
ระบบติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานภาครัฐบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ท่ีช่วยให้เจ้าหน้าท่ีสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธภิาพ ปลอดภัย 
สนับสนุนการท างานแบบ Hybrid Working แม้อยู่ต่างสถานท่ีก็สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกันได้อย่าง Seamless

เชือ่มโยงรัฐสู่ดิจิทัลสเปซกับ Unified Communication Platform : UC

workD Mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

workD Chat
สนทนา

workD Meet
ประชุมทัว่ไป

workD Meet+
ประชุมลับ

ระบบเวิร์กดี
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ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงของระบบรัฐบำลดิจิทัล ท ำหน้ำที่ให้บริกำรส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำ บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกำรให้บริกำรหรือแอปพลิเคชันพื้นฐำนของหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนอื่นเกี่ยวกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ตำมที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2550 อนุมัติหลักกำรพัฒนำระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐ ซึ่งถือเป็นนโยบำยด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข่ำวสำรภำครัฐ ให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐยุติกำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร.) ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์กลำงเพื่อกำร
สื่อสำรในภำครัฐ

เพื่อให้เป็นกำรเสริมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบกลำงเพื่อกำรสื่อสำรในภำครัฐที่สมบูรณ์ สพร . จึงได้เล็งเห็นช่องทำงในกำรพัฒนำระบบเพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยบูรณำกำรบริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กำรสนทนำตอบโต้ (Instant Messaging) และกำรประชุมออนไลน์ (Conference) 
เข้ำด้วยกัน เพื่อสำมำรถใช้งำนข้อมูลร่วมกันได้บนระบบเดียว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรใช้งำนข้อมูลร่วมกันจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ ลดขั้นตอนในกำรรับส่งข้อมูลข้ำมระบบ 
รวมศูนย์กำรเข้ำใช้งำนระบบโดยใช้ Username และ Password เพียงชุดเดียว และผลักดันให้เกิดโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำรสื่อสำรและน ำไปสู่กำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล

ในกำรนี้ เมื่อครำวประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 เห็นชอบทิศทำงกำรให้บริกำรตำมที่มีกำรน ำเสนอคือระบบกำรสื่อสำรแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ส ำหรับให้บริกำรหน่วยงำน
ภำครัฐ ซึ่งจะเป็นกำรรวมบริกำร MailGoThai บริกำร GINConference และบริกำร G-Chat ให้สามารถท างานร่วมกันได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยมีรูปแบบ
การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนบุคลากรภาครัฐ ส าหรับรองรับบริการภาครัฐอื่นในอนาคต

ทีม่าโครงการ



workD Platform เป็นกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำร
ที่หลำกหลำยในระบบเดียว ด้วยเครื่องมือกำรท ำงำนเพื่อกำรสื่อสำรพื้นฐำน อำทิ 

• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
• วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference)
• ข้อควำมโต้ตอบ (Instant Messaging) 

ที่จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกัน (Collaboration) ลดระยะเวลำและอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐบนระบบโครงสร้ำงที่มั่งคงปลอดภัย เสริมประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว สอดรับกับควำมต้องกำรของประชำชน

ระบบการสือ่สารแบบรวมศูนย์



การสือ่สารเชือ่มโยงภายใต้
workD ดิจิทัลสเปซ

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  Platform ก า ร
สื่อสารส าหรับหน่วยงานรัฐเพ่ือใช้งาน
ประกอบการท างานและสื่อสารโดยเน้น
การเ พ่ิมประสิทธิภาพท างานร่วมกัน 
ลดระยะเวลา แบ่งปันข้อมูล เพ่ิมความ
สะดวกในการท างานบนระบบที่ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน

Convenient Secure Seamless
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ระบบสือ่สารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication : UC)

workD Mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

workD Chat
สนทนา

workD Meet 
ประชุมทั่วไป

workD Meet+
ประชุมลับ

ท างานร่วมกันได้ง่ายขึ้นบนแพลตฟอร์ม
เดียวกัน ท าให้สามารถแก้ไข-แบ่งปัน
เอกสารได้ง่าย พร้อมน าเสนอในระหว่าง

การประชุมได้ภายในคลิกเดียว

Website

Mobile 
Application

Mail

Chat

Meet

Meet+
Desktop Client

Collaborative

Share Document

Security

พร้อมให้บริการบน
แพลตฟอร์มทีป่ลอดภัย 
มีการปกปอ้งรักษา
ความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานและสนบัสนนุ
การใช้บริการในลักษณะ 
24*7

การให้บริการ ปลอดภัยจากใช้งานด้วย
การยืนยันตัวตนแบบหลาย
ปัจจัย Multi Factor 
Authentication

จัดการผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วย
ระบบ User Management
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workD.go.th
ระบบเวิร์กดี

เปิดให้บริการ 3 ธันวาคม 2565



แผนการด าเนินงาน

ปรับเปลีย่นการ
ตัง้ค่า TXT 
Record

ฝึกอบรม
ผู้ใช้งานระบบ

ปรับเปลีย่นระบบ ผู้ใช้งานเข้าระบบ ปิดการรับส่งเมลที่
mail.go.th

2 ธค.65 3 ธค. 65 5 ธค. 6525,28 พย.651–24 พย.65



workD Mail
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

workD Chat
สนทนา

workD Meet 
ประชุมทั่วไป

workD Meet+
ประชุมลับ



แจ้งผลกระทบการเปลีย่นแปลงระบบ

ระบบเมล Microsoft 
Exchange

ระบบเมล Zimbra 

workD.go.thAccounts.mail.go.th

New PasswordMail.Go.Th Password

ระบบอีเมล

URL

Password

workd-go-
th.mail.protection.outlook.com

Outgoing.mail.go.thMail Relay



Open Chat :

workD cutoff support
หรอื workd.go.th

ผูดู้แลระบบหรอืผูป้ระสานงาน (ชว่งแรก)


