ประโยชนต่์อก�รประกอบอ�ชพี 

ก�รมีง�นทำ� และก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วันได้ โดยเข�้ถึงได้สะดวก จ�กทุกที่ ทุกเวล� จ�กทุกอุปกรณ์ และ

พฒัน�องคค์ว�มรูผ้�่นก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน�รฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์

สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน (e-Participation)

e-Government Portal จึงเป็นโครงก�รที่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนในก�รเข�้ถึงข้อมูลข�่วส�ร

ต�่งๆ รวมถึงก�รใช้บริก�รภ�ครัฐ (e-Services) ได้จ�กจุดๆ เดียว (One Stop Service) โดยผ�่นช่อง

ท�งต�่งๆ เชน่ SMS, Web Portal เปน็ตน้ อกีทัง้ยงัเปน็ชอ่งท�งในก�รประช�สมัพนัธร์ะบบบรกิ�รภ�ครฐั 

ใหแ้กท่กุๆ ภ�คสว่นรบัทร�บ อ�ท ิหนว่ยง�นภ�ครฐั ภ�คธรุกจิ และภ�คประช�ชน เปน็ตน้ และเปน็ก�รลด

ค�่ใชจ่้�ยด�้นก�รพฒัน�ระบบบรกิ�รภ�ครฐั (e-Services) ในข้ันตอนก�รตรวจสอบเพือ่ยนืยนัตวับคุคล 

With an aim to increase public’s access to government’s information and services through various channels and 

regardless of place and time, e-Government Portal was developed. Once Thai people could have easy access to significant 

information and services, they will enjoy having greater convenience, more opportunity for career advancement, enhance 

self development and promote public participation in government’s activities. The e-Government Portal offers one-stop 

e-Services center which can be accessed through SMS and Web Portal, etc. The system also serves as an efficient tool 

for the government to communicate with various government agencies, the business sector and the general public. At 

the same time, it efficiently reduces the government’s e-Services costs related to person identification.

เป้าหมายโครงการ

๑. มี Portal กล�งในก�รเข้�ถึง e-Services และข้อมูลภ�ครัฐ

๒. มีก�รจัดทำ� Smart Application นำ�ร่อง ซึ่งใช้ประโยชน์จ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card เพื่อลดก�รใช้กระด�ษ

ในภ�ครัฐ เช่น Smart Citizen Info, Smart Transaction)

๓. ระบบ e-Services ที่เชื่อมโยง ๒๕ ระบบ

Goals

1. To have in place a portal for easy access to e-Services and government information

2. To develop pilot smart applications to maximize the use of Smart ID Card and reduce paperwork, such as in 

Smart Citizen Info and Smart Transaction activities

3. To establish e-Services system that is linked to 25 other systems
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หน่วยง�นมีก�รเชื่อมโยงระบบบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) และระบบเว็บไซต์กล�ง แบบรวมจุดเดียว (Single Sign-On) 

โดยมีจำ�นวนระบบที่เชื่อมต่อเข้�กับระบบเว็บไซต์กล�ง จำ�นวน ๒๕ ระบบ คว�มก้�วหน้�โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้�หม�ย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงบริก�ร e-Services และเชื่อมโยงบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐกับเว็บไซต์กล�งฯ ได้ทั้งสิ้น ๒๕ ระบบ 

โดยระบบที่สำ�คัญ เช่น

• ระบบบริก�รแจ้งเหตุส�ธ�รณภัยเพื่อประช�ชน กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

• ระบบฐ�นขอ้มลูก�รเยยีวย�ผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนือ่งจ�กสถ�นก�รณค์ว�มไมส่งบในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้ศนูยอ์ำ�นวย

ก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ. บต.)

• ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละล�ย กรมบังคับคดี

• ระบบศูนย์สิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ กรมก�รแพทย์ เป็นต้น

๒. วิเคร�ะห์ ออกแบบ พัฒน�ปรับปรุงระบบ

• ระบบได้รับก�รปรับเปลี่ยนจ�กเทคโนโลยี SharePoint เป็น .NET

• จัดทำ� Intelligence Search เพื่อเป็นก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์เว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine เช่น 

Google

• นำ�ร่องก�รให้บริก�ร SMS Gateway กับหน่วยง�น

• จัดทำ�ช่องท�งบริก�รภ�ครัฐผ�่น m-Government 

• บริก�รส่งข้อคว�ม SMS ผ่�นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

• บริก�รภ�ครัฐผ�่นโมบ�ยบร�วเซอร์

Results:

The project has achieved significant 100% progress in 2012 with 25 systems linked with the e-Government Portal and 

e-Services through the Single Sign-On system.

1. e-Services has been enhanced and connected to the e-Government Portal through 25 systems such as

• Disaster warning system by the Department of Disaster Prevention and Mitigation

• Data system for rehabilitation of people affected by the unrest in the three southern border provinces by 

the Southern Border Province Administration Center

• Bankruptcy check system, the Legal Execution Department

• Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center (SNMRC), Department of Medicine

2. System analysis, design and improvement

• System upgraded from SharePoint technology to .NET

• Intelligence Search by search engine, such as Google

• SMS Gateway pilot projects in cooperation with different government agencies

• SMS text messaging

• Government services via mobile browser
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๒.๒ โครงการขยายผลการดำาเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
2.2 e-Saraban – the government information exchange system project

เป็นโครงก�รที่ดำ�เนินก�รเพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รขย�ยผลก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�น

ภ�ครัฐ  ปัจจุบันมีหน่วยง�นที่ใช้ง�นรับส่งข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และอยู่ระหว่�งก�รเตรียมคว�มพร้อม

ไปสู่เทคโนโลยี e-CMS 2.0 (Electronic Correspondence Management System) เพื่อให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ภ�รกิจนีไ้ดต้อบสนองนโยบ�ยเรง่ดว่นของรฐับ�ลต�มแนวท�งรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร ขอ้ ๘. เรง่รดั

ก�รบูรณ�ก�รและก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รของรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์

ผลด้วยคว�มรวดเร็ว

The e-Saraban project is designed to promote information exchange between government agencies. At present, many 

government organizations are using the system and are preparing to upgrade to eCMS 2.0 for better efficiency. The 

project directly addresses the government’s urgent policy item 8: Accelerating the integration and exchange of electronics 

information between government agencies to support e-Government implementation.

เป้าหมายโครงการ 

๑. มีหน่วยง�นที่ส�ม�รถรับ-ส่ง ข้อมูลระบบส�รบรรณได้ไม่น้อยกว่� ๒๐ หน่วยง�น

๒. เพื่อเป็นต้นแบบของก�รบูรณ�ก�รก�รเชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐในด้�นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

๓. เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิก�รขย�ยผลก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว�่งระบบส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นภ�ครฐัสำ�หรบัหน่วย

ง�นภ�ครัฐอื่นๆ ที่มีคว�มสนใจเข�้ร่วมเชื่อมโยงระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Goal

1. To have at least 20 organizations sending and receiving information though e-Saraban

2. To be the model for information integration in the public sector

3. To promote information exchange through e-Saraban among interested government organizations

 ตัวชี้วัด : จำ�นวนสะสมของหน่วยง�นที่ส�ม�รถรับส่งข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณได้

 Indicator: The accumulated number of government agencies sending and receiving information through 

 e-Saraban
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๑. ปัจจุบันมีหน่วยง�นที่ส�ม�รถรับส่งข้อมูลระหว่�งระบบส�รบรรณได้ จำ�นวน ๒๖ หน่วยง�น ซึ่งสูงกว่�ที่ตั้งเป้�หม�ยไว้ โดย

คิดคว�มก�้วหน้�ร้อยละ ๑๓๐ ของเป้�หม�ยในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยง�นสำ�คัญที่เข้�ร่วมโครงก�ร อ�ทิ

• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ

• สำ�นักง�นเลข�ธิก�รผู้แทนร�ษฎร

• สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ�

• กองทัพอ�ก�ศ

 เป็นต้น

 ๒. ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร  

• อยู่ระหว่�งก�รปรับปรุงระบบสถ�ปัตยกรรมให้เป็นแบบ Cloud เพื่อให้เกิดคว�มเสถียรและมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง 

สนับสนุนหน่วยง�นที่ยังไม่มีระบบส�รบรรณให้ม�ใช้ระบบส�รบรรณกล�งเพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รใช้งบประม�ณและ

ลดภ�ระในก�รบำ�รุงรักษ�ระบบ

• แนะนำ� ใหค้ำ�ปรกึษ� และใหบ้รกิ�รก�รเชือ่มโยงระบบส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นภ�ครฐั กบัหนว่ยง�นทีแ่สดง

คว�มจำ�นง หรือสนใจเข�้ร่วมโครงก�ร

• ตดิตัง้ และทดสอบก�รเชือ่มโยงระบบส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยง�นทีเ่ข�้รว่มโครงก�รในปจัจุบัน และหน่วยง�น

ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งต�มกระบวนก�รและม�ตรฐ�นขอ้มลู ในก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยง�น

ภ�ครัฐ

• จัดทำ�คู่มือก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ พร้อมปรับปรุงม�ตรฐ�น TH e-GIF ที่เป็น

ม�ตรฐ�นกล�งในก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ให้มีคว�มชัดเจนและประสิทธิภ�พ

ม�กยิ่งขึ้น

• ให้ก�รสนับสนุน ตรวจสอบกระบวนก�รทำ�ง�นและม�ตรฐ�นข้อมูลของระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละผู้ผลิต/

บรษิทั ทีจ่ะพฒัน�ระบบส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ใหส้อดคลอ้งและเปน็ไปต�มม�ตรฐ�น TH e-GIF ซึง่เปน็ม�ตรฐ�นกล�ง

ในก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

Result

1. At present, 26 government organizations are using e-Saraban for information exchange, which is higher than 

the target, representing 130% of the 2012 target being achieved. Important organizations participated in this 

project are, for example

• The Office of the Permanent Secretary of the ICT Ministry

• The Office of National Research Council of Thailand

• The Secretariat of the House of Representatives

• The Secretariat of the Senate

• The Royal Thai Air Force

 2. Project operation

• System architecture is being migrated to Cloud for enhanced stability and security and to support increased 

traffic which will help government organizations reduce budget in system maintenance.

• Providing advices and service that link interested government agencies’ information systems together

• Implementing and testing connection with e-Saraban from interested government organizations already 

using and that will be using the system and ensuring that the connection meets the standard

• Preparing e-Saraban manual and increasing the efficiency and clarity of TH e-GIF, which is the standard 

for e-Saraban connection

• Supporting, monitoring, and checking information standard in the e-Saraban system provided by different 

system developers to ensure they all meet with the TH e-GIF standard
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

๓. ก�รจัดประชุมหน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเพื่อห�รือแนวท�งก�รเชื่อมโยงระบบ

ส�รบรรณฯ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ และสรุปผล

ก�รดำ�เนินง�นจ�กที่ได้ห�รือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

3. Held a meeting on 21 June 2012 with organizations under the Ministry of Information and Communication Technology 

to discuss e-Saraban system integration and hosting a meeting on 10 August 2012 to summarize the result of the project 

implementation

๒.๓ โครงการจัดทำาระบบติดตามสถานภาพรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 Government Nervous System (GNS) Project

เพื่อสำ�รวจข้อมูลท�งสถิติด้�นต่�งๆ ประกอบก�รวิเคร�ะห์และประเมินสถ�นภ�พก�รดำ�เนินง�นท�งด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศของหน่วย

ง�นภ�ครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย และจัดทำ�ม�ตรก�รส่งเสริมก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

ของประเทศไทยให้มีคว�มพร้อมเทียบเท�่ระดับส�กลและก้�วไปสู่ก�รเป็น Connected Government

The Government Nervous System (GNS) is used for statistics collection and analysis, which will support the Government’s 

IT progress. Result from the study will be used to support the Government’s decision and preparation of e-Government 

development, enabling the progress towards Connected Government.

เป้าหมายโครงการ

๑. มีระบบติดต�มสถ�นภ�พรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

๒. มีข้อมูลร�ยง�นสถ�นภ�พรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๕ เรื่อง

Goals

1. To have in place the proper system to monitor e-Government progress

2. To prepare a report on five areas related to the e-Government progress

ผลการดำาเนินงาน

ก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รจดัทำ�ระบบตดิต�มสถ�นภ�พรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(Government Nervous System : GNS) มคีว�มก�้วหน�้

โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๑๔๐ ของเป้�หม�ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีจำ�นวนสะสมของเรื่องที่ติดต�มสถ�นะด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์  

จำ�นวน ๗ เรื่อง ได้แก่ e-Government Ranking, e-Services ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก�รเข�้ใช้ง�นระบบ Back Office บริก�ร 

GIN บริก�ร MailGoThai และบริก�ร e-Saraban

Results

Seven areas of progress have been recorded – e-Government Ranking, e-Services, Internet Connection, Back Office, GIN, 

MailGoThai and e-Saraban system. The project progress is 140% of the 2012 target.
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๒.๔  โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
2.4 Architecture and Standards of e-Government

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�สถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ และทำ�ให้ก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรม

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำ�คัญดำ�เนินไปในทิศท�งเดียวกัน ตลอดจนพัฒน�สถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบบริก�รนำ�ร่อง 

และกำ�หนดม�ตรฐ�นชุดข้อมูล (Data Standard) ที่สำ�คัญของประเทศไทย ให้เป็นแนวท�งในก�รต่อยอดเป็นแหล่งข้อมูลภ�ครัฐ (data.

go.th) ที่ให้บริก�รบนระบบคล�วด์ภ�ครัฐ (Government Cloud) อย�่งสมบูรณ์

The e-Government architecture and standards set the framework for all government agencies, enabling e-Government 

system, pilot services and data standard to be advanced in the same direction. This will provide a strong foundation for 

Government Cloud-based information resource (data.go.th).

เป้าหมายโครงการ

๑. จัดทำ�สถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบบริก�รนำ�ร่อง

๒. ออกแบบสถ�ปัตยกรรมกระบวนง�นภ�ครัฐ (Government Business Process) ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ 

(Back Office)

๓. จัดทำ�ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ (Government Website Standard)

Goals

1. Prepare the architecture of pilot service of e-Government

2. Design the architecture for Government Business Process and Back Office

3. Provide the Government Website Standard

ผลการดำาเนินงาน

โครงก�รพัฒน�สถ�ปัตยกรรมและม�ตรฐ�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์มีคว�มก้�วหน้�โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้�หม�ย 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

Results

The e-Government Architecture and Standards project has achieved 100% target for 2012.

ด้านสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

๑. จำ�นวนสถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับก�รพัฒน�ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�นวน ๑ เรื่อง

๒. ได้จัดทำ�สถ�ปัตยกรรมก�รจัดก�รองค์กรของ สรอ. แล้วเสร็จ และมีก�รนำ�หลักก�รเกี่ยวกับสถ�ปัตยกรรมก�รจัดก�ร

องค์กร (Enterprise Architecture) ดังกล�่วม�ห�รือร่วมกับสำ�นักงบประม�ณ ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐนั้น ได้จำ�แนก

ต�มระดับก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รของเว็บไซต์ภ�ครัฐ (Phases of Development) ในประเทศไทยซ่ึงได้รวบรวมและ

ประมวลจ�กกฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร และคณุลักษณะหลัก

ทีใ่ชใ้นก�รตรวจสอบรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิสข์ององคก์�รสหประช�ช�ติ ในก�รจดัอนัดบัก�รพฒัน�รฐับ�ลอิเล็กทรอนิกสข์อง

ประเทศสม�ชิก ตลอดจนแนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับน�น�ช�ติ (International Best Practices)

e-Government Architecture

1. One e-Government architecture was designed and developed in 2012

2. EGA’s enterprise architecture was completed and discussed with Bureau of Budget. The government 

website standards cover phases of development based on information collected from related laws, rules 

and regulations about information and communication technology as well as international best practices.
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แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมองค์กรของ สรอ. (Enterprise Architecture) (สถานะปัจจุบัน)

Current Status of EGA’s Enterprise Architecture

ด้านมาตรฐานเว็บไซต์

กระบวนก�รในก�รจัดทำ� ที่เน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�รระดมคว�มคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 

ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นในวงกว้�ง (Public Hearing) ประกอบกับศึกษ�ข้อมูลด้�นต่�งๆ ที่เป็นกรอบต้ังต้นในก�รจัดทำ� 

ม�ตรฐ�นฯ อ�ทิ ข้อมูลจัดอันดับก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มประเทศสม�ชิกขององค์ก�รสหประช�ช�ติ (United 

Nations e-Government Readiness) ในร�ยง�นของสหประช�ช�ติด�้น e-Government Survey กฎหม�ย ระเบียบ ข้อ

บงัคบั ด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูจ�กก�รสำ�รวจเชงิสถติ ิ ก�รใหบ้รกิ�รในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Services) ของหน่วยง�นภ�ครัฐประเทศไทย และกรณีศึกษ�ต่�งประเทศ ทั้งม�ตรฐ�นเว็บไซต์ที่แต่ละประเทศมีก�รจัดทำ� 

และก�รให้บริก�รผ่�นเว็บไซต์ของหน่วยง�น เป็นต้น

Website standards

Website standards are prepared by involving related government agencies through focus group discussions, 

public hearing and in-depth studies that provide the framework for standard preparation, such as the United 

Nations e-Government Readiness in the United Nations e-Government Survey, related ICT rules and regulations, 

statistical survey and e-Service provided by Thai government agencies and international case studies covering 

individual country’s website standards and services. 
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 ๑. จัดทำ�เอกส�รแสดงคว�มต้องก�รของก�รพัฒน�เว็บไซต์ภ�ครัฐ (Website Requirement Specification) ฉบับร่�งแล้ว

เสร็จ เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รออกแบบและพัฒน�เว็บไซต์ภ�ครัฐ ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รพัฒน�เว็บไซต์ภ�ครัฐ

 ๒. จดัทำ�และสง่มอบม�ตรฐ�นเวบ็ไซตภ์�ครฐั ฉบบัสมบรูณ ์ทีผ่�่นก�รรบัฟงัคว�มเหน็และประช�พจิ�รณ์ในวงกว�้ง ใหก้บัหนว่ย

ง�นร�ชก�รระดับกรมขึ้นไป จำ�นวนกว่� ๓๐๐ หน่วยง�น

 ๓. จัดอบรมหลักสูตร “ก�รพัฒน�เว็บไซต์ ให้เป็นไปต�ม ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ”และจัดสัมมน� “ยกระดับก�รให้บริก�ร

ประช�ชนผ่�นเว็บไซต์” ให้กับหน่วยง�นร�ชก�ร เพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ เกี่ยวกับม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ ตลอดจนสร้�งคว�ม

ตระหนักให้กับหน่วยง�นร�ชก�รในก�รนำ�ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับหน่วยง�น 

 ๔. กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร และสำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�รมห�ชน) อยู่ระหว�่งก�รปรบัปรงุ

เว็บไซต์ให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ

 1. Completed draft Website Requirement Specification which will be used as the framework for website design 

and development to meet with government website standard

 2. Prepared and presented the complete Public Sector Website Standards, which has already been agreed in a 

public hearing, to more than 300 government agencies (Department-level up)

 3. Arranged trainings on “Developing Websites to Meet with the Public Sector Website Standards” and seminar 

on “Providing Enhanced Website Services” to government organizations to educate and create good understanding of 

the public sector website standards and at the same time increase awareness on the standard implementation

 4. The ICT Ministry and EGA are preparing to upgrade website to meet with the set standards.

๒.๕ โครงการพัฒนาศูนย์รวมระบบงานภาครัฐ (Government Application Center)
2.5 Government Application Center

เพื่อพัฒน�ระบบที่เป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นที่ภ�ครัฐต้องก�รใช้ง�นและสนับสนุนภ�คเอกชนในก�รให้

บริก�รระบบง�นภ�ครัฐผ่�น Government Application Center

The objective of the Government Application Center is to collect all applications required and 

used by the government and those used for supporting the private sector in order to achieve 

efficient service provision.

เป้าหมายโครงการ

มีระบบง�นเพื่อให้บริก�รภ�ครัฐ ไม่ตำ่�กว่� ๕ ระบบ

Goal

To have at least 5 applications to support public service provision

ผลการดำาเนินงาน

ไดม้กี�รศกึษ�วจัิย Business Model และก�รจดั Workshop เพือ่ใหห้นว่ยง�นภ�ครฐัและผูป้ระกอบก�รด�้นซอฟตแ์วร ์รว่มกนักำ�หนด

คว�มต้องก�รด้�นโปรแกรมที่จะให้บริก�รบน Government Cloud รวมถึงก�รเริ่มนำ�ร่องก�รพัฒน�ระบบ Application Center และ

เปิดให้บริก�รในลักษณะ Software as a Service (SaaS) ในปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๕๕

Result

A study on business model and a workshop were organized for the public sector and software service providers to meet 

and agree on Government Cloud-based application
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๒.๖ การพัฒนากรอบแนวคิดรัฐบาลโปร่งใส (Open Government)

พระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระร�ชกฤษฎกี�ว�่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รบรหิ�รกจิก�ร

บ้�นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ต�่งใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รบรหิ�รร�ชก�รอย�่งโปรง่ใส สจุรติ เปดิเผยขอ้มลู และก�รเปดิโอก�สให้ประช�ชน

ไดเ้ข�้ม�มสีว่นรว่มในก�รกำ�หนดนโยบ�ยของประเทศต�มหลกัธรรมม�ภบิ�ล เพือ่สร�้งคว�มโปรง่ใสและเพิม่คณุภ�พในก�รตดัสนิใจของ

ภ�ครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ�่ย โดยมีดัชนีชี้วัดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน (e-Participation Index) เป็นดัชนี

ที่สำ�คัญขององค์ก�รสหประช�ช�ติ

แนวคิดรัฐบ�ลโปร่งใส (Open Government) คือ แนวคิดในก�รบริห�รร�ชก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ลที่ภ�ครัฐจะต้องเปิดโอก�สให้

ประช�ชนและผู้เก่ียวข้องทุกภ�คส่วน รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้�งคว�มโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร  

ส่งผลดีต่อเสถียรภ�พของรัฐบ�ลและคว�มเจริญก้�วหน้�ของประเทศต่อไป โดยเป้�หม�ยหลักของรัฐบ�ลโปร่งใสประกอบด้วย

Based on the good governance concept, the Open Government requires the public sector to offer opportunities for the 

general public and all stakeholders to acknowledge and participate in decision making for the national administration in 

order to achieve transparency and efficiency. This will result in the government’s stability and progress. Key objectives 

of the Open Government are as follows:

๑) คว�มโปรง่ใส (Transparency) คอื แนวท�งในก�รบรหิ�รจดัก�รของภ�ครฐัทีม่ี

คว�มรบัผิดชอบต่อผลทีเ่กดิข้ึนหรอืสิง่ทีไ่ด้ดำ�เนนิก�รไปแลว้ (Accountability) 

โดยหนว่ยง�นของรฐัจะตอ้งถอืเปน็หน�้ทีใ่นก�รนำ�ขอ้มลูทีเ่ปดิเผยไดม้�แสดงตอ่

ส�ธ�รณะ

1. Transparency means accountability of the public sector’s operations 

and administration. The government shall be committed to disclosing 

public information to the general public.

๒) ก�รมสีว่นรว่ม (Participation) คอื แนวท�งทีช่ว่ยใหป้ระช�ชนมโีอก�สไดเ้ข�้รว่ม

ในก�รรับรู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญห�ในประเด็นสำ�คัญที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวท�งแก้ไขปัญห� 

2. Participation means allowing opportunities for the general public to 

acknowledge, understand and share opinions or solutions related to 

their problems

๓) คว�มรว่มมอื (Collaboration) คอื แนวท�งทีช่ว่ยเพิม่โอก�สก�รทำ�ง�นรว่มกนั

ระหว�่งรฐัและทกุภ�คสว่นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พเพือ่ใหบ้รรลุวัตถปุระสงคร์ว่ม

กัน นำ�ม�ซึ่งก�รพัฒน�ที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคมประช�ธิปไตย

3. Collaboration means encouraging all involved agencies in the public 

and private sectors to work seamlessly together at the highest possible 

efficiency in order to achieve shared objectives, which will lead to 

sustainable development.
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สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ในฐ�นะองค์ก�รมห�ชนในกำ�กับของกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�ร ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�แนวท�งก�รพัฒน�รัฐบ�ลโปร่งใสขึ้นเพื่อกำ�หนดกรอบดำ�เนินก�ร (Framework) และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

โครงก�ร (Recommended Project) โดยมเีป�้หม�ยหลกัในก�รสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหแ้กภ่�คประช�ชนและภ�คธรุกจิ เพือ่ให้ก�รบรหิ�ร

ง�นของรัฐบ�ลมีคว�มโปร่งใสม�กยิ่งขึ้น รัฐบ�ลมีคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนม�กยิ่งขึ้น และก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนม�กยิ่งขึ้น

The Electronic Government Agency (Public Organization) or EGA, which is a government agency under the supervision 

of the Information and Communication Technology ministry, has studied and prepared the framework for the Open 

Government development as well as recommended projects. Key objective is to create confidence among the general 

public and the business sector. Through tighter cooperation between the government and the private sector as well as 

public participation, transparent administration will be achieved.

 กรอบแนวคิดสำ�หรับโครงก�รรัฐบ�ลโปร่งใส ได้พิจ�รณ�ถึงปัจจัยสำ�คัญ ได้แก่

๑) เป้�หม�ยของโครงก�รรัฐบ�ลโปร่งใสประกอบด้วย ก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลมีคว�มโปร่งใสม�กย่ิงข้ึน รัฐบ�ลมีคว�มร่วม

มือกับทุกภ�คส่วนม�กยิ่งขึ้น และก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนม�กยิ่งขึ้น

๒) กรอบแนวคิดก�รพัฒน� e-Participation ขององค์กรสหประช�ช�ติ โครงสร้�งก�รทำ�ง�นต�มม�ตรฐ�นระดับส�กล 

(Scope of Open Government) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักด้�นนโยบ�ย (Policy) ด�้นวัฒนธรรม (Culture) และ

ด้�นเทคโนโลยี (Technology)

 The Open Government framework is based on key factors as follows:

1. Goals: transparent administration, closer cooperation with all stakeholders and more participation from all 

involved parties

2. The e-Participation framework by the United Nations and the Scope of Open Government which takes into 

account factors related to policy, culture and technology

ภาพแสดงกรอบดำาเนินการของรัฐบาลโปร่งใส (Open Government Framework)

จ�กกรอบดำ�เนินก�รข้�งต้นได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงก�รที่สอดคล้องกับเป้�หม�ยของรัฐบ�ลโปร่งใส ซึ่งแบ่งออกเป็น  

๖ โครงก�ร ได้แก่
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Based on the above mentioned framework, recommendations on projects that will support the Open Government’s 

goals were raised. The six projects are:

๑. นโยบายจากประชาชนเพื่อประชาชน

  ก�รเปดิชอ่งท�งใหป้ระช�ชนนำ�เสนอคว�มเหน็ด�้นนโยบ�ยหรอืกฎหม�ย เพือ่ใหน้กันโยบ�ยส�ม�รถนำ�ม�ใชเ้ปน็ขอ้มลู

และแนวท�งในก�รปรับปรุง ซึ่งระบบดังกล่�วจะเป็นส่วนผลักดันให้เกิด Democracy ในลำ�ดับถัดไป

1. Public policy by the people and for the people

 Providing new channels for the public to share their views and opinions related to the government 

policies and laws for improvement by policy makers. Such system is a strong foundation for democratic 

development.

๒. แจ้งความต้องการ ความเดือดร้อน หรือปัญหาของประชาชน

  ก�รสร�้งชอ่งท�งใหป้ระช�ชนร�ยง�นปญัห�ทีพ่บในทอ้งที ่เชน่ ถนนเสยีห�ย มจิฉ�ชพีชกุชมุ เปน็ตน้ โดยในต�่งประเทศ 

เช่น ประเทศม�เลเซีย ได้ใช้ระบบร้องทุกข์เป็นส่วนผลักดันให้ปัญห�ของประช�ชนที่แต่ก่อนภ�ครัฐดูแลไม่ทั่วถึง ได้รับ

ก�รแก้ไข นอกจ�กนี้ยังใช้เป็นระบบเฝ�้ระวังย�เสพติดในชุมชนได้ โดยไม่มีก�รเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน

2. Lodging complaint and requesting assistance 

 Providing new channels for the people to lodge complaints and reports problems in their own communities, 

such as damaged roads, crimes and robbery, etc. In other countries, such as Malaysia, such system is 

an important tool to assist the government in solving problems or help people in the areas that were too 

far or unattended. The system also serves as a narcotic drug monitoring and elimination in particular 

communities while the person who reports the case remains unnamed and well protected.

๓. มาตรการทางสังคมที่จะช่วยลดการรั่วไหลของการใช้จ่ายเงินทางแผ่นดิน

  ก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินต่อส�ธ�รณะ เช่น ข้อมูลก�รเข้�ประชุมสภ� งบประม�ณของหน่วยง�น เป็นต้น  

เพื่อแสดงออกถึงคว�มโปร่งใสของภ�ครัฐ สร้�งคว�มเชื่อมั่นในด้�นธรรม�ภิบ�ลแก่ประช�ชน

3. Social measures to eliminate budget disbursement irregularities

 Through disclosure of the government’s financial and significant information, such as Parliament meeting 

attendance and a government agency’s budget, the government is demonstrating its commitment to 

transparency and good governance. More importantly, the public will have stronger confidence in the 

government’s good governance practice.

๔. การตรวจสอบโครงการของภาครัฐโดยประชาชน

  ก�รนำ�เสนอข้อมูลโครงก�รในระดับท้องถิ่นและผลักดันให้ประช�ชนในระดับท้องถิ่นทร�บและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

ผลกระทบ จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รต�่งๆ เพื่อช่วยตรวจสอบและประเมินคว�มคุ้มทุน ก�รสอดส่องดูแลเรื่องก�รทุจริต 

โดยให้ประช�ชนในพื้นที่ได้รับทร�บถึงคว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินง�น ก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณของโครงก�ร รวมไป

ถึงก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินคว�มพึงพอใจ กระบวนก�รดังกล่�ว ทำ�ให้ภ�ครัฐได้รับข้อมูลโดยตรงจ�กประช�ชนทั้ง

แง่บวกและแง่ลบ

4. Government project audit by the general public

 By presenting information on local projects and raising local people’s awareness on their importance 

on government projects as well as project impact, the general public will be encouraged to participate 

in auditing and assessing the value and validity of such projects as well as monitoring for possible 

irregularities. Through this measure, the general public receives such information as project progress, 

budget disbursement and public satisfaction over such projects. At the same time, the government will 

receive direct feedback, both positive and negative, from the general public.
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๕. จิตอาสา

 ก�รสร้�งช่องท�งในก�รติดต่อขอคว�มช่วยเหลือจ�กประช�ชนในพื้นที่และช่องท�งก�รเสนอให้คว�มช่วยเหลือจ�ก

ประช�ชนทัว่ไป ซึง่ลกัษณะของกระบวนก�รเชน่นีไ้ดร้บัคว�มสนใจม�กขึน้และมบีทบ�ทม�กในชว่งอทุกภยัท่ีผ่�นม�ผ่�น

สงัคมออนไลน ์เปน็ก�รใชจ้ดุแข็งของสงัคมไทยทีช่ว่ยเหลอืกนัในย�มลำ�บ�ก และส�ม�รถประยุกต์แนวคดิเรือ่งจติอ�ส�

นี้ไปใช้กับก�รแก้ปัญห�เพื่อสนองคว�มต้องก�รของสังคมในส่วนที่ข�ดแคลนได้ในหล�ยๆ ด้�น

5. Public consciousness

 Providing new channels for the government to request assistance from the people and for the people to 

offer help to the government. The momentum on such measure has been increasingly, as seen in the 

recent flood disaster, especially via online and social network. This is a way to bring out strengths in 

Thai culture and apply it to solve social problems.

๖. ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำาหรับประชาชน

 ก�รสร้�งช่องท�งเพือ่เข้�ถงึข้อมลูหรอืส�รสนเทศในหล�กหล�ยประเภทเพือ่ใช้ในก�รประกอบก�รตดัสนิใจในแง่ก�รทำ�

ธุรกรรมต�่งๆ หรือเป็นช่องท�งก�รแจ้งเตือนเหตุก�รณ์สำ�คัญท�งเศรษฐกิจ ท�งสังคม หรือท�งธรรมช�ติ เช่น ระบบ

ข้อมูลโปร่งใส (Open Data) ก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลรัฐเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ�้ ก�รบูรณ�ก�รข้อมูลภูมิ

ส�รสนเทศในด้�นต่�งๆ ของภ�ครัฐ เป็นต้น

6. Information system for public decision making

 Providing channels for the public to have easy access to various types of information. Such channels 

help support people’s decision making related to various transactions while allowing the government 

a channel to warn the public of significant economic, social and natural events and disasters. This 

includes Open Data system, the integrated government database on water resource management and 

the integrated geo-informatics database in the government sector.

๒.๗ โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
2.7. Data Center Consolidation

เพือ่สำ�รวจและเกบ็ขอ้มลูสถ�นภ�พ รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิก�รศนูยข์อ้มลู (Data Center) ของหนว่ยง�นร�ชก�รในแตล่ะ

จังหวัดรวมทั้งศูนย์ร�ชก�รในกรุงเทพมห�นครและเป็นต้นแบบ (Model) ในก�รดำ�เนินก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูลภ�ครัฐ (Data Center 

Consolidation)

The Data Center Consolidation Possibility Study was designed to collect information related to Data Center of government 

agencies in different provinces and Bangkok. The study also provides model for Data Center Consolidation project.

เป้าหมายโครงการ

มีร�ยง�นผลก�รวิเคร�ะห์ ออกแบบ และแนวท�งก�รดำ�เนินก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidation) ของหน่วยง�น

ร�ชก�ร

Goals

To prepare a report on analysis, design and framework for Data Center Consolidation operations of the public sector
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

ผลการดำาเนินงาน

 ๑. ศึกษ�วิเคร�ะห์ข้อมูลแนวท�งก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูลจ�กต่�งประเทศ รวมทั้งภ�พรวมด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นก�รพัฒน�

เทคโนโลยีส�รสนเทศในประเทศไทย พร้อมจัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูลหน่วยง�นภ�ครัฐ ซ่ึงจ�กก�รศึกษ�

วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กต่�งประเทศ พบว่�แนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นและเริ่มดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น ตัวอย่�งประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินก�รแล้ว เช่น สหรัฐอเมริก� (รัฐมิชิแกน) ออสเตรเลีย 

อังกฤษ และแคน�ด�

Results

 1. Completing analysis of case studies from other countries and the overall picture of Thailand’s ICT infrastructure 

development, preparing recommendation on data center integration among the public sector. The study on similar 

implementation in other countries showed that the concept was first introduced in 1994 with the objective of increasing 

operational efficiency. Countries experiencing high level of success are the United States of America (Michigan State), 

Australia, United Kingdom and Canada, for example.

ตารางแสดงประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
Table of successful countries in public sector’s data center integration

ประเทศ ความสำาเร็จ

สหรัฐอเมริก� – (รัฐมิชิแกน) - ลดจำ�นวนศูนย์ข้อมูลหน่วยง�นภ�ครัฐจ�ก ๑๖ ศูนย์ข้อมูล เหลือเพียง  

๒ ศูนย์ข้อมูล เนื่องจ�กพบว่�ม�กกว่�ร้อยละ ๗๐ ของงบประม�ณในก�รลงทุน 

Infrastructure เมื่อลงทุนไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ช้� ไม่ทันต่อคว�มต้องก�รของ

ธุรกิจ (Competitiveness) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดก�รบูรณ�ก�ร

- ก�รดำ�เนินก�รได้เน้นก�รปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ท�งด้�นเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร

ของรัฐบ�ล (Paradigm Shift in Government IT) โดยว�งแผนก�รบูรณ�ก�ร

ใน ๓ ด้�น คือ Consolidated Infrastructure , Desktop Consolidation และ 

Agency Focus on Applications

ออสเตรเลีย - ว�งแผนก�รลดจำ�นวนศูนย์ข้อมูล ลงจ�ก ๒๒๐ ศูนย์ข้อมูล เหลือเพียง ๑๒ ศูนย์

ข้อมูล ส่งผลให้ประหยัดงบประม�ณได้ ๓๑,๕๐๐ ล้�นบ�ทต่อปี

แคน�ด� - ส�ม�รถลดจำ�นวนศูนย์ข้อมูลลงจ�ก ๓๐๐ ศูนย์ข้อมูล เหลือ ๒๐ ศูนย์ข้อมูล

- จดัตัง้เปน็ “Shared Services Canada” เพือ่ดแูลศนูยข์อ้มลูของทกุหน่วยง�นรฐั 

รวมทั้งให้บริก�รอีเมล์ และเครือข�่ย

อังกฤษ - ว�งแผนควบรวมศูนย์ข้อมูลหน่วยง�นภ�ครัฐ ๑๐๐ ศูนย์ข้อมูล ลงเหลือ ๑๐-๑๒ 

แห่ง ซึ่งส�ม�รถประหยัดพลังง�นลงได้ม�กกว่�ร้อยละ ๗๕ และส�ม�รถประหยัด

งบประม�ณได้ถึง ๓๐๐ ล้�นปอนด์ต่อปี

- รูปแบบที่ดำ�เนินก�ร คือ โครงก�รบริก�รคล�วด์ภ�ครัฐ (Government Cloud 

Project) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดงบประม�ณก�รดำ�เนินก�รศูนย์ข้อมูล

 ๒. ประชุมระดมสมองเพ่ือรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศหน่วยง�นภ�ครัฐ รวมท้ังเผยแพร่แนวท�ง 

ก�รบรูณ�ก�รศนูยข์อ้มลูหนว่ยง�นภ�ครฐั ในประเด็นก�รยกระดับก�รพฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพือ่ก�้วไปสู ่Smart 

Thailand และนำ�คว�มคิดเห็นที่ได้ม�เป็นข้อมูลประกอบก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูลหน่วยง�นภ�ครัฐ

 2. Organizing a brain-storming session to gauge opinions of the ICT management level in the public sector and 

to promote the data center integration framework in order to upgrade IT infrastructure towards Smart Thailand. Opinions 

collected at the sessions will be used for support further planning and operations.
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ผลจ�กก�รรว่มระดมคว�มคดิเหน็ของผูบ้รหิ�รระดบัสงูหนว่ยง�นภ�ครฐั ระดบักระทรวงจำ�นวน รอ้ยละ ๖๒ แสดงคว�มเห็นด้วยต่อก�รบู

รณ�ก�รศูนย์ข้อมูลหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อยกระดับโครงสร้�งพื้นฐ�นส�รสนเทศสู่ Smart Thailand และหน่วยง�นอื่นๆ อีกร้อยละ ๓๘ 

จะขอศึกษ�วิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อประกอบก�รตัดสินใจเพิ่มเติม 

นอกจ�กนี้ หน่วยง�นภ�ครัฐท่ีดำ�เนินง�นศูนย์ข้อมูลที่หน่วยง�นได้ร่วมแบ่งปันประสบก�รณ์ที่เป็นปัญห�ในก�รดำ�เนินง�น โดยแบ่งเป็น

ประเด็นใหญ่ๆ ได้ ๕ ประเด็นหลัก ต�มแผนภ�พ

According to the brain-storming session, 62% of the participating top-level management and ministries agreed with 

the plan to integrate data center and upgrade the infrastructure towards the implementation of Smart Thailand Project. 

Meanwhile, the remaining 38% asked for more time to consider this in details.

Participating organizations also shared experience and challenges related to data center integration, categorizing in five 

areas as shown in the following chart.

แผนภาพแสดงปัญหาในการดำาเนินงานศูนย์ข้อมูล
Diagram of Data Center Operation Challenges

แนวทางแห่งความสำาเร็จในการบูรณาการศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย

บรษิทั Gartner Inc. บรษิทัวจิยัและใหค้ำ�ปรกึษ�ชัน้นำ�ของโลกด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร ไดว้เิคร�ะห์ไว้ในบทคว�มเรือ่ง IT 

Consolidation in Government: A Checklist for Success; เมื่อเดือนมกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกล่�วว่� “หล�ยประเทศได้เริ่ม

ตน้ว�งนโยบ�ยในก�รบรูณ�ก�รศนูยข์อ้มลูและเกดิผลสำ�เรจ็ โดยก�รว�งยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ทีด่จีะมผีลตอ่คว�มสำ�เรจ็ เพร�ะส�ม�รถ

นำ�เสนอมุมมองของผู้ให้บริก�รและผู้ใช้บริก�ร (หน่วยง�นภ�ครัฐ) ได้ดีขึ้น ทำ�ให้มองเห็นถึงประเด็นที่ควรตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ 

เพื่อก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกันในที่สุด”

Success factors for public sector data center integration

Gartner Inc., a leading global research and consulting company, stated in January 2008 in the article “IT Consolidation 

in Government: A Checklist for Success,” that many countries have laid out plans and became successful in data center 

integration. Good development strategy is very important to the success because it clearly presents service providers and 

receivers (public sector), enabling all parties to clearly see the right issue and efficiently handle it for mutual success.
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ตารางแสดงแนวทางแห่งความสำาเร็จในการบูรณาการศูนย์ข้อมูล
Table of the data center integration success checklist

ประเด็น มุมมองผู้ให้บริการ มุมมองผู้ใช้บริการ (หน่วยงานภาครัฐ)

(1) ก�รกำ�หนดเป�้หม�ยที่ชัดเจน 
(Clear Motive)

ผลักดันนโยบ�ยของรัฐในก�รสนับสนุน
ให้เกิดก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูล และส่ง
เสริมให้หน่วยง�นภ�ครัฐม�ใช้ง�น

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยจ�กส่วนกล�งเพื่อ
เป็นก�รจูงใจให้เกิดก�รใช้ง�น พร้อม
กำ�หนดแนวท�งในก�รวดัผลทีช่ดัเจน เชน่ 
งบประม�ณที่ประหยัดได้ ประสิทธิภ�พ
ก�รให้บริก�รที่ดีขึ้น

(2) ก�รกำ�หนดขอบเขตในก�รดำ�เนินง�น 
(Clear Scope)

ก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูลจะครอบคลุม
ก�รให้บริก�รในส่วนใดบ้�ง อย่�งไร หรือ
มีระยะก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร เช่น
- ศูนย์ข้อมูล
- เครื่องให้บริก�ร (Servers)
- อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage)
- เครือข�่ย (Network)
- อุปกรณ์รักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัย
- ระบบง�นต่�งๆ เช่น e-mail, Back 

Office, Data Management 
System (DMS) เป็นต้น

หน่วยง�นจะส�ม�รถว�งแผนในก�รโอน
ย�้ย (migrate) ระบบ เพือ่ปรบัม�ใชศ้นูย์
ข้อมูลจ�กส่วนกล�งได้อย่�งรวดเร็วและ
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สอดคล้องกับ
แผนของผู้ให้บริก�รที่ว�งไว้

(3) ก�รมีส่วนร่วมของผู้บริห�ร 
(Leadership Engagement)

ก�รมีส่วนร่วมของผู้บริห�ร จะต้องให้ผู้
บริห�รระดับสูงของหน่วยง�นภ�ครัฐได้
เข�้ใจถงึผลกระทบ ขอ้ดขีอ้เสยีทีจ่ะเกดิขึน้ 
และมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจดำ�เนินก�ร

แนวท�งก�รบูรณ�ก�รส่งผลให้หน่วย
ง�นภ�ครัฐอ�จจะไม่ได้ดำ�เนินก�รต�ม
แผนที่ว�งไว้ (เช่น ก�รซื้อ Server)  
ผู้บรหิ�รจึงจำ�เปน็จะต้องมสีว่นรว่มในก�ร
ว�งแผนง�น

(4) ศักยภ�พในก�รบริห�รโครงก�ร 
(Project Management 
Competence)

ขอบเขตของก�รบูรณ�ก�ร อ�จจะ
ครอบคลุมและมีผลกระทบถึงหล�ย
บริก�ร / ส่วนง�น ดังนั้น ผู้บริห�ร
โครงก�ร จึงจำ�เป็นจะต้องเข้�ใจในทุก
บริก�รที่เกี่ยวข้อง เพื่อว�งแผนได้อย่�ง
เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ

ผู้ดูแลระบบของหน่วยง�นจะต้องว�ง
ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบ  
เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้

(5) กำ�หนดรูปแบบของก�รบูรณ�ก�ร 
(Type of Consolidation)

ก�รกำ�หนดรูปแบบของก�รบูรณ�ก�ร
ศูนย์ข้อมูลให้ชัดเจน เช่น ก�รบูรณ�ก�ร
แบบ Logical (เชน่ ปรบัเปลีย่นโครงสร�้ง
ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศทั้งหมดไป
ใช้กับส่วนกล�ง) ก�รบูรณ�ก�รแบบ 
Physical (เช่น ก�รไปใช้โครงสร้�งพื้น
ฐ�นในส่วนกล�ง Virtual Machines 
(VM), Cloud เป็นต้น แต่ยังมีบุคล�กร
ท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของหน่วย
ง�นดูแลอยู่) หรือทั้งสองส่วนข้�งต้น ซึ่ง
รูปแบบที่เลือกจะมีผลต่องบประม�ณใน
ก�รลงทุนด้วย

รูปแบบของก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูล
นั้น มีส่วนสำ�คัญกับแต่ละหน่วยง�นภ�ค
รัฐ เนื่องจ�กข้อมูลของแต่ละหน่วยง�นมี
คว�มสำ�คัญ/ขน�ด/จำ�นวนแตกต่�งกัน
ไป มีผลต่อก�รเลือกรูปแบบของบริก�ร
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ประเด็น มุมมองผู้ให้บริการ มุมมองผู้ใช้บริการ (หน่วยงานภาครัฐ)

(6) ศักยภ�พของผู้ให้บริก�ร  
(Competent Host Organization)

หน่วยง�นกล�งที่ เป็นเจ้�ภ�พในก�ร
ให้บริก�รก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูล
หน่วยง�นภ�ครัฐจะต้องเป็นหน่วยง�น
กล�งที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ มีทรัพย�กรที่
เพียงพอ ได้รับงบประม�ณสนับสนุนที่
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รพัฒน�บริก�รที่มี
ประสิทธิภ�พได้ และมีคว�มส�ม�รถใน
ก�รบริห�รจัดก�ร

ในระยะแรกของก�รใชร้ะบบจ�กสว่นกล�ง 
อ�จจะยงัไมไ่ดท้ำ�ใหห้นว่ยง�นภ�ครฐัเหน็
ประโยชน์ที่ชัดเจน อย่�งไรก็ต�ม หน่วย
ง�นต้องให้คว�มสำ�คัญกับผู้ใช้บริก�ร
ของหน่วยง�นเป็นเป้�หม�ยสูงสุด 

(7) ก�รกำ�กับดูแลก�รบูรณ�ก�ร  
(Consolidation Process Governance)

ก�รกำ�กับดูแล (Governance) เป็น
บทบ�ทที่สำ �คัญต่อก�รดำ� เนินก�ร 
เนื่องจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รบูรณ�ก�ร
ตอ้งอ�ศยัก�รมสีว่นรว่มจ�กทกุภ�คสว่น

CIO ในหนว่ยง�นภ�ครฐัจะเปน็ผูม้อีำ�น�จ
ในก�รตัดสินใจม�ใช้ก�รรวมศูนย์ข้อมูล 
บ�งหน่วยง�นอ�จจะไม่มีคว�มต้องก�ร
ใช้บริก�รจ�กส่วนกล�ง ก�รกำ�กับดูแล
จึงเป็นกระบวนก�รสำ�คัญที่จะทำ�ให้ก�ร
ดำ�เนินง�นเป็นไปต�มแผนง�นและระยะ
เวล�ที่ว�งไว้

(8) ก�รกำ�กับดูแลและประเมินผล  
(Post-Consolidate Governance)

ผู้ ให้บริก�รควรจะมีก�รว�งแผนก�ร
ให้ข้อมูลแก่ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ของหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รจัดสรร
ทรพัย�กรและโอนย�้ย (migrate) ระบบ

หลังจ�กก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูลแล้ว
เสร็จ ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศของ
หน่วยง�นภ�ครัฐมีหน้�ที่ว�งแผนก�รใช้
ทรัพย�กรของระบบให้มีคว�มเหม�ะสม
และมีประสิทธิภ�พสูงสุด

(9) ก�รว�งกลยุทธ์ก�รสื่อส�ร 
(Communication Strategy)

ก�รว�งแผนก�รสื่อส�รไปยังหน่วยง�น
ภ�ครัฐต�่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้�สู่กระบวน
ก�รบูรณ�ก�รศูนย์ข้อมูล

หน่วยง�นภ�ครัฐยังมีคว�มเคยชินกับ
ก�รลงทุนทุกอย่�งไว้ที่หน่วยง�นเอง  
ก�รบรูณ�ก�รไวท้ีส่ว่นกล�งอ�จสง่ผลให้
หน่วยง�นที่ยังมีคว�มไม่เข้�ใจเกิดคว�ม
ตระหนกและไม่มั่นใจ รวมท้ัง ไม่เข้�ร่วม
โครงก�ร ซ่ึงกลยุทธ์ก�รสื่อส�รทั้งจ�ก
ภ�ยนอกและภ�ยในก็มีส่วนสำ�คัญม�ก

(10) ก�รตั้งงบประม�ณ  
  (Charge back Model)

หน่วยง�นกล�งผู้ ให้บริก�รได้รับงบ
ประม�ณสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล

หน่วยง�นภ�ครัฐไม่จำ�เป็นต้องตั้งงบ
ประม�ณสำ�หรับก�รใช้บริก�รแบบรวม
ศูนย์ รวมไปถึงก�รตั้งงบประม�ณเพื่อ
ลงทุนด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นศูนย์ข้อมูล
อีกต่อไป

(11) กระบวนก�รและก�รจัดก�รงบประม�ณ  
  (Consolidation Process and 
  Modernization Funding)

หนว่ยง�นกล�งผูใ้หบ้รกิ�รใชง้บประม�ณ
ที่ได้รับก�รสนับสนุนในก�รลงทุนด้�น
หอ้งเครือ่ง เครือ่งใหบ้รกิ�ร เครอืข�่ยและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยง�นภ�ครัฐไม่จำ�เป็นต้องลงทุนใน
สว่นต�่งๆ ทีไ่ดม้�ใชบ้รกิ�รแบบรวมศนูย์
จ�กส่วนกล�ง ถือเป็นก�รประหยัดงบ
ประม�ณได้ม�ก

(12) ระบบบริห�รจัดก�รงบประม�ณ 
  (Financial Tools)

ระบบก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณ เพื่อ
ตรวจสอบก�รใช้งบประม�ณในโครงก�ร
บูรณ�ก�ร เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ต�มตัว
ชี้วัด (KPIs) ที่ว�งไว้ เช่น จำ�นวนหน่วย
ง�นที่ม�ใช้บริก�รภ�ยในปีงบประม�ณ 
เป็นต้น

หน่วยง�นภ�ครัฐควรกำ�หนดตัวชี้วัด 
(KPIs) เพื่อแสดงงบประม�ณที่ส�ม�รถ
ประหยัดได้ จ�กก�รใช้บริก�รแบบรวม
ศูนย์จ�กส่วนกล�ง
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 ๓. สำ�รวจสถ�นภ�พท�งด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศของหนว่ยง�นภ�ครัฐในระดบักระทรวง ในชว่งสถ�นก�รณอ์ทุกภยัครัง้ใหญท่ี่

ผ�่นม� รวมทัง้ สำ�รวจขอ้มลูก�รดำ�เนนิง�นด�้นศนูยข้์อมลูของหนว่ยง�นภ�ครฐัทีต่ัง้อยูท่ีศ่นูยร์�ชก�รแจง้วฒันะ และจดัทำ�เอกส�รเพือ่นำ�

เสนอตอ่กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร โดยประเด็นดังกล�่วได้มกี�รนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบรหิ�ร สรอ. และ รฐัมนตร ี

ว�่ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รเห็นชอบแล้ว

 3.EGA had surveyed ministries’ IT status during the massive flood in 2011 and the progress of public sector’s 

data center at the Government Complex, and prepared a report to present to the ICT Ministry. The survey was presented 

to the Board of Directors of EGA and the Minister of Information and Communication Technology for approval.

จ�กก�รศกึษ�และนำ�เสนอแนวท�งก�รบรูณ�ก�รศนูยข์อ้มลูหนว่ยง�นภ�ครฐั เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รบรหิ�รจดัก�รโครงสร�้งพืน้ฐ�น

ส�รสนเทศกล�ง สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นในระยะแรกเป็นก�รสำ�รวจข้อมูลของศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ�ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

ประกอบด้วย ๓๔ หน่วยง�นภ�ครัฐ สรุปผลก�รสำ�รวจในหัวข้อต่�งๆ ได้ดังนี้

The first phase of the study and recommendation on public sector’s data center consolidation involved collecting information 

from 34 government agencies at the Government Complex on Chaengwattana Road. The results are as follows:

๑). ผลจ�กก�รสำ�รวจหนว่ยง�น ทัง้ ๓๔ หนว่ยง�นร�ชก�ร พบว�่ ๒๑ หนว่ยง�น หรอืคดิเปน็รอ้ยละ ๖๒ มศูีนยข์อ้มูลท่ีต้ังอยูท่ี่

ศนูยร์�ชก�รฯ เปน็ของตนเอง และ ๖ หนว่ยง�น หรอืคดิเปน็รอ้ยละ ๑๗ ใชศ้นูยข์อ้มลูรว่มกบักระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร ทั้งนี้ มีเพียง ๗ หน่วยง�นที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ร�ชก�รฯ โดยแบ่งเป็น ๕ หน่วยง�นหรือคิดเป็น

ร้อยละ ๑๕ มีศูนย์ข้อมูลอยู่ภ�ยนอกศูนย์ร�ชก�รฯ และมีเพียง ๒ หน่วยง�น หรือคิดเป็นร้อยละ ๖ ที่ไม่มีศูนย์ข้อมูลใดๆ

1)    Out of the 34 government agencies participating in the survey, 21 or 62% have own data center located at the 

Government Complex; 6 or 17% share the data center with the ICT Ministry; and 7 do not have data center 

at the Government Complex, including 5 or 15% with data center located outside the Government Complex 

and 2 or 6% do not have data center at all.

๒) จ�กก�รสำ�รวจทำ�ให้ได้รับข้อมูลก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลม� ๑๗ หน่วยง�น โดยก�รคำ�นวณพื้นฐ�นในก�ร

บริห�รจัดก�รพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลที่เป็นห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่�ยจริง (Computer Server Room: CSR) พบว�่

จำ�นวนของศนูย์ข้อมูลทีส่�ม�รถใช้พืน้ที่ให้เกดิประโยชน์ (Utilization Level: UL) ส�ม�รถแบง่ออกได้เป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้

• กลุ่มที่ ๑ (UL-1) ใช้ง�นม�กกว่� ≥ ๗๐% ของพื้นที่มี  ร้อยละ ๙

• กลุ่มที่ ๒ (UL-2) ใช้ง�นระหว่�ง ๔๐%≤x<๗๐% ของพื้นที่มี  ร้อยละ ๒๔

• กลุ่มที่ ๓ (UL-3) ใช้ง�นน้อยกว่� < ๔๐% ของพื้นที่มี   ร้อยละ ๑๘

• กลุ่มที่ ๔ ไม่ส�ม�รถกำ�หนดระดับของ UL ได ้  ร้อยละ ๕๐

2)  According to the survey, information on data center management was collected from 17 organizations.  

The calculation of Computer Server Room (CSR) showed that the Utilization Level (UL) can be categorized 

as follows:

• Group 1 (UL-1): ≥ 70% of the space used   9%

• Group 2 (UL-2): 40% ≤ x <70% of the total space used 24%

• Group 3 (UL-3): < 40% of total space used  18%

• Group 4 (UL-4): UL cannot be identified   50%
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๒.๘ โครงการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ 
2.8 ICT Training

เพื่อสำ�รวจและจัดทำ�ฐ�นข้อมูลบุคล�กรด้�น ICT ภ�ครัฐ ที่เป็นปัจจุบันและส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญในก�รว�งแผนพัฒน�

บุคล�กรด้�น ICT ของรัฐอย่�งเป็นระบบรวมถึงก�รส่งเสริมวิสัยทัศน์และทักษะด้�นก�รบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับผู้

บรหิ�รเทคโนโลยสี�รสนเทศระดบัสงู พรอ้มกบัยกระดบัคว�มรูค้ว�มเข�้ใจด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศใหแ้กเ่จ�้หน�้ทีข่องหนว่ยง�นภ�ครฐั

ICT Training Project is aimed at surveying and preparing updated ICT personnel database in the public sector to support ICT 

human resource planning and expand ICT managers’ vision and administration skills as well as enhancing IT knowledge 

among public sector’s officials.

เป้าหมายโครงการ

๑. เพื่อให้ภ�ครัฐมีฐ�นข้อมูลด้�นบุคล�กร ICT ใช้ในก�รว�งแผนพัฒน�บุคล�กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๒. เพื่อให้ผู้บริห�รด้�น ICT ของหน่วยง�นภ�ครัฐมีทักษะและคว�มส�ม�รถด้�น ICT เพียงพอต่อก�รบริห�รหน่วยง�น

๓. เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ด้�น ICT ของหน่วยง�นภ�ครัฐมีทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินด�้น ICT ของหน่วยง�นเพิ่มม�กยิ่งขึ้น

๔. จำ�นวนบุคล�กรภ�ครัฐที่ได้รับส�ระคว�มรู้ ๑,๐๐๐ คน

Goals

1. To ensure the government has accurate ICT personnel database to support effective human resource development

2. To ensure ICT managers in the public sector have the right skills and capability to efficiently manage organizations

3. To enhance the skills and capability of ICT personnel

4. 1,000 government officials are trained.

ผลการดำาเนินงาน

ก�รจัดอบรมเพื่อถ�่ยทอดคว�มรู้และก�รระดมคว�มคิดเห็น จำ�นวน ๒๗ ครั้ง มีจำ�นวนผู้เข้�ร่วม ๑,๖๔๐ คน ซึ่งสูงกว่�ที่ตั้งเป้�หม�ยไว้ 

โดยมีคว�มก้�วหน�้โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๑๘๕ ของเป้�หม�ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�หรับหัวข้อก�รอบรมจะเน้นก�รเผยแพร่คว�มรู้ใน

แต่ละด�้นเพื่อให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของผู้เข�้อบรม โดยหัวข้อจัดอบรม ได้แก่

Result

Through the year, 27 trainings were held, with 1,640 participants in total, which is higher than the target. The project 

progress is 185% of the 2012 target. Topic for each training was customized to best address participant’s needs. Topics 

are as follows:
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ตารางแสดงการจัดอบรมแก่บุคลากรรัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Table of trainings for Government Officials in the Fiscal Year 2012

หัวข้ออบรมการเผยแพร่ความรู้ วันที่ดำาเนินการ

โครงก�รอบรมหลักสูตร “IPv6 Workshop” ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๕๕

โครงก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�นไอซีที รุ่นที่ ๑ ๑๘ - ๒๐ เม.ย. ๕๕

โครงก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�นไอซีที รุ่นที่ ๒ ๒๓ - ๒๕ เม.ย. ๕๕

ก�รใช้จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งภ�ครัฐ (MailGoThai) ณ สลน. ๒๔ - ๒๕ พ.ค. ๕๕

ก�รอบรมหลักสูตรนักบริห�รรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ๑๗ กค - ๓ ตค. ๕๕

ก�รประชุมสัมมน� เรื่อง ยกระดับโครงสร�้งพื้นฐ�นส�รสนเทศภ�ครัฐสู่ Smart Thailand ๒๒ ส.ค. ๕๕

ก�รอบรมหลักสูตรก�รพัฒน�เว็บไซต์ให้เป็นไปต�ม “ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ” รุ่นที่ ๑ ๒๒ ส.ค. ๕๕

โครงก�รอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government รุ่น ๑ ๓ - ๕ ก.ย. ๕๕

ก�รอบรมหลักสูตรก�รพัฒน�เว็บไซต์ให้เป็นไปต�ม “ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ” รุ่นที่ ๒ ๕ ก.ย. ๕๕

โครงก�รอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government รุ่น ๒ ๘ - ๑๐ ก.ย. ๕๕

ก�รอบรมหลักสูตรก�รพัฒน�เว็บไซต์ให้เป็นไปต�ม “ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ” รุ่นที่ ๓ ๑๒ ก.ย. ๕๕

โครงก�รอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government รุ่น ๓ ๑๗ - ๑๙ ก.ย. ๕๕

โครงก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�นไอซีที (IP) รุ่น ๓ ๑๙ - ๒๑ ก.ย. ๕๕

โครงก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�นไอซีที (IP) รุ่น ๔ ๒๖ - ๒๘ ก.ย. ๕๕

ก�รอบรมก�รใช้จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งภ�ครัฐ (MailGoThai) ให้กับสถ�บันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ (องค์ก�รมห�ชน)
๑๓ ก.ย. ๕๕

ก�รอบรมเรื่อง Technology Trend and Information Security Awareness ให้กับ 

สำ�นักง�นคว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น (องค์ก�รมห�ชน)
๑๙ ก.ย. ๕๕

EGA.indd   70 1/15/13   1:42 PM



71
Electronic Government Agency

(Public Organization)
Annual Report 2011-2012

EGA.indd   71 1/15/13   1:42 PM



72
Electronic Government Agency
(Public Organization)
Annual Report 2011-2012

ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

๒.๙ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (PPP)
2.9 Public and Private Partnership to support e-Government development

เพื่อให้เกิดเครือข�่ยคว�มร่วมมือทั้งจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ในก�รผลักดันก�รดำ�เนินง�นด�้นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมถึงเพื่อให้ทร�บถึงคว�มต้องก�รจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องในก�รผลักดันและก�รดำ�เนินก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ให้เป็นไปต�มแนวท�งที่สอดรับกับคว�มต้องก�รและก�รใช้ประโยชน์จริง

To create a cooperation network between public and private sector as well as the people in driving e-Government services, 

the project was initiated. At the same time, it serves as a platform for the government to listen to related bodies of their 

needs to drive e-Government activities to achieve the target and actual results that bring mutual benefits to all.

เป้าหมายโครงการ

๑. สร�้งเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืทีช่ว่ยในก�รผลกัดนัก�รดำ�เนนิง�นของสำ�นกัง�นอย�่งเปน็รปูธรรมและมเีอกภ�พ โดยมจีำ�นวนกลุม่

เครือข่�ย หรือบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ ๔ กลุ่ม/ฉบับ

๒.สรอ.ได้ทร�บถึงคว�มต้องก�รจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องในก�รว�งแผนดำ�เนินง�นพัฒน�และบริห�รจัดก�รระบบง�นรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์

Goals

1.  To build a cooperation network that drives the progress of EGA in harmony. Four cooperation agreements were 

established.

2.  EGA received crucial information from involved organizations related to the implementation and management 

of e-Government.
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ผลการดำาเนินงาน

มีก�รลงน�มข้อตกลง (MOU) สร้�งคว�มร่วมมือระหว�่งรัฐและเอกชนในโครงก�รต่�งๆ ๑๓ ฉบับ ซึ่งสูงกว่�เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ โดยมีคว�ม

ก้�วหน้�โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๓๒๕ ของเป้�หม�ยในปีปัจจุบัน ประกอบด้วยคว�มร่วมมือ ๔ ด้�น ดังนี้ 

Results

Thirteen Memorandum of Understanding (MOU) were signed between the public and private sectors, which is well above 

the target, representing 325% of the target. The MOU covers cooperation in four areas as follows:

๑. กลุ่มคว�มร่วมมือด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำ�เนินก�รสร้�งก�รทำ�ง�นในรูปแบบคว�มร่วมมือกับเอกชนผ่�น

โครงก�รนำ�ร่องคล�วด์ภ�ครัฐ ได้แก่ 

๑) บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน)

๒) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

และ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) ยังมีก�รลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐ ผ�่นโครงก�รหลักของ

สำ�นักง�น ซึ่งได้แก่

๑) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�ร Smart Province ร่วมกับกระทรวงมห�ดไทยและกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร

๒) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎรจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียนกล�งด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลท�งอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมก�รปกครอง

๓) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รขอใช้โปรแกรมสำ�หรับอ่�นข้อมูลจ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชนร่วมกับกรมก�รปกครอง

๔) บนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืโครงก�รบรูณ�ก�รเครอืข�่ยสือ่ส�รข้อมลูเชือ่มโยงหนว่ยง�นภ�ครฐั (GIN) รว่มกบั กระทรวง

วัฒนธรรม

๕) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รนำ�ร่อง Government Cloud Service ร่วมกับก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค

๖) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รบูรณ�ก�รเครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ (GIN) ร่วมกับ สำ�นัก

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

๗) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รบูรณ�ก�รเครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ (GIN) ร่วมกับ กรม

บังคับคดี

และมีก�รจัดตั้งกลุ่มคว�มร่วมมือ Cloud Security Alliance Chapter Thailand (CSA) ในก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และพัฒน�คว�ม

ส�ม�รถของบุคล�กรในประเทศ

1. A group of Cooperation on e-Government Infrastructure has designed  framework for cooperation through Government 

Cloud Pilot Project as follows:

1) CAT Telecom Public Company Limited

2) Internet Thailand Public Company Limited

The EGA also signed a Memorandum of Understanding with various government agencies through EGA’s major projects 

as follows:

1) MOU for the Smart Project with the Ministry of Interior Affairs and Ministry of Information and Communication 

Technology

2) MOU for utilization of Civil Registration Record from the central database through electronic connection 

with the Department of Public Administration

3) MOU for citizen ID information reader program utilization with the Department of Public Administration

4) MOU on Government Information Network integration with the Ministry of Culture
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5) MOU on Government Cloud Service Pilot Project with the Provincial Public Waterworks Authority

6) MOU on the Government Information Network integration with the Secretariat of the Cabinet

7) MOU on the Government Information Network integration with the Legal Execution Department

In addition, the Cloud Security Alliance Chapter Thailand (CSA) was established to promote cooperation in knowledge 

exchange and personnel development 

๒. กลุ่มคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นกระบวนก�รบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back Office Standard) และอันดับก�รพัฒน�

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

1) บนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืโครงก�รพฒัน�ม�ตรฐ�นกระบวนก�รบรหิ�รจัดก�รองคก์รภ�ครฐั (Back Office Standard) 

ร่วมกับสม�คมนิติรัฐศ�สตร์แห่งประเทศไทย

2) บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�ร Thailand e-Government Ranking Development ร่วมกับ The Institute 

of e-Government แห่งมห�วิทย�ลัยว�เซดะ (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่น

2. The cooperation on Back Office Standard and e-Government Development Ranking

1) MOU on Back Office Standard with the Legal Political Science Association of Thailand

2) MOU on Thailand e-Government Ranking Development with the Institute of e-Government of Waseda 

University, Japan

๓. กลุม่คว�มรว่มมอืด�้นก�รพฒัน�ศกัยภ�พบคุล�กรภ�ครฐั ซึง่ได้ผลกัดันคว�มรว่มมอืกบัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต�่งประเทศ ทัง้นี ้

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ สรอ.ได้ลงน�มคว�มร่วมมือด้�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพไอซีทีกับสถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. (NSTDA Academy) 

๑ ฉบับ และกำ�ลังศึกษ�เพื่อดำ�เนินก�รลงน�มคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นด�้นไอทีของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมก�รเพิ่มศักยภ�พบุคล�กรภ�ค

รัฐต่อไป

3. Cooperation on public sector’s personnel capability development with related government agencies in and outside 

Thailand. In 2012, EGA signed cooperation agreement on ICT professional skill test with the NSTDA Academy and is 

considering signing a Memorandum of Understanding with a Taiwanese IT agency to promote public sector’s personnel 

capability.

๔. กลุม่คว�มรว่มมอืด�้นก�รเปดิเผยขอ้มลูภ�ครฐั ซึง่ได้ลงน�มคว�มรว่มมอืกบักลุม่เว็บไซต์เอกชนเพือ่สร�้งก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน

ในก�รผลักดันพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ฉบับ

4.  Cooperation on public information disclosure under which an MOU was signed with a private website network in order 

to encourage the general public’s participation in driving e-Government development
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๓.๑ โครงการ จังหวัดอัจฉริยะ
3.1 Smart Province

๓. โครงการเพิ่มเติมตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล
3. Additional Projects under Smart Thailand Policy

 เป็นโครงก�รนำ�ร่องก�รบริห�รง�นร�ชก�รในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยพัฒน�ต้นแบบ

จังหวัดอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสร้�งโอก�สให้ประช�ชนส�ม�รถเข�้ถึงบริก�รภ�ครัฐ

ผ�่นระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศไดอ้ย�่งทัว่ถงึและเท�่เทยีม ซึง่มกี�รลงน�มบันทึกขอ้ตกลง

คว�มรว่มมอื (MOU) ระหว่�งกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร และกระทรวง

มห�ดไทย โดยนำ�ร่องที่ จังหวัดนครน�ยก
This pilot project, at Nakhon Nayok province, under the Smart City initiative allows the general public to have easy access 

to the government services through the assistance of effective IT system, according to the MOU between the ICT and 

Interior Affairs ministries.

เป้าหมายโครงการ

เพื่อประช�ชนได้รับบริก�รข้อมูลภ�ครัฐที่จำ�เป็นและส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รของภ�ครัฐต�่งๆท�ง  อิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับประช�ชนทุกระดับ

จนถึงระดับหมู่บ้�น

Goal

To allow the general public to have easy access to government information and services

ผลการดำาเนินงาน

โครงก�ร Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ) มีคว�มก้�วหน้�โครงก�รคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้�หม�ยในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแบ่งออก

เป็น ๓ ด้�น ดังนี้

๑. ด�้นโครงสร�้งพืน้ฐ�นท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศ (IT Infrastructure) ของจงัหวดันครน�ยก เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รเข�้ถงึเทคโนโลยี

ของผู้ใช้ง�นนั้น ปัจจุบัน หน่วยง�นรัฐในจังหวัดนครน�ยกส�ม�รถใช้ง�นข้อมูลส�รสนเทศภ�ครัฐผ่�นเครือข่�ย GIN ได้ โดยให้บริก�ร

เครือข�่ย GIN ไปยังศ�ล�กล�งจังหวัดนครน�ยกและอำ�เภอทั้ง ๔ แห่ง รวมทั้ง ส�ม�รถใช้บริก�รระบบ Cloud เพื่อเป็นช่องท�งในก�ร

จัดทำ�องค์คว�มรู้และเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ของจังหวัดนครน�ยก (www.ny-thailand.net) รวมทั้ง ส�ม�รถใช้ง�นระบบส�รบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่�นระบบ Cloud

Result:

In 2012, the progress of the Smart Province Project has achieved 70% of the target. Progress in the three areas is as follows:

1. IT infrastructure in Nakhon Nayok Province: government agencies in the province now have access to information 

via GIN which is linked with the Provincial Administration office and four Amphur offices. Government Cloud is also 

implemented as a channel to distribute information related to the province (www.ny-thailand.net). E-Saraban is also 

available on Government Cloud.
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๒. ด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อให้บริก�รประช�ชนและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่รัฐ โดยปัจจุบันข�้ร�ชก�รและ

เจ้�หน้�ที่รัฐจังหวัดนครน�ยก ส�ม�รถใช้ง�นบริก�รต�่งๆ ได้แก่

• บริก�ร MailGoThai

• Web Conference System

• อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รพัฒน�ก�รให้บริก�ร Tele Presence System

2. IT System: to increase public service efficiency, especially via MailGoThai, Web Conference System and Tele Presence 

System which is under development

๓. ด้�นก�รให้บริก�รข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับประช�ชนในระดับหมู่บ้�น ผ่�นอุปกรณ์ Smart Box ที่ได้นำ�ไปว�งในชุมชนเพื่อให้ส�ม�รถ

เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมก�รปกครอง สำ�นักง�นประกันสังคม สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ กรมส่งเสริมก�รเกษตร และกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร 

3. Significant information service: Through Smart Box in each village, the general public can have access to Department 

of Public Administration, Social Security Office, the National Health Security Office, Department of Agricultural  Extension 

and Ministry of Education

• ก�รติดตั้งอุปกรณ์ Smart Box อยู่ระหว่�งก�รสำ�รวจคว�มพร้อมในก�รติดตั้งอุปกรณ์ Smart Box ร่วมกับจังหวัด

นครน�ยก เพือ่ใหส้�ม�รถเชือ่มโยงขอ้มลูกบักรมก�รปกครองสำ�นกัง�นประกนัสงัคม สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแห่ง

ช�ติ กรมส่งเสริมก�รเกษตร และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร และอยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�โปรแกรมต้นแบบ (Prototype)

• EGA is working with Nakhon Nayok in preparing for Smart Box installation in cooperation with stated 

government agencies and prototype development

• ICT Free WiFi

- ประช�ชนส�ม�รถเข�้ถงึบรกิ�รผ�่นก�รใชบ้ตัรประจำ�ตวัประช�ชนแบบ Smart Card ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหว�่ง

ก�รพัฒน�บริก�รอื่นๆให้แก่ประช�ชนเพื่อใช้ง�นต่อไป
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- ข้�ร�ชก�รและบุคล�กรหน่วยง�นภ�ครัฐส�ม�รถใช้ง�นโดยก�รพิสูจน์ตัวบุคคล (Authentication) ผ่�น 

Government ID (จ�ก MailGoThai Account)

• ICT Free WiFi where the general public can use Smart ID Card to have access to government services 

while government officials can have access to individual authentication service through Government ID 

(on MailGoThai Account)

• ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบบริห�รภ�ครัฐโดยใช้ประโยชน์จ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชน (Smart Citizen Info.) 

เพื่อให้ประช�ชนเข้�ถึงข้อมูลและบริก�รของภ�ครัฐได้ง่�ยและสะดวกขึ้น รวมทั้งเป็นก�รตอบสนองนโยบ�ยเร่งด่วนของ

รัฐบ�ลต�มแนวท�งของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ข้อ ๘. เร่งรัดก�รบูรณ�ก�รและ

ก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสร์ะหว่�งหนว่ยง�นภ�ครฐัเพือ่ใหก้�รดำ�เนนิก�รของรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิสส์มัฤทธิผ์ล

ด้วยคว�มรวดเร็ว โดยมีคว�มก�้วหน้�ของก�รดำ�เนินง�น สรุปได้ดังนี้

• Increasing the public sector’s efficiency through easy access to the government information using Smart 

Citizen Information system. This is to respond to the government’s policy item 8: Accelerating the integration 

and exchange of electronic information between government officials to drive implementation success. 

Key progress is as follows:

- มีก�รลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�ง สรอ. และ สำ�นักทะเบียนร�ษฎร์ กรมก�รปกครอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในก�ร 

บูรณ�ก�รข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้ฐ�นข้อมูลเลขหม�ยบัตรประจำ�ตัวประช�ชน ๑๓ หลัก ไปสู่ก�รพัฒน�ต่อยอด 

ก�รให้บริก�ร e-Services แก่ประช�ชน โดยใช้บัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card และมุ่งไปสู่ก�รทำ� 

ธุรกรรมต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชน โดย สรอ. ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) กับหน่วยง�นต�่งๆ เพื่อ

บูรณ�ก�รเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน เช่น  คว�มร่วมมือกับกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลย ีเพือ่บรูณ�ก�รขอ้มลูส�รสนเทศทรพัย�กรนำ�แ้ละก�รเกษตร สำ�หรบัใหบ้รกิ�รเกษตรกรและประช�ชนทัว่ไป

และจะมีก�รดำ�เนินก�รเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือด้�นต�่งๆ เพิ่มเติม ได้แก่

- Agreement between EGA and the Department of Public Administration’s Civil Registration Office to enable 

e-Services through the use of Smart ID Card and promote e-transaction in both public and private sectors. 

EGA has signed MOU with various organizations to integrate significant information, such as water and 

agricultural resource information system with the Ministry of Science and Technology. Other services 

include

๑) ก�รบรูณ�ก�รขอ้มลูเกีย่วกบัผูพ้กิ�ร โดยเปน็คว�มรว่มมอืระหว�่ง ๔ หนว่ยง�น ไดแ้ก ่สำ�นกัสง่เสรมิและพฒัน�

คณุภ�พชวีติคนพกิ�รแหง่ช�ติ (พก.) สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ติ (สปสช.) สำ�นกัง�นประกนัสงัคม 

และองค์ก�รทห�รผ่�นศึก
1) Integrated information for the disabled is a cooperation between the National Office for 

Empowerment of Persons with Disabilities (NEP), the National Health Security Office (NHSO), the 

Social Security Office and the War Veterans Organization of Thailand

๒) ก�รใหบ้รกิ�ร Service at Home โดยไดจ้ดัทำ�คว�มรว่มมอืกบักระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร 

และกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นต้น 
2) Service at Home in cooperation between ICT Ministry and Social Development and Human Security 

Ministry

- บริก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐที่นำ�ร่องก�รใช้ประโยชน์บัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card ในก�รให้บริก�รแก่

ประช�ชน ได้แก่ ระบบบริก�รผู้ใช้นำ�้ ของก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค

- The public sector’s services related to the use of Smart ID Card, including water user service system of 

the Provincial Waterworks Authority

EGA.indd   77 1/15/13   1:42 PM



ฐานขอมูลตางๆ 

ทะเบียนราษฎร

เกษตร

สาธารณสุข

ศึกษา

ขนสง

สรรพากร

Citizen Inbox

Profile 

• การศึกษา 

• ภาษ� 

• หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

• ขอมูลเกษตรกร 

• ประวัติการขับข�่ 

• เบี้ยผูสูงอายุ

Access  

ศูนยบร�การรวม 

Kiosk

…..

78
Electronic Government Agency
(Public Organization)
Annual Report 2011-2012

ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงของการให้บริการ Smart Application
Diagram of Smart Application Connection

ทั้งนี้โครงสร้�งและบริก�รต่�งๆ ที่ได้ดำ�เนินก�รจะนำ�ไปสู่ภ�คประช�ชน ภ�คธุรกิจ และภ�ครัฐ ซึ่งจะตอบสนองในแต่ละภ�คส่วน ได้แก่

The structure and services will lead to response from public and private sectors including

• ภ�คประช�ชน (Citizen) ส�ม�รถใช้บริก�ร e-Services ภ�ครัฐผ่�น Website หรือ Kiosk ซึ่งได้มีก�รนำ�ร่องที่จังหวัด

นครน�ยก โดยใช้อุปกรณ์ Smart Box เป็น ช่องท�งก�รให้บริก�รข้อมูลพื้นฐ�นกับประช�ชน นอกจ�กนี้ประช�ชน ยัง

ส�ม�รถใช้บริก�ร e-Services ผ่�นช่องท�งอื่นๆ ได้ อีกหล�ยช่องท�ง เช่น Smart Phone, Tablet เป็นต้น

• Citizen: the general public can have easy access to e-Services via government’s website or kiosk, with 

pilot project in Nakhon Nayok province via Smart Box. The general public can also use e-Services via other 

channels, such as smart phones and tablets.

• ภ�ครฐั (Government Agency) ก�รใหบ้รกิ�รประช�ชน ของหนว่ยง�นภ�ครฐั (Front Office) ส�ม�รถท่ีจะให้บรกิ�รโดย

ใช้เลข ๑๓ หลัก จ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชน แบบ Smart Card สำ�หรับเข้�ใช้ง�นบริก�รต่�งๆ เช่น ชำ�ระภ�ษี (Tax Online) 

หนังสือเดินท�ง (e-Passport) และก�รตรวจสอบสิทธิของคนพิก�ร โดยอยู่ระหว่�งก�รนำ�ร่องระบบให้แก่ สำ�นักง�นหลัก

ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) เป็นต้น 

• Government Agency: front office can provide efficient service by referring to the 13-digit ID number to access 

various services, such as online tax payment, e-passport, the disabled’s rights authentication, etc. At present 

the pilot project is being implemented by the National Health Security Office.
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รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Self-Assessment Report of Key Performance Indicators (KPI’s) in 2012

สรอ. ไดจ้ดัทำ�ร�ยง�นตวัชีว้ดัผลก�รปฏบิตังิ�นใน ๔ มติ ิรวม ๑๖ ตวั เพือ่ใชต้ดิต�มคว�มก�้วหน�้ และผลสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนินภ�รกจิต�ม

ยุทธศ�สตร์ ๓ ด้�นที่กำ�หนดไว้ โดยมีผลคะแนนตัวชี้วัด คิดเป็น ๔.๕๕ จ�กคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งมีข้อสังเกต ดังนี้

EGA has 4 categories of KPIs, covering 16 indicators, as a means to monitor and assess progress and success of its 

operations under the three-pronged strategies. Out of overall score of 5, EGA has achieved 4.55 score as noted below.

๑. มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดจำ�นวน ๙ ตัว)

 เปน็ก�รวดัผลสมัฤทธิแ์ละคว�มก�้วหน�้ในก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รต�่งๆ โดยภ�พรวมโครงก�รดงักล�่วมผีลก�รดำ�เนนิง�น

ที่บรรลุผลสำ�เร็จสูงกว�่เป้�หม�ยที่ได้กำ�หนดไว้

1.  Efficiency (9 indicators): The indicators measure overall operational success and progress of various projects. 

The result showed that overall projects have achieved higher than targeted.

๒. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ตัวชี้วัดจำ�นวน ๒ ตัว)

 เป็นก�รวัดผลคว�มพึงพอใจของใช้บริก�รด้�นบริก�รหลักๆ ของ สรอ. โดยจัดจ้�งหน่วยง�นจ�กภ�ยนอก ได้แก่ บริษัท 

ซี.เอส.เอ็น แอนด์ เอสโซซิเอท จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของหน่วยง�นที่ใช้บริก�รเครือข่�ยสื่อส�รข้อมูล

เชื่อมโยงภ�ครัฐ โดยปร�กฏผลสำ�รวจคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐

2. Service Quality (2 indicators): Measuring satisfaction on EGA’s core services. CSN & Associates Co., Ltd.,  

a research organization, was hired to conduct the assessment of satisfaction of government organizations  

using EGA’s services. The result showed that the satisfaction level is 80%.

๓. มิติด้านประสิทธิภาพ (ตัวชี้วัดจำ�นวน ๑ ตัว)

 เป็นระบบก�รจัดก�รต้นทุนก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�งที่กรมบัญชีกล�งกำ�หนด เช่น ก�รกำ�หนดกรอบและแนวท�งจัดก�ร

ต้นทุน ก�รรวบรวมข้อมูลและก�รร�ยง�นผล ซึ่งได้รับผลคะแนนเต็ม ๕

3. Efficiency (1 indicator): Measuring efficiency  according to the Comptroller General’s Department’s requirement, 

such as cost management framework, information collection and reporting, in which EGA has achieved full 

score of 5.

๔. มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร (ตัวชี้วัดจำ�นวน ๔ ตัว)

 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบง�นสนับสนุนต่�งๆ โดยภ�พรวม ได้บรรลุผลสำ�เร็จได้ต�มเป้�หม�ย เช่น ก�รจัดทำ�

เอกส�รส่วนง�นต�มม�ตรฐ�น ISO 9001:2008 ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รบูรณ�ก�รระบบง�นบุคคล 

และก�รจัดทำ�ระเบียบบริห�รง�นต่�งๆ โดยได้รับผลคะแนนสูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

4. Good Governance and Organizational Development (4 indicators): Measuring various supporting system 

efficiency. Overall, EGA has achieved its goals and the scores are higher than targeted in many areas, such 

as document management according to ISO 9001:2008 standard, risk management, human resource system 

integration and overall operational and management requirement preparation.
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจในการให้บริการโครงการของสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
Satisfactions Survey Report for Key Services of EGA

ต�มที่ สรอ. ได้ดำ�เนินโครงก�รหลักขน�ดใหญ่ที่มีส่วนสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน

ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ครัฐ ทั้งด้�นระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น ระบบ 

แอพพลิเคชั่นกล�ง เพื่อเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ให้สอดคล้อง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้บนระบบเดียวกัน โดยปัจจุบันได้ดำ�เนินก�รต�ม

คว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�ร ๔ ด้�น และมีก�รประเมิณคว�มพุงพอใจดังนี้ 

        ๑.บริก�รเครือข�่ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ                  

           (Government Information Network หรือ GIN)

๒.บริก�รระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ 

(MailGoThai)

๓. บริก�รระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ (e-Government   

 Portal)

๔. บริก�รระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

 EGA has handled a number of major projects that are important to driving 

public sector’s IT systems, in both infrastructure and applications, to connect 

various organizations’ systems together and to enable efficient exchange 

of information. Four major service that need to be appraised by users are

1. Government Information Network (GIN)

2. MailGoThai

3. e-Government Portal

4. e-Saraban

จ�กผลก�รประเมินของผู้ใช้บริก�รที่เกี่ยวข้องกับบริก�รของ สรอ. ทั้ง ๔ ด้�นข้�งต้น พบว่� ดัชนีคว�มพอใจโดยรวมก่อนถ่วงนำ�้หนักเป็น 

๗๘ โดยมีคว�มพึงพอใจต่อก�รให้บริก�รของเจ้�หน้�ที่ของสรอ. ม�กที่สุดคือ ๙๒ รองลงม�เป็นคว�มพึงพอใจต่อก�รบริก�รของ 

Helpdesk & Call Center และมีคว�มพึงพอใจต่อคุณภ�พของเครือข่�ย/ระบบน้อยที่สุดคือ ๗๗ และเมื่อนำ�ผลประเมินม�ถ่วงนำ�้หนัก

ด้วยปัจจัยของจำ�นวนผู้ใช้บริก�รและมูลค่�เงินงบประม�ณที่จัดสรรให้กับแต่ละบริก�ร พบว่� ดัชนีคว�มพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

คือ ๘๐.๔ แต่ห�กถ่วงนำ�้หนักด้วยปัจจัยเฉพ�ะจำ�นวนผู้ใช้บริก�ร จะทำ�ให้ดัชนีคว�มพึงพอใจโดยรวมเป็น ๘๐.๗ เช่นเดียวกัน ห�กถ่วง

นำ�้หนักด้วยปัจจัยเฉพ�ะจำ�นวนเงินงบประม�ณ ก็จะทำ�ให้ดัชนีคว�มพึงพอใจโดยรวมเป็น ๘๐.๑

According to the assessment done by related users, overall satisfaction index before weighting scored 78. Satisfaction of 

the service provided by EGA’s officials scored the highest at 92, followed by satisfaction of Helpdesk & Call Center. The 

least satisfied item was the quality of network/system which scored 77. When calculating the assessment by considering 

the number of users and budget value, the overall satisfaction level slight improved to 80.4. When the result was weighted 

only the number of users, the score was 80.7. When the result was weighted by budget value, satisfaction index was 80.1.

ก�รศึกษ�วิจัยนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลผลคว�มสำ�เร็จของบริก�รหลักๆ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ สรอ. โดย

มีส�ม�รถสรุปประเด็นก�รศึกษ�สำ�คัญได้ คือ ส่วนที่ ๑ : รูปแบบก�รใช้ง�น ส่วนที่ ๒ : คุณภ�พของเครือข่�ย ส่วนที่ ๓ : ปัญห�จ�ก

ก�รใช้ง�นเครือข่�ย ส่วนที่ ๔ : ก�รให้บริก�รของ Helpdesk & Call Center ของ สรอ. และ ส่วนที่ ๕ : ก�รให้บริก�รของเจ�้หน�้ที่

อื่นๆ ของ สรอ.

The main objective of this satisfaction survey is to appraise the success of major projects implemented by EGA. Major 

factors being assessed are 1) service format; 2) network quality; 3) problems related to network; 4) Helpdesk & Call Center 

service; and 5) service by other EGA’s officials.
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ความพึงพอใจภาพรวม ๔ โครงการ

จ�กก�รประเมินระดับคว�มพึงพอใจ ๕ ระดับคะแนน (ไม่พอใจม�ก ถึง พอใจม�ก) พบว่� คว�มพึงพอใจเฉลี่ยของบริก�รทั้ง ๔ ด�้น อยู่

ในระดับพอใจค่อนข้�งม�ก หรือมีค�่เฉลี่ยเท�่กับ ๓.๙ ทั้งนี้ มีคว�มพึงพอใจต่อระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐม�กที่สุด 

ค่�เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๑ รองลงม�เป็นบริก�รพัฒน�เครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ ค่�เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๐ บริก�รระบบ

ส�รบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์ค�่เฉลีย่เท�่กบั ๓.๘ และบรกิ�รระบบจดหม�ยอเิลก็ทรอนกิสก์ล�งเพือ่ก�รสือ่ส�รในภ�ครฐั ค�่เฉล่ียเท่�กบั ๓.๗ 

เมื่อพิจ�รณ�คว�มพึงพอใจต่อก�รให้บริก�รด้�นต�่งๆ มีระดับคว�มพึงพอใจที่แตกต่�งกัน โดยด�้นก�รให้บริก�รของเจ้�หน�้ที่ สรอ. มี

คว�มพึงพอใจเฉลี่ยม�กที่สุด รองลงม�เป็นด�้นก�รให้บริก�รของ Helpdesk & Call Center และด�้นคุณภ�พของระบบ/เครือข่�ย

๑) ด�้นคุณภ�พของระบบหรือเครือข�่ย

 มีคว�มพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับค่อนข้�งพอใจ หรือมีค่�เฉล่ียเท่�กับ ๓.๘ โดยบริก�รระบบเว็บไซต์กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ 

มีคว�มพึงพอใจม�กท่ีสุด ค่�เฉล่ียเท่�กับ ๔.๒ รองลงม�เป็นบริก�รเครือข่�ยส่ือส�รข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ , บริก�รระบบจดหม�ย

อิเล็กทรอนิกส์กล�งเพ่ือก�รส่ือส�รในภ�ครัฐ และบริก�รระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค่�เฉล่ียเท่�กับ ๓.๙ , ๓.๗ และ ๓.๕

๒) ด�้นก�รให้บริก�รของเจ�้หน้�ที่ Helpdesk & Call Center

 มีคว�มพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจค่อนข้�งม�ก หรือมีค่�เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๑ โดยบริก�รพัฒน�เครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อม

โยงหน่วยง�นภ�ครัฐ มีคว�มพึงพอใจม�กที่สุด ค�่เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๒ รองลงม�เป็นระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อก�รสื่อส�รใน

ภ�ครัฐ และบริก�รระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค�่เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๑ และ ๓.๘

๓) ด�้นก�รให้บริก�รของเจ�้หน้�ที่อื่นๆ ของ สรอ. 

 มีคว�มพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจค่อนข้�งม�ก หรือมีค่�เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๖ โดยระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อก�ร

สื่อส�รในภ�ครัฐ มีคว�มพึงพอใจม�กที่สุด ค่�เฉลี่ยเท�่กับ ๕.๐ รองลงม�เป็นบริก�รเครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ 

และบริก�รระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค�่เฉลี่ยเท�่กับ ๔.๔ เท่�กัน

เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัคว�มค�ดหวงัและคว�มพงึพอใจตอ่ก�รใหบ้รกิ�รด�้นต�่งๆ พบว�่ ผูใ้ชบ้รกิ�รทัง้ ๔ ด�้นของ สรอ. มคีว�มพงึพอใจ

ต่ำ�กว�่ระดบัคว�มค�ดหวงัในทกุด�้น โดยมคีว�มค�ดหวังเฉลีย่อยู่ในระดับคอ่นข้�งม�ก ทัง้นี ้มคีว�มค�ดหวังต่อก�รใหบ้รกิ�รของเจ�้หน�้

ที่อื่นๆ ของ สรอ. ม�กที่สุด หรือค�่เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๘ รองลงม�เป็นด�้นก�รให้บริก�รของ Helpdesk & Call Center ค่�เฉลี่ยเท่�กับ 

๔.๔ และด้�นคุณภ�พของระบบ/เครือข�่ย ค่�เฉลี่ยเท่�กับ ๔.๒

เมือ่วเิคร�ะห์ชอ่งว�่งระหว�่งคว�มค�ดหวงัและคว�มพงึพอใจในก�รใหบ้รกิ�รของทัง้ ๔ ด้�นของ สรอ. พบว่� คณุภ�พของเครอืข�่ย/ระบบ

มีช่องว�่งม�กที่สุด (คว�มพอใจน้อยกว�่คว�มค�ดหวังเฉลี่ยเท่�กับ ๐.๓๘) รองลงม�คือก�รให้บริก�รของ Helpdesk & Call Center 

(คว�มพอใจน้อยกว่�คว�มค�ดหวังเฉลี่ยเท่�กับ ๐.๓๕) และก�รให้บริก�รของเจ้�หน้�ที่อื่นๆ ของ สรอ. มีช่องว่�งน้อยที่สุด (คว�มพอใจ

น้อยกว�่คว�มค�ดหวังเฉลี่ยเท่�กับ ๐.๑๗)

GIN
MailGoThai 
หน่วยงาน

MailGoThai 
(บุคคล)

e-Government 
Portal

e-CMS

ดัชนีคว�มพึงพอใจโดยรวม 80 82 72 82 76

คว�มพึงพอใจต่อคุณภ�พของ 
เครือข�่ย/ระบบ

78 80 72 84 70

คว�มพึงพอใจต่อก�รบริก�รของ 
Helpdesk & Call Center

84 86 78 - 76

คว�มพึงพอใจต่อก�รให้บริก�รของ 
เจ้�หน้�ที่อื่นๆ ของ สรอ.

88 100 - - 88
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ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
Operating results for the fiscal year 2012

จ�กผลก�รประเมินของผู้ใช้บริก�รที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รของ สรอ. ทั้ง ๔ ด้�น จะได้นำ�ม�คำ�นวณห�ค่�ระดับคว�มพึงพอใจโดยรวมที่มี

ต่อก�รให้บริก�รโครงก�รของ สรอ. โดยในส่วนของก�รประเมินระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ จะนำ�ผล

ประเมินเฉพ�ะจ�กภ�คหน่วยง�น (ไม่นำ�ผลประเมินของบุคคลม�รวม) ซ่ึงระดับของดัชนีคว�มพึงพอใจ (ก่อนถ่วงนำ�้หนัก)  

จะคำ�นวณจ�กค่�เฉลี่ย 

แตเ่นือ่งจ�กแตล่ะบรกิ�รของ สรอ. มรีะดบัคว�มสำ�คญัไมเ่ท�่กนั ดงันัน้จงึไดค้ำ�นวณค�่ระดบัของดชันคีว�มพงึพอใจโดยรวมโดยก�รถว่ง

นำ�้หนักกับปัจจัยสองเรื่อง ได้แก่ จำ�นวนผู้ใช้บริก�ร และมูลค่�งบประม�ณที่จัดสรรให้กับแต่ละบริก�ร ดังนี้

GIN MailGoThai
e-Government 

Portal
e-CMS 4-โครงการ

สัดส่วนของผู้ใช้บริก�ร 55.0 16.3 26.0 2.7 100

สัดส่วนของมูลค่�เงินงบประม�ณที่จัดสรรให้ 92.6 4.5 1.9 1.0 100

สัดส่วนของผู้ใช้บริก�รและเงินงบประม�ณ 
ที่จัดสรรให้

73.8 10.4 14.0 1.8 100

CSI Index % 
(ก่อนถ่วงนำา้หนัก)

CSI Index % 
(หลังถ่วงนำา้หนัก 
ด้วยจำานวนผู้ใช้

บริการ)

CSI Index % 
(หลังถ่วงนำา้หนัก 
ด้วยจำานวนเงินงบ

ประมาณ)

CSI Index % 
(หลังถ่วงนำา้หนัก 
ด้วยจำานวนผู้ใช้
บริการและงบ

ประมาณ)

คว�มพึงพอใจโดยรวม 78 80.7 80.1 80.4

คว�มพึงพอใจต่อคุณภ�พของเครือข�่ย/ระบบ 77 79.7 78.1 78.9

คว�มพึงพอใจต่อก�รบริก�รของ  
Helpdesk & Call Center

81 84.2 84.0 84.1

คว�มพึงพอใจต่อก�รให้บริก�รของ 
เจ�้หน�้ที่อื่นๆ ของ สรอ.

92 90.6 88.6 89.5

จ�กต�ร�งแสดงผลก�รประเมนิของผูใ้ชบ้รกิ�รทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงก�รของ สรอ. ทัง้ ๔ บรกิ�ร พบว�่ดชันคีว�มพอใจโดยรวม กอ่นถว่งนำ�้

หนักเป็น ๗๘ โดยมีคว�มพึงพอใจต่อก�รให้บริก�รของเจ้�หน้�ที่ของสรอ. ม�กที่สุดคือ ๙๒ รองลงม�เป็นคว�มพึงพอใจต่อก�รบริก�ร

ของ Helpdesk & Call Center และมีคว�มพึงพอใจต่อคุณภ�พของเครือข่�ย/ระบบน้อยที่สุดคือ ๗๗

และเมื่อนำ�ผลประเมินม�ถ่วงนำ�้หนักด้วยปัจจัยของจำ�นวนผู้ใช้บริก�รและมูลค�่เงินงบประม�ณที่จัดสรรให้กับแต่ละโครงก�ร พบว�่ ดัชนี

คว�มพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ ๘๐.๔ แต่ห�กถ่วงนำ�้หนักด้วยปัจจัยเฉพ�ะจำ�นวนผู้ใช้บริก�ร จะทำ�ให้ดัชนีคว�มพึงพอใจโดย

รวมเป็น ๘๐.๗ เช่นเดียวกัน ห�กถ่วงนำ�้หนักด้วยปัจจัยเฉพ�ะจำ�นวนเงินงบประม�ณ ก็จะทำ�ให้ดัชนีคว�มพึงพอใจโดยรวมเป็น ๘๐.๑
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รายงานของผู้สอบบัญชี
Report from the Office of the Auditor General

เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ
พระบรมร�โชว�ทพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการบริหารสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔ และงบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย

สำ�หรบัรอบระยะเวล�บญัชตีัง้แตว่นัที ่๒๒ กมุภ�พนัธ ์๒๕๕๔ ถงึวนัที ่๓๐ กนัย�ยน ๒๕๕๔ ของสำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�ร

มห�ชน) ซึ่งผู้บริห�รของสำ�นักง�นเป็นผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในร�ยง�นก�รเงินเหล่�นี้ ส่วนสำ�นักง�นก�ร

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่อร�ยง�นก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจ เงิน

แผ่นดิน

 สำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิไดป้ฏบิตังิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่สำ�นกัง�นก�รตรวจเงินแผน่

ดนิไดว้�งแผนและปฏบิตังิ�นเพือ่ใหไ้ดค้ว�มเชือ่มัน่อย�่งมเีหตผุลว�่ร�ยง�นก�รเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญัหรอื

ไม่ ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รทดสอบหลักฐ�นประกอบร�ยก�รทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นก�รเงิน ก�ร

ประเมินคว�มเหม�ะสมของหลักก�รบัญชีท่ีใช้และประม�ณก�รเกี่ยวกับร�ยก�รท�งก�รเงินที่เป็นส�ระสำ�คัญซึ่งผู้บริห�รเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น 

ตลอดจนก�รประเมินถึงคว�มเหม�ะสมของก�รแสดงร�ยก�รที่นำ�เสนอในร�ยง�นก�รเงินโดยรวม สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเชื่อ

ว่�ก�รตรวจสอบดังกล่�วให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่�งเหม�ะสมในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่�ร�ยง�นก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔ ผลก�รดำ�เนิน

ง�นสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔ ของสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์ก�รมห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

                  (น�งคัทรีย�  มีเพ็ชร์)
           ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม รักษ�ร�ชก�รแทน

        ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบก�รเงินที่ ๖

                   (น�งภัทร�  โชว์ศรี)
           อำ�นวยก�รกลุ่ม

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the Auditor General

วันที่ ๑๑ กรกฎ�คม ๒๕๕๕
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งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Statement

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ วันที่ 30 กันย�ยน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ปี 2555 

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
ปี 2554 

(สตง.รับรองแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด 5 815,208,456.16 49,753,328.48

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 33,116,557.20 61,821,635.77

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 19,936,872.42 3,413,590.33

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 868,261,885.78 114,988,554.58

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 50,094,091.51 24,414,433.08

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 9 4,755,017.29 3,535,377.63

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,776,352.40 1,854,540.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57,625,461.20 29,804,350.71

รวมสินทรัพย์ 925,887,346.98 144,792,905.29
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ วันที่ 30 กันย�ยน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ปี 2555 

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ปี 2554 

(สตง.รับรองแล้ว)

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ�้หนี้ระยะสั้น 10 95,507,503.51 37,278,359.29

ค�่ใช้จ่�ยค�้งจ่�ย 11 20,202,363.00 8,553,521.83

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 9,605,695.30 11,259,115.40

รวมหนี้สินหมุนเวียน 125,315,561.81 57,090,996.52

รวมหนี้สิน 125,315,561.81 57,090,996.52

สินทรัพย์สุทธิ 800,571,785.17 87,701,908.77

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 13 72,873,472.86 72,873,472.86

ร�ยได้สูงกว�่ค่�ใช้จ่�ยสะสม 727,698,312.31 14,828,435.91

รวมสินทรัพย์สุทธิ 800,571,785.17 87,701,908.77

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
Operation Statement

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ วันที่ 30 กันย�ยน 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ปี 2555 

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
ปี 2554 

(สตง.รับรองแล้ว)

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

ร�ยได้จ�กงบประม�ณ 14 1,320,713,500.00 16,115,082.00

รวมรายได้จากรัฐบาล 1,320,713,500.00 16,115,082.00

รายได้จากแหล่งอื่น

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร 15 113,791,528.61 124,682,215.88

ร�ยได้ดอกเบี้ยรับ 23,438,822.87 199,214.49

ร�ยได้อื่น 129,124.21 609,773.57

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 137,359,475.69 125,491,203.94

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 1,458,072,975.69 141,606,285.94

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รโครงก�ร/บริก�ร 16 581,047,425.55 50,283,581.30

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 17 110,917,877.90 50,211,332.96

ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม 18 1,634,176.40 539,357.04

ค�่ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 19 788,980.91 325,520.81

ค่�วัสดุและค่�ใช้สอย 20 12,682,440.79 5,134,632.76

ค่�ส�ธ�รณูปโภค 21 6,052,846.44 3,463,794.48

ค�่เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน�่ย 22 15,644,028.60 7,004,308.29

ค่�ใช้จ่�ยอื่น 16,435,322.70 9,815,322.39

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 745,203,099.29 126,777,850.03

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 712,869,876.40 14,828,435.91

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2554

1. ความเป็นมา

  สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�รมห�ชน) (สรอ.) ไดจ้ดัตัง้เมือ่วนัที ่22 กมุภ�พนัธ ์2554 ต�มพระร�ชกฤษฎกี�

จัดตั้งสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) พ.ศ. 2554 โดยให้มีก�รโอนบรรด�อำ�น�จ หน้�ที่ กิจก�ร ทรัพย์สิน 

สิทธิ หนี้และงบประม�ณของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เฉพ�ะในส่วนของสำ�นักบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ครัฐ และบรรด�ภ�รกิจที่เกี่ยวกับก�รพัฒน�

เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รด�้นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิสข์องสำ�นกัง�นปลดักระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร

ที่มีอยู่ในวันที่พระร�ชกฤษฎีก�มีผลบังคับใช้ ม�เป็นของ สรอ. โดยมีภ�รกิจหลัก คือ ก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

ม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�รและบูรณ�ก�รก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รให้บริก�ร

ประช�ชน 

  สรอ. จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น 17 อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร์ เลขที่ 108 ถนนร�งนำ�้ แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี 

จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

2.1  พัฒน� บริห�รจัดก�ร และให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นส�รสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

2.2  ศึกษ� วิจัย พัฒน� และเสนอแนะแนวท�ง ม�ตรก�ร และม�ตรฐ�นด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

2.3  ให้คำ�ปรึกษ� บริก�รด้�นวิช�ก�ร และบริห�รจัดก�รโครงก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

      รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

2.4   สง่เสรมิ สนบัสนนุ และจดัอบรมเพือ่ยกระดบัทกัษะคว�มรูค้ว�มส�ม�รถด�้นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์ตลอดจนเผยแพรข่อ้มูล

       ข�่วส�รที่เกี่ยวข้อง

3. เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงินและนโยบายการบัญชี

3.1  เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน

ร�ยง�นก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มเกณฑ์คงค้�ง โดยมีรอบระยะเวล�บัญชีต�มปีงบประม�ณแต่เนื่องจ�กรอบระยะเวล�บัญชีนี้

เป็นรอบแรกที่ได้จัดตั้ง สรอ. ดังนั้นจึงมีรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2554

3.2  เกณฑ์การวัดมูลค่า

      ร�ยง�นก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมในก�รวัดมูลค่�ขององค์ประกอบของร�ยง�นก�รเงิน

3.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด หม�ยรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝ�กธน�ค�รประเภทจ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม และเงินลงทุน

ระยะสั้นอื่นที่มีสภ�พคล่องสูงซึ่งมีอ�ยุไม่เกินส�มเดือนนับจ�กวันที่ได้ม�

3.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงด้วยร�ค�ทุนหักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สะสม และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีร�ค�ทุน 

ต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บ�ทขึ้นไป 

ค�่เสื่อมร�ค�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�น ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 

ก�รคลังกำ�หนด
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อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้ 

 รายการ    อายุการใช้งาน (ปี)

ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่�   20

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำ�นักง�น  5, 10

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์โฆษณ�และเผยแพร ่ 5

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้�และวิทย ุ 5

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์  2, 3, 5 

ร�ยจ่�ยท่ีเก่ียวกับก�รต่อเติม ก�รต่ออ�ยุ หรือก�รปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีข้ึนซ่ึงทำ�ให้ร�ค�เปล่ียนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์เพ่ิม

ข้ึนอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญจะรวมเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์ สำ�หรับค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในรอบระยะเวล�บัญชี

ท่ีเกิดข้ึน

3.5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก็ต่อเมื่อมีร�ค�ทุนต่อ

หน่วยตั้งแต่ 20,000 บ�ท ขึ้นไป สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรใน

ก�รใช้ซอฟแวร์สำ�เร็จรูปต�่งๆ 

ก�รตัดจำ�หน�่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำ�หน�่ยต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณซึ่งไม่เกิน 3 ปี

3.6  การรับรู้รายได้

- ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณรับรู้เมื่อได้รับโอนเงิน

- ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รรับรู้ต�มเงื่อนไขของสัญญ�

- ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�รรับรู้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล�

3.7 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค�่ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นและค่�ใช้จ่�ยอื่นจะรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 
ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงนินี ้ฝ�่ยบรหิ�รอ�จตอ้งใชด้ลุยพนิจิและก�รประม�ณก�รผลกระทบของเหตกุ�รณท์ีไ่มแ่นน่อนในอน�คต

ท่ีอ�จมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในร�ยง�นก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตุประกอบร�ยง�นก�รเงิน ด้วยเหตุน้ี

ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ คือ ค่�

ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยซึ่งยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2554 ส่วนใหญ่เป็นค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยและสำ�รองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพนักง�น

และค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รของกิจก�ร อย่�งไรก็ต�ม ผู้บริห�รของ สรอ. เชื่อว่�ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับจำ�นวนที่

ประม�ณก�รและบันทึกไว้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดย่อย 30,000.00

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน 49,723,328.48

           รวม 49,753,328.48 
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6. ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย

ลูกหนี้ก�รค�้ 48,903,987.36

ลูกหนี้อื่น 12,547,031.53 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 370,616.88

           รวม 61,821,635.77

 

ลกูหนีก้�รค�้จำ�นวน 48,903,987.36 บ�ท เปน็ลกูหนีภ้�คร�ชก�รและเอกชน สำ�หรบัลกูหนีภ้�คเอกชนมจีำ�นวน 154,080.00 บ�ท 

ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ลูกหนี้ที่เหลือจำ�นวน 48,749,907.36 บ�ท เป็นลูกหนี้ภ�คร�ชก�รซึ่ง สรอ. ไม่มีนโยบ�ยใน

ก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ค�่ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้� 25,212.44

วัสดุคงเหลือ 172,778.33

บัญชีพักภ�ษีซื้อ 2,381,199.90 

เงินประกันผลง�น 834,399.66

รวม 3,413,590.33 

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย

รายการ
ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า

ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์
สำานักงาน

ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ

ครุภัณฑ์อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

รวม

ราคาทุน

รับโอนม�  
ณ วันท่ี 22 ก.พ. 2554 15,098,628.06 4,534,881.21 1,083,043.64 2,056,124.49 115,044,768.88 137,817,446.28

เพ่ิมในงวด  - 19,172.43 7,260.00 4,239,443.53 4,265,875.96

คงเหลือ  
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2554 15,098,628.06 4,554,053.64 1,083,043.64 2,063,384.49 119,284,212.41 142,083,322.24

ค่าเส่ือมราคาสะสม

รับโอนม�  
ณ วันท่ี 22 ก.พ. 2554 4,962,851.87 3,265,701.01 1,067,126.61 2,043,240.53 100,352,076.13 111,690,996.15

เพ่ิมในงวด 674,543.04 286,239.63 5,480.59 7,092.34 5,004,537.41 5,977,893.01

คงเหลือ  
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2554 5,637,394.91 3,551,940.64 1,072,607.20 2,050,332.87 105,356,613.54 117,668,889.16

ราคาตามบัญชี

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2554 9,461,233.15 1,002,113.00 10,436.44 13,051.62 13,927,598.87 24,414,433.08
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ ประกอบด้วย

ร�ค�ทุน
ค่�ตัดจำ�หน�่ย

สะสม
ร�ค�ต�มบัญชี

สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับโอนม� 9,763,557.99 8,579,945.05 1,183,612.94

เพิ่มในงวด 3,378,179.97 1,026,415.28 2,351,764.69

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554 13,141,737.96  9,606,360.33 3,535,377.63

10. เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย

เจ�้หนี้บุคคลภ�ยนอก 34,140,990.77

เจ�้หนี้หน่วยง�นภ�ครัฐ 3,125,944.00

เจ้�หนี้พนักง�น 11,424.52

              รวม 37,278,359.29

11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

เงินเดือนและโบนัสค�้งจ่�ย 7,314,450.00

ค่�ไฟฟ้�และค่�นำ�้ประป�ค้�งจ่�ย 527,617.00

ค�่โทรศัพท์ค�้งจ่�ย 27,309.00

อื่น ๆ 684,145.83

             รวม 8,553,521.83

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลง�น 5,070,265.90

บัญชีพักภ�ษีข�ย 3,156,335.86

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รรับล่วงหน้� 2,705,544.75

เจ้�หนี้กรมสรรพ�กร 326,968.89

รวม 11,259,115.40

13. ทุน
ทนุของ สรอ. เกดิจ�กก�รโอนบรรด�อำ�น�จ หน�้ที ่กจิก�ร ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนีแ้ละงบประม�ณของสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.  2534 เฉพ�ะในส่วนของสำ�นักบริก�ร

เทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ครัฐม�เป็นของสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) จำ�นวนเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ี 

สรอ. รับโอนม�ตั้งขึ้นเป็นทุนมีมูลค�่รวมทั้งสิ้น 72,873,472.86 บ�ท 

14. รายได้จากงบประมาณ
ร�ยได้จ�กงบประม�ณสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2554 จำ�นวน 

16,115,082.00 บ�ท เป็นร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนเพื่อก�รดำ�เนินง�นของ สรอ. ที่ได้รับจ�กรัฐบ�ล
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15. รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย

ก�รให้บริก�รด้�นก�รส่ือส�รข้อมูลด้วยเครือข่�ยส่ือส�รคว�มเร็วสูง (Network Services) 36,889,855.57

ก�รให้บริก�รระบบง�นด้�นเทคโนโลยีแบบครบวงจร (ASP Services) 9,008,317.73

ก�รให้บริก�รระบบคว�มม่ันคงปลอดภัยข้อมูลภ�ครัฐ (Information Security Services) 9,810,369.88

ก�รให้บริก�รท่ีปรึกษ�ก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�ประยุกต์ใช้ (System Integration Services) 63,515,448.31

ก�รให้บริก�รอ่ืนๆ (Other Services) 5,458,224.39

รวม 124,682,215.88

16. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ/บริการ ประกอบด้วย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดซื้อทรัพย์สินให้กับผู้ว่�จ้�ง 8,739,613.33

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รโครงก�รสำ�หรับผู้ว่�จ้�ง 16,625,220.97

ค่�พัฒน�ระบบสำ�หรับผู้ว่�จ�้ง 10,103,185.98

ค่�เช�่วงจรสื่อส�รสำ�หรับผู้ว่�จ้�ง 14,815,561.02

รวม 50,283,581.30

17. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

เงินเดือน 34,567,794.30

โบนัส 9,877,311.35

โบนัส - ส่วนที่ปรึกษ�ให้บริก�ร 1,236,933.74

ค่�ล่วงเวล� 182,863.72

ค�่จ�้ง 36,900.00

ค่�เบี้ยประกันชีวิต 111,329.71

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นของรัฐ 2,044,288.34

ค่�รักษ�พย�บ�ล 1,568,836.87

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรอื่น 585,074.93

รวม 50,211,332.96

18. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รฝึกอบรมในประเทศ 442,955.17

ค�่ใช้จ่�ยด้�นก�รฝึกอบรมบุคคลภ�ยนอก 96,401.87

รวม 539,357.04
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19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค�่เบี้ยเลี้ยง - เดินท�งในประเทศ 200.00

ค�่ใช้จ่�ยเดินท�งอื่น - ในประเทศ 308,230.81

ค�่ใช้จ่�ยเดินท�งอื่น - ต่�งประเทศ 17,090.00

รวม 325,520.81

20. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ประกอบด้วย

ค่�วัสดุ 312,014.59

ค�่เช�่อสังห�ริมทรัพย์ 4,150,090.00

ค�่เช�่ที่จอดรถ 110,950.65

ค่�เช�่เครื่องถ�่ยเอกส�ร 561,577.52

รวม 5,134,632.76

21. ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

ค่�ไฟฟ้� 3,035,866.30

ค่�นำ�้ประป� 15,922.80

ค่�ส�ธ�รณูปโภคอื่น 412,005.38

รวม 3,463,794.48

22. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ประกอบด้วย

ค่�เสื่อมร�ค� - ส่วนปรับปรุงอ�ค�รเช่� 674,543.04

 - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำ�นักง�น 286,239.63

 - ครุภัณฑ์โฆษณ�และเผยแพร่ 5,480.59

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ�้และวิทยุ 7,092.34

 - ครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5,004,537.41

ค�่ตัดจำ�หน�่ย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,026,415.28

รวม 7,004,308.29
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23. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สรอ. ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจ่�ยเงินสมทบเข�้กองทุน

เป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 2 - 8 ต�มอ�ยุง�นของพนักง�น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริห�รโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดก�ร

กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2554 มีมูลค่�กองทุนเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 15,477,527.95 บ�ท โดยแบ่ง

เป็นเงินสะสม 6,797,735.09 บ�ท ผลประโยชน์เงินสะสม 657,065.36 บ�ท เงินสมทบ 7,734,311.61 บ�ท และผลประโยชน์เงิน

สมทบ 288,415.89 บ�ท ซึ่งจะจ่�ยเงินให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มระเบียบว่�ด้วยกองทุนของ สรอ. ในระหว�่งปี 2554 

สรอ. ได้จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 2,044,288.34 บ�ท (ต�มหม�ยเหตุประกอบร�ยง�นก�รเงินข้อท่ี 17) จำ�นวน

พนักง�นของ สรอ. ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2554 รวมทั้งสิ้น 181 คน แยกเป็นลูกจ้�งโครงก�ร 13 คน และเป็นพนักง�นประจำ� 

168 คน (สมัครเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจำ�นวน 142 คน) 
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การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ทีผ่�่นม�นัน้ สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์(องคก์�รมห�ชน) (สรอ.) ไดม้กีจิกรรมประช�สมัพนัธอ์งคก์รใน

หล�กหล�ยรปูแบบเพือ่ให ้สรอ. เปน็ทีรู่จ้กัเปน็วงกว้�งแกส่�ธ�รณชน ตลอดจนเพือ่สือ่ใหท้ร�บถงึก�รทำ�ง�นขององคก์รระหว�่งภ�ครฐัและ

ภ�คประช�ชน รวมถงึก�รถ�่ยทอดองคค์ว�มรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสง่เสรมิพฒัน�รฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส ์อันเป็นภ�รกจิ

หลักสำ�คัญของ สรอ. อีกประก�รหนึ่ง โดยเน้นช่องท�งสื่อส�รหล�ยช่องท�ง อ�ทิ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยส�ร และเว็บไซต์ เป็นต้น

ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� สรอ. ได้มีก�รนำ�เสนอข�่วในสื่อออนไลน์ผ่�นเว็บไซต์ www.ega.or.th และเว็บไซต์ www.facebook.com/

eGovernmentAgency นอกจ�กนี้ ได้มีก�รเผยแพร่และนำ�เสนอคว�มรู้ด้�นส�รสนเทศโดยเป็นวิทย�กรรับเชิญในง�นต่�งๆ เช่น 

“Thailand e-Government Vision” ในง�น Bangkok International ICT Expo 2012 เปน็ตน้ และก�รเผยแพรข่อ้มลูผ�่นสือ่ออนไลน์

ของ สรอ. ทีเ่วบ็ไซต ์www.facebook.com/itegov และเวบ็ไซต ์www.twitter.com/EGANews รวมทัง้ก�รจดักจิกรรมประช�สมัพนัธ์

อย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รจัดกิจกรรมประช�สัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน ๘๗ กิจกรรมข่�ว และ มีข่�วประช�สัมพันธ์ ผ�่นสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์, นิตยส�ร) สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ตั้งแต่ 

วันที่ ๑ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน ๙๒ ข่�ว 

Promotion and Public Relations of e-Government Development

Considering promotion and public relations activities for e-Government development a very important task, the Office 

of Technology Promotion and Transfer conducted various publicity activities throughout the year, resulting in high 

public awareness and strongly public perception towards the Electronic Government Agency. Key communication 

channels are newspapers, television, magazines and online news publication and websites of EGA, including  

www.ega.or.th and www.facebook.com/eGovernmentAgency. Interesting IT knowledge was promoted on  

www.facebook.com/itegov, www.twitter.com/EGANews, etc. In addition, interesting activities were held regularly, such 

as publicity on speaking forum in which EGA executives are guest speakers and MOU signing.

As a result, the total news coverage of the e-Government related activities issued by EGA from 1 October 2011 to  

30 September 2012 was 87 pieces while PR news published in newspapers, magazines, television, radio and online media 

from 1 October 2011 to 31 May 2012 reached 92 articles.

สรุปร�ยก�รกิจกรรมส่งเสริมและประช�สัมพันธ์ 

ก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

จำ�นวน

(กิจกรรมข่�ว)

๑. วิทย�กรรับเชิญ ๑๒

๒. แถลงข�่ว ๑๖

๓. ประชุมสัมมน� อบรม ๓๑

๔. ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�น ๕

๕. ลงน�ม MOU ๘

๕. ข�่วประช�สัมพันธ์ อ�ทิ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยส�ร, สื่อโทรทัศน์, สื่อวิทยุ, สื่อ

ออนไลน์ (๑ ตุล�คม ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภ�คม ๒๕๕๕)
๙๒

รวมทั้งหมด ๑๖๔
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ภาพข่าวกิจกรรม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑๔ มกร�คม พ.ศ.๒๕๕๕ 

   สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์ก�รมห�ชน) 

(สรอ.) ร่วมนำ�เสนอระบบ Smart Card for Kids เนื่องในง�นวัน

เด็กแห่งช�ติประจำ�ปี ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล

๑๘ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๕  

  สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์ก�รมห�ชน) 

(สรอ.) ได้เปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�ร ประก�ศแนวรกุดนัรฐับ�ลไทย

ก้�วสูย่คุ “Smart Government”ช ู๔ พนัธกิจหลักประก�ศแผน

เร่งด่วนพฒัน�ก�รใช้ไอทใีนภ�ครฐั หวงัยกระดบั e-Services ให้

บริก�รประช�ชนได้เต็มพิกัด

๒๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

  สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์ก�รมห�ชน) 

(สรอ.) ได้นำ�บริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ สร้�งนครน�ยกเป็น

จงัหวดัอจัฉรยิะต้นแบบ Smart Nakhonnayok Province เป็น

นโยบ�ยเร่งด่วนของกระทรวงไอซีที ภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�

ประเทศไทยไปสู่สม�ร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) 

๑๔ มีน�คม ๒๕๕๕ 

 ผู้บริห�รด้�นไอทีระดับโลก เข้�พบ ผอ. สรอ. เพื่อรับฟัง

ทศิท�งก�รพฒัน�ด้�น ICT ไทย ในก�รรองรบัก�รเปิดเสรกี�รค้�

 ผู้บรหิ�รจ�กหน่วยง�นด้�นไอทรีะดับโลก ได้แก่ AT&T Cisco 

Dell Google Hewlett Packard MasterCard Worldwide 

Microsoft Qualcomm Intel Seagate Oracle และ US-

ASEAN Business Council ได้เข้�พบ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้

อำ�นวยก�ร สรอ. เพื่อรับฟังนโยบ�ยด้�น ICT ที่ สรอ.ได้ว�งแผน

ก�รพัฒน�ไว้เป็น Roadmap ที่สอดคล้องกับแผน ICT Master 

Plan II (๒๐๐๙-๒๐๑๓) อันจะเป็นก�รต่อยอดคว�มร่วมมือกับ

บริษัทต่�งช�ติในก�รพัฒน�และก�รร่วมมือด้�น ICT สำ�หรับ

รองรับก�รเปิดเสรีก�รค้�โลกในปี ๒๐๑๕
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๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕ 

  ก�รประชุมกลุ่มคว�มร่วมมือ CSA Thailand 

Chapter 

  

  ดร.ศกัดิ ์เสกขุนทด ผูอ้ำ�นวยก�ร สรอ. เป็นประธ�น

ในก�รประชมุ “กลุม่คว�มร่วมมอื CSA Thailand Chapter” เพือ่

ร่วมห�รอืกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิก�รของกลุม่ CSA ประเทศไทย 

รวมถึงก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภ�คส่วนที่

เกีย่วข้อง วนัที ่๑๔ พฤษภ�คม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชมุของ สรอ. ชัน้ 

๑๘ อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร์

๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  น�ยศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นรฐับ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ได้รับมอบโล่ขอบคุณ

ง�น The 1st ASEAN CIO Forum 2012 จ�ก น.อ. อนุดิษฐ์ 

น�ครทรรพ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�ร เนื่องจ�ก สรอ. ได้ให้ก�รสนับสนุนก�รจัดง�น 

1st ASEAN CIO Forum 2012 

๑๕ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  น.อ. อนดุษิฐ์ น�ครทรรพ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร น�ยยงยุทธ วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว ่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย น�ยสถ�พร ศิริภักดี 

รองอธิบดีกรมก�รปกครอง และ น�ยศักดิ์  เสกขุนทด 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 

(สรอ.) ร่วมแถลงข่�วและลงน�มบันทึกข้อตกลงก�รใช้ประโยชน์

ข้อมูลทะเบียนร�ษฏรจ�กฐ�นข้อมูลทะเบียนกล�ง 

๒๑ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

  แถลงข่�วคว�มสำ�เร็จของโครงก�รสอบม�ตรฐ�น

วิช�ชีพไอที ร่วมกับ สวทช. สร้�งมิติใหม่ของก�รวัดสมรรถนะ

ข้�ร�ชก�รไทย ในส�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ ด้วยม�ตรฐ�นระดับ

ส�กลพร้อมก้�วสู่ ASEAN 2015
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๒๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

  คณะเจ้�หน้�ที่ศูนย์เทคโนโลยีท�งทห�ร กอง

บัญช�ก�รกองทัพบก และคณะน�ยทห�รนักเรียน หลักสูตรผู้

บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง (CIO) ของกองทัพบก 

จำ�นวน ๓๒ น�ย เข้�เยี่ยมชมและฟังบรรย�ย e-Government 

Direction by EGA

๓ – ๖ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๕

  ง�นนิทรรศก�ร “Bangkok International ICT 

Expo 2012” ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ ๓ อิมแพ็คอ�รีน่� เมืองทอง

ธ�นี สรอ. ได้นำ�เทคโนโลยีและบริก�รด้�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

ต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยง�นภ�ครัฐและประช�ชนม�จัด

แสดง เพื่อเตรียมคว�มพร้อมของประเทศด้�นไอซีทีสู่ประช�คม

อ�เซียน 2015 ต�มแนวท�ง Smart Thailand Towards AEC 

๔ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  น�ยศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นรฐับ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) บรรย�ยหัวข้อ 

“Thailand e-Government Vision” ในง�น Bangkok 

International ICT Expo 2012 ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ฮอล 

อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี โดยได้รับเกียรติจ�ก น.อ. อนุดิษฐ์ 

น�ครทรรพ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�ร กล่�วเปิดง�นและบรรย�ยพิเศษ เรื่อง “นโยบ�ย 

SMART Thailand”
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กิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๑๐ สิงห�คม ๒๕๕๕ 

  ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค .จับมือกรมก�รปกครอง

และสรอ.บูรณ�ก�รข้อมูลผู้ใช้นำ้� 

  ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค (กปภ.) ร่วมลงน�มบันทึก

ข้อตกลงว่�ด้วยก�รขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร และ

โปรแกรมอ่�นข้อมูลจ�กบัตรประช�ชน กับกรมก�รปกครอง 

กระทรวงมห�ดไทยเพื่อบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลสำ�หรับก�รติดต้ัง

ม�ตรวดันำ�้ ให้ประช�ชนได้รบัคว�มสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ผ่�น

ระบบบรกิ�รคล�วด์ภ�ครฐั หรอื Government Cloud Service

๑๙ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๕

  น�งจีร�วรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เป็นประธ�นเปิดก�รสัมมน�เรื่อง 

“ยกระดับก�รให้บริก�รประช�ชนผ่�นเว็บไซต์” ณ โรงแรม

ร�ม�ก�เด้นส์ กรุงเทพมห�นคร 

๒๐ สิงห�คม ๒๕๕๕

  น�ยศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นรฐับ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) และ น�งส�วสิบพัน 

วนวิสุทธิ์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติร�ชก�รแทน 

เลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร ีสำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร ีได้ลงน�ม

บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ “โครงก�รบูรณ�ก�รเครือข่�ย

สื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ” (Government 

Information Network : GIN) ณ สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรี 

ทำ�เนียบรัฐบ�ล กรุงเทพฯ 

๓๐ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๕

  น.อ. อนดุษิฐ์ น�ครทรรพ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร เป็นประธ�นเปิดง�นแถลง

ผลก�รดำ�เนินง�นของกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�ร ในว�ระครบ ๑ ปี เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์เผยแพร่ให้

ประช�ชนได้รับทร�บคว�มก้�วหน้�ของรัฐบ�ลในช่วง ๑ ปีที่ผ่�น

ม� ณ ศูนย์ประชุมว�ยุภักษ์ โรงแรมเซ็นท�ร� ศูนย์ร�ชก�รและ
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คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

๓๐ – ๓๑ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๕

  น�ยศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นรฐับ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ได้ร่วมบรรย�ยพิเศษ

เรื่อง Cloud Computing for e-Government: Thailand’s 

Initial Experiences ในง�นสัมมน� MIIT ITU Seminar on 

Broadband Network and Cloud Computing ณ เมือง

หวู่ฮั่น ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 

๑๓ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

  ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือว่�ด้วย 

“ก�รพฒัน�ก�รจัดอนัดับรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์ระดบักรมสำ�หรบั

ประเทศไทย” (Thailand e-Government Ranking 

Development) กับ Waseda Institute of e-Government 

โดยมี น.อ. รศ.ดร.ประสงค์ ปร�ณีตพลกรัง ประธ�นคณะที่

ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�ร และ Dr.Naoko Iwasaki ร่วมเป็นสักขีพย�น ณ 

มห�วิทย�ลัย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

๒๗ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

  ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับกรม

บังคับคดี เพื่อใช้บริก�รรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ ๔ ด้�น ได้แก่ 

บริก�รระบบคล�วด์ภ�ครัฐ หรือ Government Cloud 

Computing, ระบบเครือข่�ยสื่อส�รข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�น

ภ�ครัฐ (Government Information Network : GIN) ระบบ 

Government Monitoring และระบบ e-Portal
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กิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๑. วิทยากรรับเชิญ

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑ ๒๙/๒/๕๕ สรอ. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
บรรย�ยในหัวข้อ Government Cloud 
Services พร้อมแสดงคว�มคืบหน้�ของโครงก�ร
นำ�ร่อง ในง�นสัมมน� Cloud Computing: 
Transform Vision and Technology to New 
Paradigm

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด

๒ ๑๐/๕/๕๕ สรอ. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
บรรย�ยพิเศษในง�น ร่วมเป็นวิทย�กร ในก�ร
สัมมน� “ก�รให้บริก�รประช�ชนขององค์กร ท้อง
ถิ่นยุคใหม่ ด้วย Citizen Service Platform 
(CSP)”

ณ โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์

๓ ๒๐/๖/๕๕ สรอ. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)  
บรรย�ย SMART THAILAND และ G-CLOUD 
ในง�น Future Gov Forum Thailand”

๔ ๒๑/๖/๕๕ กระทรวง
ส�ธ�รณสุข

น�งไอรด� เหลืองวิไล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)  
ร่วมเป็นวิทย�กรพิเศษบรรย�ยหัวข้อ "ก�รให้
บริก�รระบบสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ
ง�นส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ค
รัฐ ต�มแนวท�งม�ตรฐ�น TH e-GIF"

ง�นสัมมน�ประช�สัมพันธ์ผลก�ร
ดำ�เนินก�รเชื่อมโยงระบบส�รบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยง�น
ภ�ยในกระทรวงส�ธ�รณสุข 

๕ ๒๒/๖/๕๕ สวทช. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
เสวน�หัวข้อ “คล�วด์คอมพิวติ้งโซลูชั่นและบริก�ร 
หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(Green ICT Masterclass)

ณ โรงแรม พูลแมน บ�งกอก  
คิงเพ�เวอร์ กรุงเทพ

๖ ๒๘/๖/๕๕ ทก. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
เป็นวิทย�กร เรื่อง "ก�รผลักดันโครงก�ร Smart 
Thailand ต�มนโยบ�ยรัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร"

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รส่งเสริม
อุตส�หกรรมเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

๗ ๒๙/๖/๕๕ สำ�นัก
เลข�ธิก�ร
คณะรัฐมนตรี

น�งไอรด� เหลืองวิไล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
บรรย�ยในง�นสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นด้�นระบบส�รสนเทศ 
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และ 
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในก�ร
ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ส�รสนเทศให้แก่ บุคล�กร ณ 
โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส  
หล�นหลวง กรุงเทพมห�นคร 
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 ๑. วิทยากรรับเชิญ

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๘ ๕/๗/๕๕ ก.พ. น�งไอรด� เหลืองวิไล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
รับเชิญเป็น moderator ในก�รประชุม focus 
group (ร�่ง) แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบ
ร�ชก�รไทย 

"กรอบทิศท�งในก�รพัฒน�ระบบ
ร�ชก�ร" ในก�รประชุมสัมมน�
เพื่อเตรียมก�รจัดทำ�ร�่งแผนยุทธ์
ศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร
ไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๐) 
ณ เดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เข�ใหญ่ 
จังหวัดนครร�ชสีม�

๙ ๑๙/๗/๕๕ มท. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
บรรย�ยพิเศษสัมมน�ผู้บริห�รเทคโนโลยี
ส�รสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนร�ชก�ร
ในสังกัดกระทรวงมห�ดไทย ในหัวข้อ "รัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์"

ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ ถนน
จรัญสนิทวงศ์ บ�งพลัด กรุงเทพฯ

๑๐ ๓๐-
๓๑/๘/๕๕

International 

Telecommunication 

Union (ITU)

น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
บรรย�ยพิเศษเรื่อง Cloud ณ ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีน เรื่อง Cloud Computing 
for e-Government: Thailand’s Initial 
Experiences  ในง�นสัมมน� MIIT ITU 
Seminar on Broadband Network and 
Cloud Computing

ณ เมืองหวู่ฮั่น ประเทศส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีน

๑๑ ๑๒/๙/๕๕ ทก. ร่วม 
ม.เกษตร

น�งไอรด� เหลืองวิไล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)
บรรย�ยในง�นสัมมน�วิพ�กษ์ ก�รจัดทำ�
ม�ตรฐ�นข้อมูลกล�งของประเทศไทย : “Moving 
forwards to Smart Government, Smart 
Life and  Smart  Services”

ณ สโมสรทห�รบก ถนน
วิภ�วดีรังสิต กรุงเทพฯ

๑๒ ๒๔/๙/๕๕ สำ�นักง�น
ปลัดกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร

ผู้แทนสำ�นักสถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ยในหัวข้อ "ก�รพัฒน�
เว็บไซต์ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ"

ณ ห้องประชุมโกวิทย์วรพิพัฒน์  
ชั้น ๓ อ�ค�รรัชมังคล�ภิเษก 
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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กิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๒. แถลงข่าว

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑ ๕/๑/๕๕ สรอ.และ ทก. เปิดโครงก�รนำ�ร่อง Government Cloud 
Service ระยะเวล� ๓ เดือน ตั้งแต่ ม.ค.- เม.ย.
๒๕๕๕ และจะเปิดให้บริก�รจริงในช่วงเดือน  
เม.ย.๒๕๕๕

๒ ๑๘/๑/๕๕ สรอ. เปิดตัวอย�่งเป็นท�งก�ร ประก�ศแนวรุกดัน
รัฐบ�ลไทยก้�วสู่ยุค “Smart Government”

- ชู ๔ พันธกิจหลักประก�ศแผน
เร่งด่วน

- พัฒน�ก�รใช้ไอทีในภ�ครัฐ  
ยกระดับ e-Services 

- ลดงบประม�ณภ�ครัฐได้ไม่ต่ำ�
กว่� ๑,๐๐๐ ล้�นบ�ทต่อปี

- ว�ง “Roadmap” ๔ ปีข�้งหน�้

๓ ๒๔/๒/๕๕ สรอ. บริก�รอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ  สร�้งนครน�ยกเป็น
จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ Smart Nakhonnayok 
Province 

เป็นนโยบ�ยเร่งด่วนของกระทรวง
ไอซีที ภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�
ประเทศไทยไปสู่สม�ร์ทไทยแลนด์ 
(Smart Thailand)

๔ ๑/๓/๕๕ สรอ. และ 
ทก. สมอ. 
ก.พ.ร.กรม
ส่งเสริมก�ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เปิดโครงก�ร AOR BOR TOR Summit ๒๐๑๒

๕ ๒๘/๓/๕๕ สรอ. ก�รปรับเครือข่�ยสื่อส�รเชื่อมโยงหน่วยง�นภ�ค
รัฐเป็น GIN ๒.๐

๖ ๓/๕/๕๕ สรอ. เปิดตัวระบบ Government Cloud Service 
(G-Cloud)

ณ ห้องแถลงข่�ว ชั้น ๘ กระทรวง
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
สื่อส�ร

๗ ๑๕/๖/๕๕ สรอ. น.อ. อนุดิษฐ์ น�ครทรรพ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
น�ยยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง
มห�ดไทย น�ยสถ�พร ศิริภักดี รองอธิบดี 
กรมก�รปกครอง และน�ยศักดิ์ เสกขุนทด  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ร่วมแถลงข่�วและลง
น�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือเรื่อง 
ก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติร�ษฎรจ�ก
ฐ�นข้อมูลทะเบียนกล�ง (โครงก�รระบบบริก�ร 
Smart Citizen Info)
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 ๒. แถลงข่าว

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๘ ๒๑/๖/๕๕ สรอ. คว�มสำ�เร็จของโครงก�รสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพ
ไอที ร่วมกับ สวทช. สร้�งมิติใหม่ของก�รวัด
สมรรถนะข้�ร�ชก�รไทย ในส�ยเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ ด้วยม�ตรฐ�นระดับส�กลพร้อมก้�วสู่ 
ASEAN ๒๐๑๕

๙ ๑๙/๗/๕๕ สรอ. น.อ. อนุดิษฐ์ น�ครทรรพ รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
และคณะผู้บริห�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร ร่วมกับ น�ยศักดิ์ เสกขุนทด 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) เข้�ถว�ยพระพร
พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ณ โรงพย�บ�ล
ศิริร�ช

๑๐ ๒๘/๗/๕๕    สรอ. คณะผู้บริห�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ร่วมถว�ยพระพรสมเด็จ
พระบรมโอรส�ธิร�ช เจ้�ฟ้�มห�วชิร�ลงกรณ 
สย�มมกุฎร�ชกุม�ร

ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

๑๑ ๓-๖/๘/๕๕ สรอ. นิทรรศก�ร Bangkok International ICT 
Expo ๒๐๑๒

ณ อ�ค�รช�เลนเจอร์ ๓ อิมแพ็ค 
อ�รีน่� เมืองทองธ�นี เพื่อเตรียม
คว�มพร้อมด้�นไอซีทีของประเทศ 
สู่ประช�คมอ�เซียน ๒๐๑๕  
ต�มแนวท�ง Smart Thailand 
towards AEC

๑๒ ๔/๘/๕๕ สรอ. ร่วมง�นวันสื่อส�รแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ นำ�คณะผู้บริห�ร สรอ. เข้�ร่วมพิธี
ถว�ยบังคมพระบรมร�ช�นุส�วรีย์
พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้� 
เจ�้อยู่หัว ณ บมจ.กสท 
โทรคมน�คม

๑๓ ๑๒/๘/๕๕ สรอ. บริก�รจัดทำ�บัตรอวยพรวันแม่ด้วยบัตรประช�ชน 
Smartcard ร่วมให้บริก�รในง�นเทิดพระเกียรติ 
๘๐ พรรษ�มห�ร�ชินี

ในวันที่ ๑๑-๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕  
ณ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
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กิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๒. แถลงข่าว

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑๔ ๑๒/๘/๕๕ สรอ. ลงน�มถว�ยพระพรสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่องในพระร�ชพิธีมห�มงคล
เฉลิมพระชนมพรรษ� ๘๐ พรรษ� ๑๒ สิงห�คม 
๒๕๕๕

ณ พระบรมมห�ร�ชวัง

๑๕ ๑๔/๘/๕๕ สรอ. สรอ. ร่วมแสดงคว�มยินดีเนื่องในโอก�ส  
วันครบรอบ ๙ ปี แห่งก�รจัดตั้ง บริษัท กสท 
โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) และในโอก�สนี้ 
สรอ. ได้ร่วมบริจ�คทรัพย์เพื่อสมทบทุน 
แก่โรงเรียนศรีสังว�ลย์

๑๖ ๓๐/๘/๕๕ ทก. ร่วมง�นแถลงผลง�นของกระทรวงไอซีที ในว�ระ
ครบ ๑ ปี ภ�ยใต้รัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรี  
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ณ ศูนย์ประชุมว�ยุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทร�ศูนย์ร�ชก�รและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
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 ๓. ประชุมสัมมนา อบรม

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑ ๑๔/๑๒/๕๔ สรอ. ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ...ทำ�อย�่งไร 
ให้เกิดคว�มมั่นคงปลอดภัย

ณ ห้องวีนัส ชั้น ๓ โรงแรม 
มิร�เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพ

๒ ๒๑/๑๒/๕๔ สรอ. ก�้วสู่ผู้บริห�รรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ระดับส�กล 
และพิธีมอบประก�ศนียบัตรนักบริห�รรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

๓ ๙/๒/๕๕ สรอ. ระดมคว�มคิดเห็นในก�รออกแบบก�รพัฒน�
ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back 
Office) ครั้งที่ ๑ 

๔ ๒๗-๒๘ /
๒/ ๕๕

สรอ. และ 
ทก. ร่วมกับ 
APNIC

อบรมหลักสูตร IPv6 Workshop วิทย�กร 
Sheryl Hermoso

APNIC  คือ เป็นกลุ่มผู้ดูแล
ทะเบียนระบบอินเทอร์เน็ต ประจำ�
ภูมิภ�ค (RIR) ณ ห้อง ๒๐๑๓ 
สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช.

๕ ๒๙/๒/๕๕ สวทช. ประชุม CSA Chapter Thailand ภ�ยใต้
โครงก�ร Cloud Security Alliance Chapter 
Thailand

ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ 
(NECTEC ) 

๖ ๓/๔/๕๕ สรอ. ระดมคว�มคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เรื่อง “ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ” ครั้งที่ ๑

ณ โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

๗ ๑๘/๔/๕๕ สรอ. และ 
สวทช.

ติวสอบ IT Passport (ม�ตรฐ�นวิช�ชีพไอที 
Information Technology Professionals 
Examination : ITPE) ให้กับ ๑๐๐  ข้�ร�ชก�ร
ไอที  ภ�ครัฐ”

ณ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร 

๘ ๒๙/๔/๕๕ สรอ. ร่วม
กับ NSTDA 
Academy

จัดทดสอบคว�มรู้ระดับม�ตรฐ�นวิช�ชีพไอซี
ที ITPE (IT Passport Examination ) ให้กับ
บุคล�กรไอซีทีภ�ครัฐจำ�นวน ๑๐๐ ท่�น เพื่อยก
ระดับม�ตรฐ�นวิช�ชีพไอซีทีภ�ครัฐให้เทียบเท่�
ระดับส�กล

มีก�รสอบพร้อมกันกับประเทศ
ในกลุ่มอ�เชียน อ�ทิ เวียดน�ม 
ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

๙ ๓๐/๔/๕๕ สรอ. ระดมคว�มคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 
เรื่อง “ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ” ครั้งที่ ๒

๑๐ ๒๔–๒๕/ 
๕/๕๕

สรอ. แนะนำ�ก�รใช้ง�นจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อ
ก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ

ณ ห้องประชุม กระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
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กิจกรรมการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๓. ประชุมสัมมนา อบรม

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑๑ ๓๐/๕/๕๕ สรอ. ประชุมประช�พิจ�รณ์เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นในวง
กว้�ง (Public hearing) เรื่อง (ร่�ง) ม�ตรฐ�น
เว็บไซต์ภ�ครัฐ เพื่อเป็นเวทีในก�รแลกเปลี่ยน
คว�มคิดเห็น คว�มรู้ ประสบก�รณ์ ในมุมมองของ
หน่วยง�นภ�ครัฐและที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�
เว็บไซต์

ณ โรงแรม มิร�เคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพ  
น�งจีร�วรรณ บุญเพิ่ม ปทก. 
เป็นประธ�นเปิด

๑๒ ๓๐/๕/๕๕ สรอ. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
ร่วมประชุมสุดยอดด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร (ICT Summit) ภ�ยใต้ก�รประชุม 
World Economic Forum on East Asia 
(WEFEA) ปี ๒๕๕๕

น.อ. ดิษฐ์ น�ครทรรพ รัฐมนตรี 
ว�่ก�รกระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ทำ�หน�้ที่ 
เป็นประธ�นร่วมกับ Mr. Masami 
Yamamoto, President and 
Representative Director, 
Fujitsu ณ โรงแรม 
แชงกรีล� กรุงเทพ 

๑๓ ๖/๖/๕๕ สรอ. ประชุม “ก�รทดสอบก�รให้บริก�รผ่�นเครือข่�ย 
IPV6” ภ�ยใต้ชื่อ World IPv6 Launch ๒๐๑๒

ณ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร จำ�นวน ๓๓  
หน่วยง�น

๑๔ ๘/๖/๕๕ สรอ. จัดประชุม CSA Thailand Chapter (Focus 
Group: Cloud Provider) ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ 
Cloud Provider ในประเทศไทยรวมกันเป็นกลุ่ม 
เพื่อก�รพัฒน� Cloud เป็น Infrastructure  
ที่สำ�คัญของประเทศไทย

ณ ห้องประชุม ๑๘๐๑ ชั้น ๑๘ 
อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร์ 

๑๕ ๒๖/๖/๕๕ สรอ. น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)
บรรย�ยหัวข้อ “IPv6 กับหน่วยง�นภ�ครัฐ”   
ในก�รประชุมสัมมน� “Thailand IPv6 
Conference Day ๒๐๑๒”

ณ โรงแรมเซ็นทร�ศูนย์ร�ชก�รและ
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

๑๖ ๒๗/๖/๕๕ สรอ. ประชุม “กลุ่มคว�มร่วมมือ CSA Thailand 
Chapter” ครั้งที่ ๓

น�ยศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)เป็น
ประธ�นร่วมห�รือกำ�หนดแนวท�ง
ในก�รจัดง�น ASEAN CSA 
Summit ๒๐๑๒ ในช่วงเดือน 
ต.ค. ๒๕๕๕ นี้ ณ ห้องประชุม 
๑๘๐๑ ชั้น ๑๘ อ�ค�รบ�งกอกไทย
ท�วเวอร์
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 ๓. ประชุมสัมมนา อบรม

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑๗ ๑๐/๗/๕๕ ทก. น�งไอรด� เหลืองวิไล รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) 
ร่วมง�นแถลงข่�วเปิดตัวเว็บไซต์ถว�ยพระพร
ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรส� 
ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร เนื่องในโอก�ส 
พระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� ๕ 
รอบ ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๕

ณ ห้อง MICT ช้ัน ๙ ศูนย์ร�ชก�ร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ�ฯ 
อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี

๑๘ ๑๗/๗/๕๕ สรอ. เปิดก�รอบรมหลักสูตร นักบริห�รรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๒

ณ ชั้น ๖ กมลม�ส โรงแรม เดอะ  
สุโกศล กรุงเทพฯ

๑๙ ๒๔/๗/๕๕ สรอ. เปิดตัวโชว์บริก�รในง�นไอซีทีเอ็กซ์โป ๒๐๑๒ ทั้ง 
GIN ๒.๐ คล�วด์ภ�ครัฐ, ระบบบัตรประช�ชน
อัจฉริยะ

ในง�น Bangkok International 
ICT Expo ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๓ – ๖ 
ส.ค. ๒๕๕๕

๒๐ ๑/๘/๕๕ สรอ. ได้จัดง�นแนะนำ�บริก�รรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ให้
แก่กลุ่มองค์ก�รมห�ชนต�มกรอบทิศท�งของ
นโยบ�ย Smart Government

๒๑ ๔/๘/๕๕ สรอ. บรรย�ยพิเศษ “Thailand e-Government 
Vision” และเสวน� “Government Cloud 
Service สู่ก�รปรับโฉมใหม่ระบบง�นภ�ครัฐ”

ในง�น Bangkok International 
ICT Expo ๒๐๑๒ ณ อ�ค�รช�เลน
เจอร์ฮอล อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี 
ระหว่�งวันที่ ๓ - ๖ ส.ค. ๒๕๕๕ 
โดยเมื่อวันที่ ๔ สิงห�คม ได้มีก�ร
จัดสัมมน�วิช�ก�ร Towards 
“THAILAND SMART ICT”

๒๒ ๒๒/๘/๕๕ สรอ. บรรย�ยหัวข้อ “Smart Thailand” ในง�นสัมมน� 
“ยกระดับโครงสร้�งพ้ืนฐ�นส�รสนเทศภ�ครัฐสู่ 
Smart Thailand”

ณ ห้องว�ยุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ โรงแรม
เซน็ทร�ศนูยร์�ชก�รและคอนเวนชนั
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

๒๓ ๒๗/๘/๕๕ สรอ. จัดก�รประชุมสัมมน� “ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�ร
จัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back Office) คร้ังท่ี ๕

ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ ทก.

๒๔ ๒๙/๘/๕๕ สรอ. จัดอบรม “ก�รพัฒน�เว็บไซต์ ให้เป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ”

โดย น�ยปพน มูลเงิน ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ม�ตรฐ�นระบบรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้บรรย�ยในเรื่อง 
“คว�มเป็นม� เหตุผล คว�มจำ�เป็น 
ของม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ”  
ณ ห้อง ๒๑๐๖  สถ�บันวิทย�ก�ร 
สวทช. อ�ค�รมห�นครยิบซั่ม

๒๕ ๒๙-
๓๐/๘/๕๕

สรอ. จัดอบรมถ่�ยทอดคว�มรู้ เทคนิคและวิธีดำ�เนินง�น  
ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back 
Office)

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  
ชั้น ๖ ทก.

๒๖ ๓๑/๘/๕๕ สรอ. สัมมน� “ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กร
ภ�ครัฐ (Back Office) คร้ังท่ี ๖

ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ ทก.
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การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๓. ประชุมสัมมนา อบรม

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๒๗ ๓-๕/๙/๕๕ สรอ. อบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for 
e-Government รุ่น ๑ เตรียมคว�มพร้อมสู่
ประช�คมอ�เซียนปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๓ - ๕ ก.ย. ๒๕๕๕ 
สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ร่วมกับ  
สม�คมไอพีวี ๖ ประเทศไทย 
สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. บริษัท 
กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) 
และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน)  
ณ สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช.

๒๘ ๑๐-
๑๒/๙/๕๕

สรอ. อบรมหลักสูตร IPv6 for e-Government รุ่น ๒ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ร่วมกับ  
สม�คมไอพีวี ๖ ประเทศไทย 
สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. บริษัท 
กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) 
และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) 
ณ สถ�บันวิช�ก�ร ทีโอที อ�ค�ร
เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว�่งวันที่  
๑๐ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๕

๒๙ ๑๗-
๑๙/๙/๕๕

สรอ. อบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for 
e-Government รุ่น ๓

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)  ร่วมกับ 
สม�คมไอพีวี ๖ ประเทศไทย 
สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. บริษัท 
กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) 
และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน)

๓๐ ๑๙/๙/๕๕ สรอ. สัมมน�เร่ือง “ยกระดับก�รให้บริก�รประช�ชนผ่�น
เว็บไซต์”

ณ ห้องทวิลปิ ชัน้ ๑ โรงแรมร�ม� 
ก�ร์เด้นส์ ถนนวภิ�วดรีงัสติ เขต
หลกัสี ่กรงุเทพ

๓๑ สรอ. สรอ. จัดโครงก�รทดสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�น 
ไอซีที (ITPE) ยกระดับม�ตรฐ�นวิช�ชีพด้�นไอซีที
ของบุคล�กรภ�ครัฐ สู่ระดับน�น�ช�ติ

ณ ห้อง ๗๐๔ ชั้น ๗ ทก.
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 ๔. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑ ๑๔/๓/๕๕ สรอ. ต้อนรับคณะผู้บริห�รหน่วยง�นไอทีระดับ
โลก” ผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นด้�นไอทีระดับ
โลก ได้แก่ AT&T, Cisco, Dell, Google, 
Hewlett Packard, MasterCard Worldwide, 
Microsoft, Qualcomm, Intel, Seagate, 
Oracle และ US-ASEAN Business Council 

โดยได้กล่�วถึงแผนก�รพัฒน� 
(Roadmap) ด�้น ICT ที่
สอดคล้องกับแผน ICT Master 
Plan II (๒๐๐๙-๒๐๑๓) อันจะ
เป็นก�รต่อยอดคว�มร่วมมือกับ
บริษัทต่�งช�ติในก�รพัฒน�และ
ก�รร่วมมือด้�น ICT สำ�หรับรองรับ
ก�รเปิดเสรีก�รค้�โลก ในปี ๒๐๑๕

๒ ๒๐/๔/๕๕ สรอ. คุณเรณู ตังคจิว�งกูร รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น
เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี (สลน.) พร้อม  
ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน
ส�รสนเทศทรัพย�กรนำ�้และก�รเกษตร  
(องค์ก�รมห�ชน) (สสนก.) เข้�เยี่ยมชมศูนย์
ปฎิบัติก�รคอมพิวเตอร์ (System Intelligent 
Center) ของ สรอ. 

๓ ๑๑/๕/๕๕ สรอ. คณะผู้แทนจ�ก Asian Institute of 
Technology (AIT) ประเทศอินโดนีเซีย เข�้เยี่ยม
ชมและศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับเรื่อง ก�รว�งแผน
เชิงกลยุทธ์และระบบปฏิบัติก�รคล�วด์ของภ�ครัฐ
ประเทศไทย ณ สรอ.

๔ ๒๘/๖/๕๕ สรอ. กองทัพบก เยี่ยมชมและฟังบรรย�ย 
e-Government Direction by EGA 

๕ ๒๓/๘/๕๕ มห�วิทย�ลัย
นเรศวร

มห�วิทย�ลัยนเรศวร เยี่ยมชมและฟังบรรย�ย 
e-Government Direction by EGA และรับฟัง
ก�รบรรย�ยเรื่อง e-Government Direction 
by EGA
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การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Public Relations and Promotion Activities for e-Government

 ๕. พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๑ ๑๑/๕/๕๕ สรอ. ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ สม�คม
นิติรัฐศ�สตร์แห่งประเทศไทย เร่ือง "ก�รพัฒน�
ม�ตรฐ�นกระบวนง�นบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ 
(Back office Standard)"

เพื่อร่วมกันศึกษ�ม�ตรฐ�นกระบวน
ง�นบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ 
และผลักดันให้หน่วยง�นภ�ครัฐนำ�
ม�ตรฐ�นดังกล่�วไปใช้ง�น

๒ ๘/๖/๕๕ สรอ. ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ กับ 
GotoKnow โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒน�
และดูแลเว็บไซต์ www.gotoknow.org  
คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
เพ่ือจัดทำ� "โครงก�รกระตุ้นก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�ชนผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์" 

๒ ๑๐/๘/๕๕ กระทรวง
วัฒนธรรม

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 
(สรอ.) ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ
กระทรวงวัฒนธรรม เร่ืองเช่ือมเครือข่�ย GIN  
ทุกหน่วยง�น พร้อมปรับโฉมไอทีท้ังระบบ ลดซำ�้ซ้อน
ประหยัดงบประม�ณ

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ

๔ ๑๐/๘/๕๕ ก�รประป�
และ กรมก�ร
ปกครอง

ก�รประป�ส่วนภมูภิ�ค (กปภ.) ร่วมลงน�มบนัทกึ 
ข้อตกลงคว�มร่วมมอืว่�ด้วยก�รขอใช้ประโยชน์ข้อมลู
ทะเบยีนร�ษฎร และโปรแกรมอ่�นข้อมลูจ�กบตัร
ประช�ชน กบักรมก�รปกครองสำ�หรบัก�รตดิตัง้
ม�ตรวดันำ�้ ให้ประช�ชน

ณ โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์ 
ถ.วิภ�วดีรังสิต กรุงเทพ

๕ ๒๐/๘/๕๕ สำ�นัก
เลข�ธิก�ร
คณะรัฐมนตรี

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 
(สรอ.) ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
กับ สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี เร่ืองก�รบริก�ร
เครือข่�ยส่ือส�รข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยง�นภ�ครัฐ 
(Government Information Network : GIN)

ณ  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 
ทำ�เนียบรัฐบ�ล กรุงเทพ

๖ ๑๓/๙/๕๕ APEC และ 
Waseda 
University

น�ยศักด์ิ เสกขุนทด (ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์) (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.) ร่วม 
ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ “ก�รพัฒน�ก�ร
จัดอันดับรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรมสำ�หรับ
ประเทศไทย กับ The Waseda Institute of 
e-Government

ณ มห�วิทย�ลัย Waseda ประเทศ
ญี่ปุ่น
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 ๕. พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ลำาดับ ว/ด/ป ผู้จัด กิจกรรม หมายเหตุ

๗ ๒๗/๙/๕๕ กรมบังคับคดี สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) 
(สรอ.) ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
กับกรมบังคับคดี เร่ืองก�รใช้ง�นบริก�รรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ ๔ บริก�ร ได้แก่ ระบบคล�วด์ 
ภ�ครัฐ (Government Cloud Computing) ระบบ
เครือข่�ยส่ือส�รข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยง�น 
ภ�ครัฐ (Government Information Network : 
GIN) ระบบ Government Monitoring และระบบ 
e-Portal

ณ กรมบังคับคดี

๘ ๒๘/๙/๕๕ ทก. ร่วมพิธีก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ 
ระหว่�ง กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ 
ก�รส่ือส�รกับกระทรวงมห�ดไทย และกระทรวง 
ก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ ใน
โครงก�รให้บริก�รถึงบ้�น (Service@HOME)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด  
ณ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร
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 แผนการดำาเนินงาน โครงการและกิจกรรม
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

PART VI: Workplan in 2013
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Workplan in 2013

 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น สรอ. ยังคงดำ�เนิน

โครงก�รส่วนใหญ่ต่อเนื่องจ�กภ�รกิจก�รดำ�เนินง�นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจ�กเป็น

ช่วงแรกหลงัจ�กจดัตัง้องค์กร โดยยดึแนวคดิเรือ่ง รฐับ�ลโปร่งใส (Open Government) 

ประกอบด้วย ก�รสร้�งคว�มโปร่งใส (Transparency) ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 

(Participation) และ ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คเอกชน (Collaboration) ในก�ร

พัฒน�ระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศ สำ�หรับเป้�หม�ย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คอื ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พและสร้�งคว�มคุม้ค่�ในก�รดำ�เนนิง�นด้�น

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ยังได้กำ�หนดโครงก�รหรือกิจกรรมเพื่อให้เกิดก�รใช้

เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของทุกภ�คส่วน ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ

ด้วยกัน (Government to Government : G-G) กับภ�คธุรกิจ (Government to 

Business : G-B) และกับภ�คประช�ชน (Government to Citizen : G-C) 

 Major tasks in 2013 of the Electronic Government Agency (Public Organization) will continue projects from the 

previous year, which is the first year of operation. Open Government policy will be the core principles for managing 

EGA, with focus on corporate transparency, public participation and collaboration with the private sector in developing 

e-Government system. EGA will create projects and activities that will promote IT deployment across the public and 

private sectors in all forms, including government-to-government, government-to-business and government-to-citizen.
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แผนภาพแสดงแนวทางการพัฒนา e-Government
ของ สรอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เปนหนวยงานหลักในการพัฒนา
และเตร�ยมความพรอมระบบ
โครงสรางพ��นฐานดาน ICT
ใหแกหนวยงานภาครัฐ

ประกาศนโยบายการบูรณาการ
และบร�หารจัดการงบประมาณ
ดาน ICT

หนวยงานกลางดำเนินการ
ในสวนของe-Government 
for Trade Facilitation
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

สรางความพรอมในการ
ดำเนินการโครงการ 
National Single Window (NSW) 
เพ��อรองรับภารกิจดาน 
Logistics ของประเทศใหทัน AEC

เปนหนวยงานกลางในการเตร�ยม
ความพรอมดาน ICT ผานโครงการ 
Smart Citizen Info

บูรณาการขอมูลพ��นฐานดานบุคคล
ใหพรอมสำหรับการพัฒนา 
e-Service เพ��อใหบร�การแกประชาชน
โดยใชประโยชนจากเลขหมายบัตร
ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หร�อ 
บัตร Smart Card

การประกาศ โครงการ 
One Department One 
e-Service (ODOS)

(Government) (Citizen)(Business)

G-G G-B G-C 

นโยบาย สรอ. ในการพัฒนา e-Government
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แผนการดำาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
Workplan in 2013

๑. e-Government for G-G (Government to Government)

สรอ. จะเป็นหน่วยง�นหลักในก�รพัฒน�และเตรียมคว�มพร้อมระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น ICT ให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ  

เพื่อรองรับภ�รกิจก�รบริก�รหน่วยง�นภ�ครัฐด้วยกัน (G-G) เช่น ด้�นก�รพัฒน�เครือข�่ยสื่อส�รของภ�ครัฐ โดย สรอ. จะส่งเสริมและ

ผลักดันให้เกิดก�รบูรณ�ก�รและจัดก�รงบประม�ณด้�น ICT ของภ�ครัฐเพื่อให้เกิดคว�มคุ้มค่� และลดคว�มซำ�้ซ้อนต�มนโยบ�ยก�ร 

บรูณ�ก�รและบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณด้�น ICT เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณ ICT มปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้ โดยจะเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ซึง่จะดำ�เนนิก�รร่วมกบักระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รและสำ�นกังบประม�ณเพือ่ผลกัดนัให้หน่วยง�นต่�งๆ จดัทำ�

แผนก�รบูรณ�ก�รด้�น ICT โดยให้ปรับเปลี่ยนม�ใช้บริก�รกล�งด้�น ICT ที่ สรอ. ส�ม�รถให้บริก�รได้ แทนที่ก�รแยกกันจัดห�เอง

๒. e-Government for G-B (Government to Business)

สรอ. จะทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นกล�งช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในด้�นก�รค�้ (e-Government for Trade Facilitation) ร่วมกับหน่วย

ง�นทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้หน่วยง�นภ�ครฐัมคีว�มพร้อมในก�รดำ�เนนิก�รโครงก�ร National Single Window (NSW) สำ�หรบัก�รพฒัน� 

Logistics ของประเทศให้ทนัก�รเข้�สูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เชยีน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย สรอ. จะดำ�เนนิก�รเพือ่สนับสนุนโครงก�ร 

National Single Window (NSW) ได้แก่

- ง�นด้�นระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเครือข่�ยเพื่อรองรับก�รเชื่อมโยงระบบและข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง  

(ใช้เครือข่�ย GIN)

- ง�นด้�นให้คำ�ปรึกษ�ก�รพัฒน�ระบบของหน่วยง�นภ�ครัฐที่ต้องเชื่อมโยงกับระบบ NSW

- ง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รโครงก�ร (Project Management Office: PMO) เพื่อช่วยในก�รบริห�รจัดก�รและติดต�ม

โครงก�รในภ�พรวม

- ง�นด้�นก�รพัฒน�ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว�่งหน่วยง�นเข้�กับระบบ NSW

๓. e-Government for G-C (Government to Citizen)

สรอ. จะเป็นหน่วยง�นกล�งในก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�น ICT ผ่�นโครงก�ร Smart Citizen Info สำ�หรับก�รบูรณ�ก�รข้อมูลพื้นฐ�น

ที่อยู่ต�มหน่วยง�นต่�งๆ เพื่อรองรับก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รของหน่วยง�นให้พร้อมสำ�หรับก�รให้บริก�ร e-Services แก่ประช�ชน

โดยใช้ประโยชน์จ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card ซึ่งจะช่วยลดก�รใช้สำ�เน�เอกส�รต่�งๆ เช่น สำ�เน�บัตรประช�ชน  สำ�เน�

ทะเบียนบ้�น เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รประก�ศเป็นโครงก�ร One Department One e-Services (ODOS) ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 

ได้แก่

 ขั้นที่ ๑ : กำ�หนดให้หน่วยง�นที่ดูแลข้อมูลพื้นฐ�นในแต่ละด้�นเข้�ร่วมโครงก�ร Smart Citizen Info ของ สรอ. และเริ่มดำ�เนิน

ก�รทำ� Data Cleansing เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐ�นในด�้นต่�งๆ มีคว�มถูกต้อง ทันสมัยและพร้อมสำ�หรับรองรับก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน

ในรูปแบบ e-Services 

 ขัน้ที ่๒ : ให้ สรอ.ร่วมกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องในก�รจัดทำ�โครงก�รนำ�ร่องก�รใช้ประโยชน์เลขหม�ยบตัรประจำ�ตวัประช�ชนแบบ 

Smart Card จำ�นวน ๑๓ หลัก โดยเริ่มจ�กก�รนำ�ร่องก�รพัฒน� e-Services ที่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนในบ�งกลุ่มก่อน เช่น

- e-Services สำ�หรับประช�ชนผู้พิก�รในก�รตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ของรัฐ รวมถึงข้อมูล

สถ�นก�รณ์ใช้สิทธิประโยชน์ต่�งๆ

- e-Services สำ�หรับอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนผู้สูงอ�ยุในก�รตรวจสอบสิทธิและรับเบี้ยผู้สูงอ�ยุ

- e-Services สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รรับเงินเยียวย�ในเรื่องต่�งๆ เช่น ประช�ชนท่ีได้รับผล 

กระทบจ�กภัยพิบัติ เป็นต้น 

 ขั้นที่ ๓ : ให้มีก�รขย�ยผลก�รให้บริก�ร e-Services เพื่อใช้ประโยชน์เลขหม�ยบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card 

จำ�นวน ๑๓ หลักสำ�หรับบริก�รด้�นอื่นๆ ต่อไปให้ครอบคลุมครบทุกหน่วยง�นภ�ยใน ๓-๕ ปี

 ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรอ. ได้ริเริ่มโครงก�รใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภ�รกิจขององค์กร และเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�

รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำ�เร็จยิ่งขึ้น ได้แก่
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1. e-Government for G-G (Government-to-Government)

EGA will be the main organization in developing and preparing ICT infrastructure for government units to support G-G 

services and transaction, such as communications network development for the public sector.

The EGA will also promote efficient ICT budget integration and management in the public sector to achieve satisfactory 

return on investment while eliminating redundancy. This is part of the EGA’s commitment to the government’s policy on 

ICT budget efficiency enhancement, starting from 2014. Under this policy, the agency will work in collaboration with the 

Ministry of Information and Communication Technology in encouraging all government units to set clear ICT integration 

plan in which their system and services are run on the core network provided by EGA.

2. e-Government for G-B (Government to Business)

EGA will be responsible for e-Government for Trade Facilitation plan. By acting as a facilitator, EGA will cooperate with 

concerned government agencies in ensuring that the public sector is ready for the National Single Window (NSW) for 

national logistics industry improvement. This will enhance the country’s competitiveness and readiness for the ASEAN 

Economic Community Integration in 2015. EGA will take the following actions:

- Infrastructure to support activities on the Government Information Network

- Consultancy on system development for government units linking their system with NSW

- Project Management Office (PMO) – overall project management and progress monitoring

- Development of connection and information exchange systems between government units and NSW

3. e-Government for G-C (Government to Citizen)

EGA will act as the central agency that ensures integration of information across government units to efficiently offer 

related services under the Smart Citizen Info Project.  With the latest Smart ID Card, the services will be made easy with 

the 13-digit ID number which will replace a lot of paperwork, such as copy of citizen ID and house registration certificate. 

In the end, the One Department One e-Service (ODOS) will be achieved. Major process under ODOS is as follows:

 Step 1: identifying government agencies to participate in the Smart Citizen Info Project, implementing Data 

Cleansing to ensure the information is accurate, up to date and ready for e-Services provision

 Step 2: Introducing a pilot project in cooperation between the EGA and concerned government agencies. Under 

this stage, the 13-digit ID number in the Smart ID Card will be used to track and retrieve desired information, which 

enables efficient e-Services. In the beginning, the service will be available to some groups as follows:

- e-Services for the disabled to check their right and benefits provided by the government as well as their right 

and benefit status

- e-Services for the elderly to check and receive monthly allowance

- e-Services for the management and facilitation in government financial assistance provided by the government, 

such as disaster recovery payment

 Step 3: Extending the e-Services to cover other areas of services to be accessed by using the 13-digit ID number. 

In the next 3-5 years, all government units will have this capability.

In the fiscal year 2013, the EGA will initiate new projects that better address corporate mission and support e-Government 

activities.
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ตารางแสดงโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมปีพ.ศ. ๒๕๕๖ จำาแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ก�รพัฒน�ระบบคล�วด์ (Cloud) โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ 

1. Data Center Consolidation 

2. Government Application Center 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
 1. ก�รวิจัยนโยบ�ย (Policy Research)

 2. ก�รจัดทำ�กรอบแนวคิดรัฐบ�ลโปร่งใส (Open Government)

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงภารกิจ ผลลัพธ์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนการดำาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
Workplan in 2013

ภารกิจ

พัฒนา บร�หารจัดการ และ
ใหบร�การโครงสรางพ��นฐาน
สารสนเทศในสวนที่เกี่ยวกับ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

Infrastructure

ศึกษา ว�จัย พัฒนา และเสนอแนะ
แนวทางมาตรการ และมาตรฐาน

ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

ใหคำปร�กษา บร�การดานว�ชาการ 
และบร�หารจัดการโครงการ

ดาน ICT

สงเสร�ม สนับสนุน และจัดอบรม
เพ��อยกระดับทักษะความรู
ความสามารถดานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส

Key Deliverable โครงการป ๒๕๕๖

e-Services
- Vertical

-Horizontal

GIN, Cloud, 
Gov Mon Mail Go Thai

Standardisation and 
Information Integration

                       Consult
- หนวยงานรัฐ
- กระทรวง ICT
- รัฐบาล

Human Resource 
Development

Saraban, GNS, e-Portal

ICT Training

- Smart Province
- Smart Citizen Info

Open Gov. Framework, 
Architecture and Standard, 

Policy Research
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ตารางแสดงแผนการดำาเนินงาน โครงการและกิจกรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการและกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1 โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network Infrastructure)

ก�รบูรณ�ก�รและพัฒน�
ระบบเครือข�่ยสื่อส�ร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยง�น
ภ�ครัฐ (Government 
Information Network : 
GIN)

1. เพื่อขย�ยระบบเครือข่�ยส�รสนเทศกล�งให้ครอบคลุม
ส่วนร�ชก�รที่ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลระหว�่งกันได้

2. จัดให้มีระบบเครือข่�ยส�รสนเทศกล�งที่มีคว�มมั่นคง
ปลอดภัย รวดเร็วให้แก่ทุกส่วนร�ชก�ร

3. สนับสนุนก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�ร
พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รและบริก�รภ�ครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

4. สนับสนุนให้มีก�รรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว�่งส่วน
ร�ชก�ร เพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อนของระบบฐ�นข้อมูล

5. มีระบบบริก�รภ�ครัฐที่ส่วนร�ชก�รส�ม�รถใช้ง�นร่วม
กัน (Common Services) เพื่อบูรณ�ก�รข้อมูลและ
ลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รใช้งบประม�ณด้�นระบบเครือ
ข่�ย

1. มีจำ�นวนสะสมหน่วยง�นรัฐที่ใช้บริก�รเชื่อมโยง
เครือข่�ย 2,000 หน่วยง�น

2. มีระบบบริก�รภ�ครัฐที่ส่วนร�ชก�รส�ม�รถใช้
ง�นร่วมกัน (Common Services)  
เพื่อบูรณ�ก�รข้อมูล จำ�นวน 10 ระบบ

3. มีก�รรักษ�ระดับคุณภ�พก�รให้บริก�ร (SLA) 
ร้อยละ 99.5

ก�รพัฒน�ระบบคล�วด์  
(Cloud Computing)

1. เพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อนในก�รของบประม�ณที่หน่วยง�น
ภ�ครัฐจะต้องนำ�ม�จัดห�เครื่องมือ อุปกรณ์ไปจนถึง
จัดห�บุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเพื่อทำ�ให้ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ดูแลอยู่นั้นมีคว�มมั่นคง
ปลอดภัย

2. เพื่อให้มีก�รว�งแผนเสริมสร้�งคว�มมั่นคงปลอดภัย
ท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศของรัฐบ�ลไทยอย่�งมีระบบ
และยั่งยืน

3. เพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐมีระบบกล�งที่จะส�ม�รถทำ�ก�ร
ประเมินคว�มเสี่ยงท�งด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ของหน่วยง�นได้อย่�งถูกต้องและเป็นม�ตรฐ�น
เดียวกันในทุกหน่วยง�น

4. เพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐมีระบบกล�งที่จะส�ม�รถทำ�ก�ร
ตรวจสอบจุดอ่อนท�งด�้นเทคนิคในระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศของหน่วยง�นภ�ครัฐ

5. เพื่อให้มีศูนย์ประส�นง�นท�งด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัย
ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

6. เพื่อให้มีระบบในก�รบริห�รจัดก�รภัยคุกค�มที่เกิดขึ้น
ภ�ยในเครือข่�ยของหน่วยง�นภ�ครัฐ ที่ส�ม�รถตรวจ
สอบเหตุละเมิดที่อ�จจะเกิดขึ้นได้ภ�ยในเครือข่�ยภ�ค
รัฐและมีก�รตอบสนองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

7. เพื่อให้มีทีมผู้เชี่ยวช�ญที่ช่วยในก�รให้คำ�ปรึกษ�และ
ช่วยแก้ไขปัญห�เหตุละเมิดที่เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคง
ปลอดภัย

8. เพื่อให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลสถิติท�งด�้นคว�มมั่นคงปลอดภัย
ส�รสนเทศของหน่วยง�นภ�ครัฐ สำ�หรับก�รค�ด
ก�รณ์ล่วงหน�้ และกำ�หนด   ทิศท�งด�้นคว�มมั่นคง
ปลอดภัยต่อไป

1. ระบบวิเคร�ะห์ภัยคุกค�ม คว�มเสี่ยง  
เพื่อป้องกันก�รถูกโจมตี

2. ระบบเฝ�้ระวังภัยคุกค�ม รวมถึงก�รแจ้งเหตุไป
ยังหน่วยง�นที่ถูกคุกค�มต�มระดับคว�ม
รุนแรงที่เกิดขึ้น

3. ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคว�มมั่นคงปลอดภัยเพื่อ
นำ�ไปสู่ก�รว�งแผนในก�รป้องกัน

4. แนวท�งปฏิบัติในก�รสร�้งคว�มมั่นคง
ปลอดภัยสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐ

5. มีหน่วยง�นที่ติดตั้งระบบ Security 
Monitoring จำ�นวนสะสม ๒๐ หน่วยง�น
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ก�รให้บริก�รระบบจดหม�ย
อิเล็กทรอนิกส์กล�งเพื่อ
ก�รสื่อส�รในภ�ครัฐ 
(MailGoThai)

1. เพื่อให้ข้�ร�ชก�รและพนักง�นของรัฐทั้งหมดใช้
บริก�รจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย

2. เพื่อรักษ�คว�มปลอดภัยของข่�วส�รภ�ครัฐ ลดคว�ม
ซำ�้ซ้อนในก�รลงทุนและก�รดำ�เนินง�น โดยเน้นก�รใช้
ทรัพย�กรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อให้ระบบส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื่องแม้ในสภ�วะ
เกิดภัยพิบัติ 

4. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลในก�รจัดทำ� Government-ID 
สำ�หรับต่อยอดก�รให้บริก�รต�่งๆ แก่ภ�ครัฐ

1. มีจำ�นวนบัญชีจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อย
กว่� จำ�นวน 220,000 บัญชีร�ยชื่อ

2. Government ID สำ�หรับระบบง�นภ�ครัฐ 
เช่น ICT Free WI-FI

2 โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริการประชาชน  
(Common Government Information Infrastructure and e-Services) 

ก�รพัฒน�ระบบเว็บไซต์
กล�งบริก�รอิเล็กทรอนิกส์
ภ�ครัฐ (e-Government 
Portal)

1. เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและบริก�รต่�งๆ 
ของภ�ครัฐ   อันเป็นประโยชน์ต่อก�รประกอบอ�ชีพ 
ก�รมีง�นทำ�และก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วันได้ โดยเข้�ถึงได้
สะดวก จ�กทุกที่ ทุกเวล� จ�กทุกอุปกรณ์

2. เพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้ผ่�นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
และสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 
(e-Participation)

1. มี Portal กล�งในก�รเข้�ถึง e-Services และ
ข้อมูลภ�ครัฐ

2. มีก�รจัดทำ� Smart Application นำ�ร่อง 
ซึ่งใช้ประโยชน์ จ�กบัตรประจำ�ตัวประช�ชน 
แบบ Smart Card เพื่อลดก�รใช้กระด�ษใน
ภ�ครัฐ เช่น Smart Citizen Info, Smart 
Transaction

3. ระบบ e-Services ที่เชื่อมโยง จำ�นวน 30 
ระบบ

ก�รขย�ยผลระบบสนับสนุน
ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่�งระบบส�รบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�น
ภ�ครัฐ (e-Saraban)

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบ
ส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

2. เพื่อให้เป็นโครงก�รตัวอย่�งในก�รประยุกต์ใช้ข้อ
เสนอแนะ ข้อกำ�หนดและม�ตรฐ�นที่แนะนำ�ไว้ในกรอบ
ม�ตรฐ�น TH e-GIF

1. ประก�ศก�รใช้ง�นระบบส�รบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ Version 2.0

2. มีก�รนำ�ร่องก�รใช้ง�นกับสำ�นักเลข�ธิก�รคณะ
รัฐมนตรี (สลค.)

3. มี Gateway กล�งรองรับก�รรับส่งข้อมูล
ระหว�่งส�รบรรณของหน่วยง�นต่�งๆ

4. มีหน่วยง�นภ�ครัฐที่ส�ม�รถใช้ง�นระบบ
สนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบ
ส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
จำ�นวนสะสมอย่�งน้อย 30 หน่วยง�น

ก�รจัดทำ�ระบบ
ติดต�มสถ�นะภ�พ
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Nervous 
System : GNS)

1. เพื่อสำ�รวจข้อมูลท�งสถิติด้�นต่�งๆ วิเคร�ะห์และ
ประเมินสถ�นภ�พก�รดำ�เนินง�นท�งด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศของหน่วยง�นภ�ครัฐ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย และจัดทำ�ม�ตรก�รส่งเสริม
ก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
ของประเทศไทยให้มีคว�มพร้อมเทียบเท่�ระดับส�กล
และก้�วไปสู่ก�รเป็น Connected Government

2. เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รว�งแผนก�รพัฒน�รัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
ให้สอดคล้องต�มแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร และสอดคล้องต�มกรอบนโยบ�ย
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร พ.ศ.2554–2563 
ของประเทศไทย

3. เพื่อให้มีเครื่องมือสำ�หรับก�รติดต�มสถ�นภ�พก�ร
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

1. ระบบติดต�มสถ�นภ�พรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์
2. ร�ยง�นสถ�นภ�พรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ประจำ�

ปี (e–Government Yearly Report)
3. มีข้อมูลร�ยง�นสถ�นภ�พรัฐบ�ล

อิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 8 เรื่อง
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ก�รวิจัยนโยบ�ย (Policy 
Research)

1. เพื่อให้มีง�นวิจัยเชิงนโยบ�ยที่ช่วยกำ�หนดทิศท�งก�ร
พัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับบริบท
ก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

2. เพื่อให้ประช�ชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
ก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย (Policy 
Recommendation) เกี่ยวกับแนวท�งในก�ร
พัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 2 ฉบับ

ก�รพัฒน�กรอบ
แนวคิดรัฐบ�ลโปร่งใส 
(Open Government 
Framework)

    เพื่อพัฒน�กรอบแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อก�ร
    บริห�รง�นของรัฐบ�ลให้มีคว�มโปร่งใส มีคว�มร่วมมือ   
    กับทุกภ�คส่วน และมีส่วนร่วมกับประช�ชน

1. กรอบนโยบ�ยรัฐบ�ลโปร่งใส
2. จำ�นวนกรอบแนวคิดของโครงก�รภ�ยใต้กรอบ
    นโยบ�ยรัฐบ�ลโปร่งใส จำ�นวน 1 กรอบ 

ก�รพัฒน�สถ�ปัตยกรรม
และม�ตรฐ�นรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Architecture and 
Standards)

1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�และออกแบบ
สถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�น
ภ�ครัฐให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ตลอดจนจัดทำ�
สถ�ปัตยกรรมรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบบริก�ร
นำ�ร่อง

2. ศึกษ� วิเคร�ะห์ กำ�หนดม�ตรฐ�นชุดข้อมูล (Data 
Standard) ที่สำ�คัญๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็น
แนวท�งในก�รพัฒน�ต่อยอดสู่แหล่งข้อมูลภ�ครัฐ 
(data.go.th) ที่ให้บริก�รบนระบบคล�วด์ภ�ครัฐอย่�ง
สมบูรณ์

3. เพื่อสร�้งคว�มตระหนัก เสริมสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 
เกี่ยวกับม�ตรฐ�นเว็บไซต์ภ�ครัฐ (Government 
Website Standard) ให้กับหน่วยง�นร�ชก�ร

4. เพื่อสร�้งกระบวนง�นที่ชัดเจนให้ส�ม�รถเข้�ได้กับก�ร
ปรับปรุงระบบง�นส�รสนเทศ และเป็นม�ตรฐ�นกล�ง 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐมี ม�ตรฐ�น แนวท�งใน
ก�รดำ�เนินก�รพัฒน� หรือจัดจ้�งดำ�เนินก�รระบบก�ร
บริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ (Back Office)

5. เพื่อเพิ่มคว�มน่�เชื่อถือในก�รทำ�ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ โดยก�รกำ�หนดกรอบแนวท�ง
ดำ�เนินก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปใน
ทิศท�งเดียวกัน

1. กรอบแนวท�งก�รพัฒน�สถ�ปัตยกรรม
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ และสถ�ปัตยกรรม
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ของระบบบริก�รนำ�ร่อง
เพื่อบูรณ�ก�รระบบข้อมูลภ�ครัฐ รวมถึงภ�ค
ประช�ชนและธุรกิจ

2. ระบบข้อมูลภ�ครัฐ รวมถึงภ�คประช�ชนและ
ธุรกิจที่บูรณ�ก�รเป็นฐ�นข้อมูลที่สำ�คัญของ
ประเทศไทย ง่�ยต่อก�รใช้ง�นของประช�ชน 
โดยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นชุดข้อมูล (Data 
Standard) ที่สำ�คัญๆ ของประเทศไทย

3. แนวท�งออกแบบสถ�ปัตยกรรมกระบวน
ง�นภ�ครัฐ (Government Business 
Process) ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กร
ภ�ครัฐ (Back Office) สำ�หรับก�รบูรณ�ก�ร
ระบบและข้อมูลหน่วยง�นร�ชก�ร ในภ�พรวม 
ประกอบด้วย

- กระบวนง�นส�รบรรณ
- ม�ตรฐ�นก�รเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล

ระบบง�นส�รบรรณ
4. กรอบแนวท�งในก�รยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้�ถึง

บริก�รอิเล็กทรอนิกส์ของภ�ครัฐ
5. ร�ยง�น/กรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�

สถ�ปัตยกรรมและม�ตรฐ�นรัฐบ�ล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ จำ�นวน 2 
ฉบับ เช่น ร�ยง�นม�ตรฐ�นข้อมูลและร�ยง�น 
Government Business Process
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โครงการและกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ก�รยกระดับขีดคว�ม
ส�ม�รถและพัฒน�ฐ�น
ข้อมูลบุคล�กร ICT ภ�ครัฐ 
(ICT Training)

1. เพื่อสำ�รวจและจัดทำ�ฐ�นข้อมูลบุคล�กรด้�น ICT  
ภ�ครัฐ ที่เป็นปัจจุบัน และส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูล
สำ�คัญในก�รว�งแผนพัฒน�บุคล�กรด้�น ICT ของรัฐ
อย�่งเป็นระบบ

2. เพื่อจัดทำ�แนวท�งก�รบริห�รง�นด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ สำ�หรับผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของหน่วยง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

3. เพื่อส่งเสริมให้มีก�รมอบร�งวัลสำ�หรับผู้บริห�ร
เทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูง เพื่อเป็นก�รประก�ศ
เกียรติคุณในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นที่ประสบ
คว�มสำ�เร็จด้�นก�รประยุกต์ก�รใช้ ICT ในก�รบริห�ร
จัดก�ร ให้ท่ีเป็นท่ีรู้จัก และเป็นแบบอย่�งท่ีดีในก�รปฏิบัติ

4. เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และทักษะด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
เทคโนโลยี     ส�รสนเทศสำ�หรับผู้บริห�รเทคโนโลยี
ส�รสนเทศระดับสูง และยกระดับคว�มรู้คว�มเข�้ใจ
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้แก่เจ้�หน้�ที่ ICT ของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ

1. มีก�รสื่อส�รและถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สำ�หรับ
บุคล�กรของภ�ครัฐ

2. ผู้บริห�รระดับสูง (CEO) ของภ�ครัฐมีก�รเชื่อม
โยงนโยบ�ยก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์

3. จำ�นวนบุคล�กรภ�ครัฐได้รับส�ระคว�มรู้ 
จำ�นวน 1,000 คน

3 โครงการเพิ่มเติมตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล

-  Smart City : Smart 
Info

-  Smart Citizen Info. 
(ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พ
ของระบบบริห�รภ�ครัฐ 
โดยใช้ประโยชน์จ�กบัตร
ประจำ�ตัวประช�ชน)

1. เพื่อช่วยให้ประช�ชนเข้�ถึงข้อมูลและบริก�รของภ�ครัฐ
ได้ง่�ยและสะดวกขึ้น โดยที่ประช�ชนไม่ต้องเดินท�งไป
ขอรับบริก�ร ณ หน่วยง�นนั้นๆ

2. เพื่อบูรณ�ก�รรูปแบบก�รบริก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
และเชื่อมโยงข้อมูลประช�ชนจ�กแต่ละหน่วยง�น  
ให้ส�ม�รถเข้�ถึงกันได้ทันที ผ่�นท�งเทคโนโลยีเครือข่�ย 
โดยส�ม�รถทำ�ธุรกรรม หรือ ขั้นตอนท�งร�ชก�รต�่งๆ 
ทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งต่อเนื่องกันได้ทันที แบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (One Stop Service)

3. เพื่อต่อยอดไปสู่ก�รทำ�ธุรกรรมต�่งๆ ทั้งภ�ครัฐและ
เอกชน ให้ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลเข้�ถึงกันได้ม�ก
ขึ้น รวมไปถึงก�รยืนยันตัวบุคคลในก�รทำ�ธุรกรรม
ต่�งๆ ผ่�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card 
เพื่อคว�มสะดวกรวดเร็วและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�
ธุรกรรมทั้งด�้นผู้ให้บริก�รและผู้รับบริก�ร

4. เพื่อนำ�ร่องก�รพัฒน�จังหวัด (Smart City) ให้พร้อม
สู่ก�รเป็น “Smart Thailand”

1. ประช�ชนได้รับคว�มสะดวก และรวดเร็วในก�ร
ตรวจสอบข้อมูลก�รบริก�รและขอรับคว�ม
ช่วยเหลือต�มม�ตรก�รต�่งๆ รวมถึงข้อมูล
สิทธิที่ตนพึงได้รับจ�กบริก�รภ�ครัฐผ่�นบัตร
ประจำ�ตัวประช�ชนแบบ Smart Card ผ�่น
ศูนย์บริก�รร่วมโครงก�ร Smart Citizen Info.

2. ประช�ชนส�ม�รถทำ�ธุรกรรมหรือขั้นตอน 
ท�งร�ชก�รต�่งๆ ด้วยวิธีท�งอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ ณ 
จุดบริก�รแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop 
Service)

3. สร�้งคว�มร่วมมือระหว�่งหน่วยง�นภ�ครัฐ 
ในก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พของระบบ
บริก�รภ�ครัฐแบบบูรณก�รผ่�นระบบ
โครงสร�้งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
กล�งภ�ครัฐ

แผนการดำาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
Workplan in 2013
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ประวัติคณะกรรมการบริหาร

นายวรากรณ์  สามโกเศศ
ประธ�นกรรมก�ร

ประวัติการทำางาน : 

• รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (พ.ศ. ๒๕๕๐)

• รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีฝ่�ยก�รเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔)

• คณบดีคณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิสงเคร�ะห์เด็กย�กจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระร�ชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

• กรรมก�รสถ�บันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
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นายเข็มชัย  ชุติวงศ์

กรรมก�ร

นายจเรรัฐ  ปงคลาศัย

กรรมก�ร

ประวัติการทำางาน : 

• กรรมก�ร ธน�ค�รนครหลวงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• อธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นที่ปรึกษ�กฎหม�ย สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

• กรรมก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

• กรรมก�ร บริษัท อสมท. จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติการทำางาน : 

• ที่ปรึกษ�ประธ�นกรรมก�ร บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�ร ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• กงสุลกิตติมศักดิ์ส�ธ�รณรัฐซูริน�เมประจำ�ประเทศไทย

• ที่ปรึกษ�คณะกรรม�ธิก�รก�รต่�งประเทศวุฒิสภ�

• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เอ-โฮสต์ จำ�กัด
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นางจารุพร  ไวยนันท์

กรรมก�ร

พ.อ. เจียรนัย  วงศ์สอาด

กรรมก�ร

ประวัติการทำางาน : 

• คณบดีคณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• กรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมก�รควบคุมก�รประกอบวิช�ชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.)

• กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน(ป.ป.ง.)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• กรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน (ธน�ค�รแห่งประเทศไทย)

• กรรมก�รอิสระ VGI Global Media Public Company Limited

ประวัติการทำางาน : 

• กรรมก�ร บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�รเทคโนโลยีภูมิส�รสนเทศแห่งช�ติ

• กรรมก�รด้�นพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศกระบวนก�รยุติธรรม 

คณะกรรมก�รยุติธรรมแห่งช�ติ

• กรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• น�ยทห�รประจำ�สำ�นักง�นปลัดกระทรวงกล�โหม

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
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นายไชยเจริญ อติแพทย์

กรรมก�ร

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมก�ร
(ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร)

ประวัติการทำางาน : 

• Oil and Gas Operations; Engineering and Project Management

• Policy Planning; Strategy and Business Information Systems

• IT/ICT Operations and Management

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รสู่คว�มยั่งยืน 

( Sustainability ) กลุ่ม ปตท.

• คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค)

• คณะกรรมก�รบริห�รศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค)

• คณะกรรมก�รจัดห�คอมพิวเตอร์รัฐ

• คณะอนุกรรมก�รบริห�รไอที สโมสรนักลงทุน (BOI)

ประวัติการทำางาน : 

• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยเกษฅรศ�สฅร์

• กรรมก�รสภ�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�ม

ตำาแหน่งหน้าที่ล่าสุด : 

• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุล�คม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๕

• ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

• ที่ปรึกษ�ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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นายวรวิทย์  จำาปีรัตน์

กรรมก�ร
(ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบัน)

นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ

กรรมก�ร
(ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔)

ประวัติการทำางาน : 

• กรรมก�รก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย

• กรรมก�รองค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

• กรรมก�รสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

• กรรมก�รก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

• กรรมก�รสำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน) 

ประวัติการทำางาน : 

• กรรมก�รบริห�รมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิช�ก�รและพัฒน�ม�ตรฐ�นวิทย�ศ�สตร์ศึกษ� 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พ่ีน�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

• ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย

• ประธ�นกรรมก�รบริห�รก�รเงินและทรัพย์สิน มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล

สุวรรณภูมิ

ตำาแหน่งหน้าที่ล่าสุด : 

• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๒ ถึง 

วันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔)

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
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นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล

กรรมก�ร
(ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ)

ประวัติการทำางาน : 

• ผู้ช่วยอธิก�รบดี  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓)

• รองเลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้� (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕)

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.)

• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร

ประวัติการทำางาน : 

• รองผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• กรรมก�รบริห�รสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)

• กรรมก�ร คณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ และประธ�นอนุกรรมก�ร

คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ

• กรรมก�ร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด มห�ชน

• กรรมก�ร บริษัท เทรดสย�ม จำ�กัด

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์

กรรมก�ร
(เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร)
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นายศักดิ์  เสกขุนทด

กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ประวัติการทำางาน : 

• ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศภ�ครัฐ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

• ตัวแทนประเทศไทยในเวทีระดับน�น�ช�ติ

- Thailand’s Representative in NAM (Non Alliance Movement)’s ICT 

Meeting; APT (Asia Pacific Telecommunication) Meeting; APAN 

(ASIA Pacific Advanced Network) Meeting

- Network Expert for APEC TEL

ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : 

• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) (สรอ.)

• กรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศของ องค์ก�รตล�ดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

• อนุกรรมก�รนโยบ�ยและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

• อนุกรรมก�รกำ�กับดูแลธุรกิจบริก�รเกี่ยวกับธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์

• กรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร National e-Science Infrastructure Consortium

ประวัติคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริหาร

๑) น�ยวร�กรณ์  ส�มโกเศศ  ประธ�นกรรมก�ร

๒) น�ยเข็มชัย  ชุติวงศ์   กรรมก�ร

๓) น�ยจเรรัฐ  ปิงคล�ศัย  กรรมก�ร

๔) น�งจ�รุพร  ไวยนันท์   กรรมก�ร

๕) พ.อ. เจียรนัย  วงศ์สอ�ด  กรรมก�ร

๖) น�ยไชยเจริญ  อติแพทย์  กรรมก�ร

๗) น�งจีร�วรรณ  บุญเพิ่ม   กรรมก�ร

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

๘) น�งส�ววลัยรัตน์ ศรีอรุณ   กรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๔

    น�ยวรวิทย์  จำ�ปีรัตน์   กรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบัน

๙) น�ยทศพร  ศิริสัมพันธ์  กรรมก�ร

 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

๑๐) น�ยทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๑๑) น�ยศักดิ์  เสกขุนทด  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)

๑๒) น�งไอรด�  เหลืองวิไล  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)

ที่ปรึกษาสำานักงาน

๑) น�งส�ววลัยรัตน์ ศรีอรุณ   ที่ปรึกษ�สำ�นักง�น

คณะอนุกรรมการ

๑. คณะอนุกรรมก�รสรรห�ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

๒. คณะอนุกรรมก�รด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

๓. คณะอนุกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์องค์กร

๔. คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบ

๕. คณะอนุกรรมก�รด�้นกฎหม�ย

๖. คณะอนุกรรมก�รบริห�รก�รลงทุน

๗. คณะอนุกรรมก�รบริห�รง�นบุคคล
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โครงสร้างคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

๑. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง

๑) น�ยทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ที่ปรึกษ�

๒) น�ยรอม   หิรัญพฤกษ์  ที่ปรึกษ�

๓) พ.อ. เจียรนัย  วงศ์สอ�ด  ประธ�นอนุกรรมก�ร

๔) น�งส�ววลัยรัตน์  ศรีอรุณ   อนุกรรมก�ร

๕) น�ยจเรรัฐ  ปิงคล�ศัย  อนุกรรมก�ร

๖) น�ยรุ่งโรจน ์  โชคง�มวงศ์  อนุกรรมก�ร

๗) น�ยสร�ยุทธ์  น�ทะพันธ์  อนุกรรมก�ร

๘) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น    อนุกรรมก�ร

หรือผู้ที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นมอบหม�ย

๙) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รและจัดก�รองค์กร  เลข�นุก�ร

๑๐) ผู้จัดก�รส่วนพัฒน�องค์กรและบริห�รคว�มเสี่ยง ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

๒. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร

๑) น�งจีร�วรรณ  บุญเพิ่ม   ประธ�นอนุกรรมก�ร

๒) น�ยไชยเจริญ  อติแพทย ์  อนุกรรมก�ร

๓) น�ยทวีศักดิ์  กออนันตกูล  อนุกรรมก�ร

๔) น�ยทศพร  ศิริสัมพันธ์  อนุกรรมก�ร

๕) น�ยมนู   อรดีดลเชษฐ์  อนุกรรมก�ร

๖) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น    อนุกรรมก�ร

หรือผู้ที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นมอบหม�ย

๗) รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น    อนุกรรมก�ร

๘) ผู้จัดก�รส่วนนโยบ�ยและกลยุทธ์องค์กร  เลข�นุก�ร

๓. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

๑) น�งจ�รุพร  ไวยนันท์   ประธ�นอนุกรรมก�ร

๒) น�งส�วรวีวัลย์  ภิยโยพน�กุล  อนุกรรมก�ร

๓) น�งเจริญศรี  มิตรภ�นนท์  อนุกรรมก�ร

๔) ผู้จัดก�รส่วนตรวจสอบภ�ยใน   เลข�นุก�ร

๔. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

๑) น�ยเข็มชัย  ชุติวงศ ์   ประธ�นอนุกรรมก�ร

๒) น�ยจิระ   พรรณร�ย  อนุกรรมก�ร

๓) น�ยชูเกียรติ  รัตนชัยช�ญ  อนุกรรมก�ร

๔) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น    อนุกรรมก�ร

๕) น�งกนกพร  ส�ณะวัฒน�  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

๖) น�งส�วปิยนุช  อรุณรุ่ง   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร
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๕. คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

๑) น�งส�ววลัยรัตน์  ศรีอรุณ   ประธ�นอนุกรรมก�ร

๒) น�ยณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  อนุกรรมก�ร

๓) น�งประดิษฐ�  จงวัฒน�   อนุกรรมก�ร

๔) น�ยสร�ยุทธ์  น�ทะพันธ์  อนุกรรมก�ร

๕) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น    อนุกรรมก�ร

๖) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รและจัดก�รองค์กร  เลข�นุก�ร

๗) ผู้จัดก�รส่วนก�รเงินและบัญช ี   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

๖. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๑) น�ยไชยเจริญ  อติแพทย ์  ประธ�นอนุกรรมก�ร

๒) น�งส�วสุทธิรัตน์  รัตนโชต ิ   อนุกรรมก�ร

๓) น�งส�ววิล�วรรณ  วนดุรงค์วรรณ  อนุกรรมก�ร

๔) น�ยอ�วุธ   วรรณวงศ ์  อนุกรรมก�ร

๕) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น    อนุกรรมก�ร

๖) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รและจัดก�รองค์กร  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร
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รายการโทรทัศน์ และ 
บทความตีพิมพ์

รายการโทรทัศน์ 

๑. Channel Nation : รายการ Like บุรี (เผยแพร่เมื่อวัน

ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)

“สิ่งที่ สรอ. ต้องคิดต่อ คือ เมื่อมีระบบ Cloud แล้ว เร�ต้องมี

แอปพลิเคชั่นด้วย แต่แทนที่ สรอ. จะมุ ่งวิจัยและพัฒน�

แอปพลิเคชั่นเอง ก็เลือกที่จะเชิญชวนภ�คเอกชนเข้�ม�ร่วม

พัฒน�แอปพลิเคชั่น เร�ก็ได้แอปพลิเคชั่นหล�กหล�ย เหมือน

กับ App Store หรือ Android Market โดยก่อนที่จะเปิดให้

เอกชนพัฒน�แอปพลิเคชั่นขึ้นม� จะต้องมีก�รจัดอบรมให้กับ

ผูส้นใจว่� แอปพลิเคชั่นภ�ครัฐท่ีต้องก�รมีอะไรบ้�ง และ

แต่ละแอปพลเิคชัน่มมี�ตรฐ�นอะไรบ้�ง มรีะบบคว�มปลอดภยั

ของข้อมลูอย่�งไร เมือ่เอกชนพฒัน�แอปพลเิคชัน่ ขึน้ม� สรอ. 

กจ็ะทำ�ก�รทดสอบในระดบัหนึง่ก่อน เพือ่ไม่ให้เกดิปัญห�ขึน้ใน

ภ�ยหลัง ทั้งนี้ภ�คเอกชนเองไม่ต้องเสียเงินลงทุน เพร�ะ สรอ. 

ทำ� Cloud ไว้ให้แล้ว ส่วน Business Model ภ�ครัฐจ�กเดิม

ที่อ�จจะมีงบประม�ณในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ก็ปรับม�เป็นลักษณะก�รเช่�ใช้ระบบจ�กเอกชนแทน ด้วยรูปแบบนี้ จะเกิดก�รกระตุ้นให้

มีก�รพัฒน�ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยม�กข้ึน อีกทั้งยังเป็นก�รเปิดกว้�งสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ให้กับภ�คเอกชน เมื่อเปิดเสรีให้

เอกชนส�ม�รถแข่งขันได้ ส่วนลูกค้� คือ หน่วยง�นภ�ครัฐทั้งหมด”

บทความตีพิมพ์ 

       

๒. ช่อง ๓ : รายการข่าว ๓ มิติ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 

     ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

“ภ�พรวมในอน�คตหลังจ�ก Government Cloud Service 

ได้ให้บริก�รไปแล้วในช่วงระยะเวล�หนึ่ง จะมีก�รเปล่ียนแปลง

ทั้งในหน่วยง�นภ�ครัฐเอง และระบบไอทีของประเทศ 

(ก�รค�ดก�รณ์อน�คต) หลังจ�กก�รเป ิดให ้บริก�ร 

Government Cloud Service ไปแล้วจะเกดิก�รเปล่ียนแปลง

ด้�นก�รใช้งบประม�ณ และคว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุนด้�น

เทคโนโลยสี�รสนเทศม�กยิง่ขึน้ มกี�รมุง่เน้นก�รพฒัน�บรกิ�ร

ภ�คประช�ชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงระบบ

เทคโนโลยีส�รสนเทศในประเทศ จะมีก�รพัฒน�ด้�นระบบ

สื่อส�รเพื่อรองรับก�รให้บริก�ร Cloud ม�กขึ้น และเพื่อลด

คว�มเสีย่งจ�กก�รลงทนุเพือ่ทีจ่ะนำ�ข้อมลูข่�วส�รไว้ทีจ่ดุเดยีว 

ส่งผลถึงก�รพัฒน�ด้�น Smart Network ในอน�คต”
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รายการโทรทัศน์ และ 
บทความตีพิมพ์

บทความตีพิมพ์ 
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ที่ม� : นิตยส�ร Thailand MICT e-Journal 
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