ลำดับ

เสำหลัก

ลำดับ

1.1

1.2

ตัวชีว้ ัดหลัก
Citizen centric and value
creation

e-Government e-laws and eregulations

ตัวชีว้ ัดรอง

ลำดับ

ผลตอบรับต่อความพึงพอใจในการบริการ

1

ข้อคำถำม
หน่วยงานของคุณมีการทาการสารวจความพึงพอใจขอผูใ้ ช้สาหรับการให้บริการกับประชาชน / ธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐหรือไม่?
(1)ทุกครั้งหลังจากการทาธุรกรรม (2) ปีละครั้ง (3) อยูใ่ นขัน้ ตอนการวางแผน (4) ยังไม่มีแผน

การประเมินผลงานการบริการ

2 หน่วยงานของคุณมีการทบทวนและปรุบปรุงคุณภาพของการบริการต่อประชาชน / ธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐบ่อยแค่ไหน?_____

การทาให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สอดรับกับ
พรบ.ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานของคุณมีการดาเนินการให้สอดคล้องกับพรบ. ดังต่อไปนีห้ รือไม่? (มี / ไม่มี /อยูใ่ นขัน้ ตอนการวางแผน / ไม่มี แต่ทราบ/ ไม่มี
และไม่ทราบ)
(1)พรบ.การป้องกันทางด้านข้อมูล
(2)พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(3)พรบ.ข้อมูลของทางการ
3 (4)พรบ. รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
(5)พรบ.การควบคุมการชาระอิเล็กทรอนิกส์
(6)พรบ. การเปลีย่ นแปลงข้อมูลทางเอกสารเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(7)พรบ. ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
(8)การเก็บข้อมูลการโดยคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการ
(9)พรบ. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเมินระดับความสาคัญของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ขึน้ อยูก่ ับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของคุฯ ระดับตัง้ แต่ 1- 5

1

(1)เพิม่ ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)
(2)เพิม่ จานวนของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน / ธุรกิจ (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)

นโยบำย/ หลักปฏิบตั ิ
1.3

Agency ICT strategy to
support national digital
government objectives

การจัดระดับกลยุทธ์ไอซีทีของหน่วยงานให้
สอดรับกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทไอซี
ทีแห่งชาติ

4

(3)เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)
(4)เพิม่ ประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)
(5)การรวบรวมความคิดเห็นของผูใ้ ช้ในกานามารปรับปรุงการให้บริการ (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)
(6)เพิม่ ประสิทธิภาพทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)
(7)สนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม พร้อมกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับตัง้ แต่ 1- 5, ไม่เกีย่ วข้อง)
หน่วยงานของคุณสือ่ สารเรื่องนโยบายระดับชาติเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลแก่พนักงานแบบไหน?
(1)ส่งจดหมายเวียนแก่พนักงานทุกคนเกีย่ วกับพรบ.คุม้ ครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มีแผน)

1.4

1.5

2.1

Data privacy

E-Government cyber security

Technology Infrastructure

(2)การบรรยายสรุปแก่พนักงานเพือ่ ให้เข้าใจพรบ.คุม้ ครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มีแผน)

การยอมรับแนวปฏิบัติการปกป้องข้อมูล

5

การนา Firewall, Anti Virus, Network
Access Control, Password, Smart
Card Access, Biometric Security และ
อืน่ ๆ มาประยุกต์ใช้

6

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีม่ ีให้แขกผูม้ า
เยือน

7 หน่วยงานของคุณมี WiFi Hotspot สาหรับบุคคลทีภ่ ายนอกทีเ่ ข้าเยีย่ มชมสานักงานของคุณหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)

คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

การซ่อมบารุงโครงสร้างพืน้ ฐาน Back
office

9 หน่วยงานของท่านมีระบบการตรวจสอบและการติดตามการร้องขอการซ่อมบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่? (ใช่/ไม่ใช่)

10
อินเตอร์เน็ต
11
12
13
มาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3)การบรรยายสรุปแก่พนักงานใหม่ทุกคนเพือ่ ให้เข้าใจพรบ.คุม้ ครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มีแผน)
(4)รวมถึงบันทึกเกีย่ วกับพรบ.คุม้ ครองข้อมูลตามแบบฟอร์มของทุกหน่วยงานทีต่ ้องใช้ข้อมูลจากผูใ้ ช้ (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มี
แผน)
ระบบรักษาความปลอดภัยใดด้านล่างทีห่ น่วยงานของคุณใช้อยูใ่ นปัจจุบัน ?
(1) Firewall (ใช่/ไม่) (2) Anti Virus (ใช่/ไม่) (3)
Network Access Control (ใช่/ไม่) (4) Password (ใช่/ไม่) (5) Smart Card Access (ใช่/ไม่) (6) Biometric Security (ใช่/ไม่) (7)
อืน่ ๆ ……………

ประเมินคุณภาพโครงสร้างของระบบจัดการเว็บไซต์ด้านล่าง คะแนน1-5
(1) เครือข่ายเฉพาะที่ (2) อินทราเน็ต (3) อินเทอร์เน็ต (4) คอมพิวเตอร์, (5) เซิร์ฟเวอร์

หน่วยงานของท่านมีการเชือ่ มต่ออินเทอเน็ตหรือไม่?
(1)มี การเชือ่ มต่อแบบต่อสาย
(2)มี เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง
(3)มี การเชือ่ มต่อเครือข่ายนอกอาคาร
(4)ไม่มี
ใครคือผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของหน่วยงานคุณ?__________
ความจุของแบนด์วิดธ์ของการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานของคุณ?__________Mbps
ใครเป็นผูด้ ูแลการจัดซื้อจัดจ้างของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับหน่วยงานของคุณ?
(1)หน่วยงาน
(2)ผูท้ มี่ ีหน้าทีด่ ูแลจากส่วนกลาง_____

14 หน่วยงานของคุณมีการรับรู้เกีย่ วกับแนวทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร ทีเ่ ผยแพร่โดยสรอ.หรือไม่ (ใช่, ไม่ใช่)
2.2
2

Data integration

Secure and
efficient
infrastructure

หมายเหตุ: อยูใ่ นส่วนที่ 3 ‘การทางานร่วมกัน
ของฐานข้อมูล’

ลักษณะของระบบสารองข้อมูล
2.3

Data Centre

ศูนย์การใช้ข้อมูล

2.4

2.5

Government Cloud

Data authentication and
verification

การยอมรับแพลตฟอร์มคลาวด์ของรัฐบาล

การใช้ระบบบัตรสมาร์ทการ์ด หรือ บัญชี
ผูใ้ ช้แบบส่วนกลาง สาหรับการตรวจสอบ
การเข้าถึงบริการสาธารณะ

- ระบบการสารองข้อมูลของคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนีห้ รือไม่?
(1)ไม่มีการสารองข้อมูล
(2)การสารองข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นสานักงานเดียวกัน
15
(3)ควบคุมจากระยะไกลได้
(4)ปลอดภัยจากอุทกภัย
(5)ปลอดภัยจากอัคคีภยั
หน่วยงานของคุณมีการใช้ศุนย์ข้อมูลหรือไม่? ถ้ามี ใครคือซัพพลายเออร์ของคุณ?
16
(1)มีศุนย์ข้อมูลเป็นของตัวเอง (2) มี ใช้ของบุคคลทีส่ าม (3) ไม่มี
หน่วยงานของคุณมีการใช้บริการคลาวด์?
1)ใช่
17 2) ไม่ใช่ เรากาลังวางแผนทีจ่ ะใช้
3)ไม่มี เราไม่ทราบเรื่องนี้
4)ไม่มี บริการนีไ้ ม่เกีย่ วข้องกับหน่วยงานของเรา
18 ถ้าใช่ หน่วยงานของคุณมีการใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการจานวนกีร่ าย? ______ ราย ชือ่ ผูใ้ ห้บริการ _________
ถ้าคุณเคยได้ใช้บริการคลาวด์รัฐบาลทีจ่ ัดไว้ให้โดย EGA และผูใ้ ห้บริการภายนอก กรุณาให้คะแนนระดับ 1 ถึง 5
19 (1)สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA): 1 - - - - - 5
(2)ผูใ้ ห้บริการภายนอก: 1 - - - - - 5
วิธีการใดดังต่อไปนีท้ หี่ น่วยงานของคุณใช้ในการตรวจสอบผูใ้ ช้บริการออนไลน์ ?
(1)ฐานข้อมูลผูใ้ ช้ของเราเอง
21
(2)ระบบสมาร์ทการ์ด
(3)บัตรประจาตัวประชาชนออนไลน์

ลำดับ

เสำหลัก

ลำดับ
3.1

ตัวชีว้ ัดหลัก
Operational Efficiency

ตัวชีว้ ัดรอง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการรับรู้
นโยบายของเอกสารดิจิตอลและ
กระบวนการ
สัดส่วนของรูปแบบหน่วยงานในรูปแบบ
ดิจิตอล
สัดส่วนของกระบวนการหน่วยงาน
ดาเนินการผ่านออนไลน์

3.2

Digitalization of Documents
and Services
การยอมรับของการประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับกระบวนการจัดการ
เว็บไซต์

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
พนักงาน

3.3
3

Dedicated employees for eGovernment functions

Smart Back Office
Practice

ความถีใ่ นการอัพเดทเว็บไซต์
ระยะเวลาในการตอบสนองต่อผลตอบรับ /
ข้อสงสัยของประชาชน
จานวนพนักงานทีด่ ุแลการทางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
(กระบวนการดิจิตอล)

3.4

Inter-operability

ความคิดริเริ่มทีจ่ ะเพิม่ การทางานร่วมกัน
กับหน่วยงานอืน่ ๆ

ลำดับ

22 หน่วยงานของคุณมีแผนการทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการองค์กรหรือไม่ (มี/ไม่มี)
หน่วยงานของคุณมีแผนทีจ่ ะลดการใช้เอกสารรูปกแบบกระดาษไปเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่? (1) มี (2) ไม่มี อยูใ่ นขัน้ ตอนการ
23
วางแผน (3) ไม่มี ระบุหตุผลอืน่ ๆ __________
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มีกแี่ บบและหน่วยงานของคุณมีทงั้ หมดกีแ่ บบ?
24
(1) เราไม่ได้บันทึกจานวนของรูปแบบไว้ (2) จานวนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์__ (3) จานวนรูปแบบทัง้ หมด__
มีกระบวนการของหน่วยงานของคุณมากน้อยแค่ไหนทีถ่ ูกดาเนินการผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานของคุณมีทงั้ หมด
25 เท่าไหร่?
(1) เราไม่ได้บันทึกจานวนของกระบวนการไว้ (2) จานวนกระบวนการ__, (3) จานวนกระบวนการทัง้ หมด__
มีกระบวนการของหน่วยงานของคุณมากน้อยแค่ไหนทีถ่ ูกดาเนินการผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานของคุณมีทงั้ หมด
26 เท่าไหร่?
(1) เราไม่ได้บันทึกจานวนของกระบวนการไว้ (2) จานวนกระบวนการ__, (3) จานวนกระบวนการทัง้ หมด__
กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรใดข้างต้น มีการเชือ่ มโยงกัน?
27
(1) บัญชี, (2) การเงิน, (3) ฝ่ายบุคคล (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การบริการประชาชน / ธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐ (6) อืน่ ๆ_______
28 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการส่งเอกสารภายในหรือไม่? (มี / ไม่มี)
29 หน่วยงานของคุณมีการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการชาระไปยังบุคคลอืน่ หรือไม่ ? (มี / ไม่มี)
หน่วยงานของคุณ มีพนักงานในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ ?
30 เครือข่าย (มี / ไม่มี) คอมพิวเตอร์ (มี / ไม่มี) เว็บไซต์ (มี / ไม่มี) เซิฟเวอร์ (มี / ไม่มี) สารองข้อมูล (มี / ไม่มี) ระบบรักษาความ
ปลอดภัย (มี / ไม่มี)
31 เว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณถูกอัพเดทบ่อยแค่ไหน? ___________
32 หน่วยงานของคุณใช้เวลานานเท่าใดในการตอบสนองต่อผลตอบรับ หรือข้อสงสัย?______ ชัว่ โมง
33
34
35
36

37

38

3.5

4.1

Effective allocation of
budgets to maximize value
and alignment to set
objectives

Public Personnel Capabilities

การทางานร่วมกันของฐานข้อมูล

39

การจัดสรรงบประมาณทีม่ ีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการกาหนด
วัตถุประสงค์

40

การยอมรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างทัง้ หมด

41

การจัดสรรงบประมาณ
แผนในการเพิม่ ทักษะ และการฝึกอบรม
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงาน
การปรับปรุงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

4.3

43
44
45

ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
สารสนเทศ

46

การสนับสนุนสาหรับประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสารสนเทศ

47

การสืบทอดของประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
สารสนเทศ

48

E-Leader Capabilities

Leadership Continuity Plan

จานวนคนทีใ่ ช้สงิ่ เหล่านี้ ?
(1)อินเทอร์เน็ต_______ (2) คอมพิวเตอร์ _______ (3) จานวนพนักงานทัง้ หมด
จานวนพนักงานทีด่ ูแลความปลอดภัยไอที ? _______
หน่วยงานของคุณมีพนักงานกีค่ น? ____
หน่วยงานของคุณติดต่อกับหน่อยงานอืน่ อย่างไร?
(1) เครือข่ายส่วนตัวระหว่างหน่วยงานภาครัฐเท่านัน้
(2) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(3) ไม่มีการติดต่อ
หน่วยงานของคุณมีการแข่งกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทางานร่วมกันของดิจิตอล?
(1)มี ชือ่ ของหน่วยงานชัน้ นา_______
(2)ไม่มี เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเป็นผูน้ า
(3)ไม่มี เหตุผลอืน่ ๆ__________
หน่วยงานของคุณมีการแบ่งปันศุนย์ข้อมูลของรัฐบาลหรือไม่?
(1)มี (2) ไม่มี แต่กาลังวางแผนทีจ่ ะมี (3) ศูนย์ข้อมูลสาหรับแบ่งปันยังไม่พร้อม
หน่วยงานของคุณมีการแบ่งปันศุนย์ข้อมูลของรัฐบาลหรือไม่?
(1)มี (2) ไม่มี แต่กาลังวางแผนทีจ่ ะมี (3) ศูนย์ข้อมูลสาหรับแบ่งปันยังไม่พร้อม
หน่วยงานของคุณมีการนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์มาใช้หรือไม่?
(1)มี เรามีการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของเราเอง
(2)มี การจัดซื้อจัดจ้างดูแลจากส่วนกลาง ชือ่ หน่วยงาน_______
(3)ไม่มี มีการวางแผนไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการดาเนินการ
(4)ไม่มี การจัดซื้อจัดจ้างดูแลจากส่วนกลาง ชือ่ หน่วยงาน_______
หน่วยงานของคุณมีการดาเนินการวิเคราะห์ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซื้อทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ ?

(1)มี (2) ไม่มี (3) ไม่สามารถทาได้ (ผ่ายจัดซื้อส่วนกลางเป้นผูด้ ูแล)
42 จานวนงบประมาณทีจ่ ัดสรรสาหรับการริเริ่มของรัฐบาลดิจิตอลทีไ่ ด้ในแต่ละปี ?_______ บาท

E-Officer with
digital capability
4.2

ข้อคำถำม

หน่วยงานของคุณมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งสาหรับพนักงานหรือไม่ ? (มี, ไม่มี - อยูใ่ นขัน้ ตอนการวาง
แผนการไม่มีแผน)
ในความคิดของคุณ วิธีทรี่ ัฐบาลกลางจะสามารถสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานของคุณได้อย่างไร?
____________________
ทักษะ 3 อย่างทีค่ ุณต้องการเห็นการปรับปรุงในหน่วยงานของคุณคืออะไร? _______
ความรับผิดชอบในปัจจุบันของประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายสารสนเทศ?
(1)การกากับดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
(2)การกากับดูแลเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
(3)การกากับดูแลการประเมินเทคโนโลยี
(4)การกากับดูแลขัน้ ตอนการวางแผนเทคโนโลยี
(5)การจัดระบบไอทีให้ไปในทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(6)พัฒนาระบบไอทีทางด้านการจัดการทางการเงิน
(7)การจัดการการซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8)การดาเนินงานของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(9)การกากับดูแลการพัฒนาของการบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
(10)การนาไปสูค่ วามคิดริเริ่มการทางานร่วมกันกับหน่วยงานอืน่ ๆ
(11)การกากับดูแลนโยบายการบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน
(12)การกากับดูแลการปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ งทางธุรกิจของหน่วยงาน
สิง่ ใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายสารสนเทศต้องการความช่วยเหลือเพิม่ เติมในแง่ของการจัดการทรัพยากร?
(1)การกากับดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
(2)การกากับดูแลเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
(3)การกากับดูแลการประเมินเทคโนโลยี
(4)การกากับดูแลขัน้ ตอนการวางแผนเทคโนโลยี
(5)การจัดระบบไอทีให้ไปในทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(6)พัฒนาระบบไอทีทางด้านการจัดการทางการเงิน
(7)การจัดการการซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8)การดาเนินงานของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานของคุณมีการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายสารสนเทศหรือไม่ ? (การฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ ใช้ดาเนินในกรณีที่ CIO
ไม่อยู่)
(ใช่, ไม่ใช่ – กาลังวางแผน, ยังไม่มีแผน)

ลำดับ

เสำหลัก

ลำดับ

ตัวชีว้ ัดหลัก

5.1 Public Information and Services

5.2

5

Accessible and
convenient public
services

5.3

5.4

ตัวชีว้ ัดรอง

ลำดับ

ความพร้อมของแพลตฟอร์มดิจิตอล

49

การเข้าถึงและการสนับสนุนภาษาอืน่ ๆ
ของแพลตฟอร์มดิจิตอล

50

ความพร้อมใช้งานของบริการออนไลน์
(ธุรกรรม)

51

ชือ่ เว็บไซต์ และ URL

52

บทบาทขององค์กร

53

มาตรฐานของการให้บริการ

54
55

ประเภทของข้อมูลทีเ่ ผยแพร่

56

ประเภทของการทาธุรกรรมออนไลน์ทมี่ ีอยู่
(แอพพลิเคชัน่ การต่ออายุ การชาระเงิน )

57

การบูรณาการของช่องทางและข้อมูล (ลิงก์
เท่านัน้ )

58

การบูรณาการของการทาธุรกรรมช่องทาง
เดียว

59

หน่วยงานนาร่อง

60

Depth of information and
services

Single Point of Access

Innovation of E-Services
Open Data

หมายเหตุ: เป็นส่วนหนึง่ ของ 'ตัวบ่งชีผ้ ลตอบ
รับ’
ความโปร่งใสของข้อมูล

5.5

Feedback

สิทธิในข้อมูล - ตอบสนองตามตัวบ่งชีภ้ ายใต้
รัฐบาลโปร่งใส
ความพร้อมของกลไกความคิดเห็น (อีเมล์,
แบบฟอร์ม การแชทออนไลน์)

5.6
การตอบสนองต่อผลตอบรับและระบบ
ตรวจสอบ

ข้อคำถำม
ปัจจุบันหน่วยงานของคุณมีการให้ข้อมูลมากกว่าแพลตฟอร์มด้านล่างหรือไม่? (ใช่, ไม่ใช่ – กาลังวางแผน, ยังไม่มีแผน)
(1)เว็บไซต์ (2) แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ (3) คีออส
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของคุณสนับสนุนผูใ้ ช้ดังต่อไปนีห้ รือไม่? (ใช่, ไม่ใช่ – กาลังวางแผน, ยังไม่มีแผน)
(1) คนพิการ (เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส)
(2) คนชรา (เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส)
(3) ภาษาอังกฤษ (เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส)
(4) ภาษาอืน่ ๆ(เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส) ระบุภาษา____
ปัจจุบันหน่วยงานของคุณให้บริการ(ธุรกรรม)ออนไลน์หรือไม่? แพลตฟอร์มใด?
(1)เว็บไซต์ (มี/ไม่มี/วางแผนไว้) (2) แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ (มี/ไม่มี/วางแผนไว้) (3) คีออส (มี/ไม่มี/วางแผนไว้)
ชือ่ และ URL ของหน่วยงานของคุณ?
(1)URL: __________, (2) ชือ่ เว็บไซต์ :__________
ประเภทการบริการขององค์กรของคุณ?
(1)รัฐต่อรัฐ
(2)รัฐต่อธุรกิจ
(3)รัฐต่อประชาชน
หน่วยงานของคุณรับรู้เกีย่ วกับ ‘มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ’ ทีจ่ ัดโดยสรอ.หรือไม่? (ใช่ /ไม่ใช่)
หน่วยงานของคุณรับรู้เกีย่ วกับ ‘มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ ’ ทีจ่ ัดโดยสรอ.หรือไม่? (ใช่ /ไม่ใช่)
ประเภทของข้อมูลทีม่ ีอยูบ่ นเว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณ?
(1)สมุดรายนามการบริการ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(2)รายงานประจาปี (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(3)ข่าวประชาสัมพันธ์ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(4)รายงานไปยังรัฐสภา (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(5)ข้อมูลนิติบัญญัติ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(6)ข้อมูลเกีย่ วกับการกาหนดนโยบาย (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(7)การเผยแพร่สถิติ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
(8)อืน่ ๆ โปรดระบุ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถทาได้)
สาหรับกระบวนการต่อไปนี้ สิง่ ใดทีน่ าไปปรับใช้ได้
(1)แอพพลิเคชัน (จานวนทัง้ หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จานวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจานวนของกระบวนการ)
(2)การต่ออายุ (จานวนทัง้ หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จานวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจานวนของกระบวนการ)
(3)การชาระ (จานวนทัง้ หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จานวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจานวนของกระบวนการ)
(4)การให้คาปรึกษานโยบาย (จานวนทัง้ หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จานวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจานวนของกระบวนการ)
(5)ทีพ่ านักของผลตอบแทน (จานวนทัง้ หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จานวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจานวนของกระบวนการ)
(6)การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (จานวนทัง้ หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จานวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจานวนของกระบวนการ)
เว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณในปัจจุบันเชือ่ มโยงกับช่องทางแบบครบวงจรผ่านเว็บลิง้ ค์หรือไม่ ?
(1)ใช่
(2)ไม่ใช่ วางแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมือทา
(3)ไม่มีช่องทางส่วนกลางเชือ่ มต่อแบบครบวงจร
(4)ไม่มี เราไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะทา
ขณะนีก้ ารบริการของหน่วยงานของคุณเป็บแบบช่องทางเดียวหรือไม่?
(1)ใช่
(2)ไม่ใช่ วางแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมือทา
(3)ไม่มีช่องทางส่วนกลางแบบครบวงจร
(4)ไม่มี เราไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะทา
ในความคิดของคุณ หน่วยงาน / กระทรวงใด ควรจะนาความคิดริเริ่มสาหรับการตัง้ ค่าแบบครบวงจรเชือ่ มโยงกับข้อมูลและการบริการ
ของหน่วยงานของคุณ__________

- 61 ความพร้อมของข้อมูลดังต่อไปนีผ้ ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เว็บไซต์, มือถือ)?
(1)ข้อมูลแผนที่
(2)ข้อมูลการถือกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน
(3)สถิติแห่งชาติ
(4)ข้อมูลงบประมาณโดยละเอียด
(5)ข้อมูลการใช้จ่ายของรัฐบาล
(6)ข้อมูลการจดทะเบียนบริษทั
(7)ข้อมูลกฎหมาย
(8)ข้อมูลตารางการเดินรถสาธารณะ
(9)ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
(10)ข้อมูลประสิทธิภาพการด้านสุขอนามัย
(11)ข้อมูลประสิทธิภาพการศึกษาขัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(12)ข้อมูลสถิติอาชญากรรม
(13)ข้อมูลสถิติสงิ่ แวดล้อมแห่งชาติ
(14)ข้อมูลผลการเลือกตัง้ แห่งชาติ
(15)ข้อมูลการทาสัญญาประชาชน
(16)ข้อมูลคุณภาพของน้า
(17)พยากรณ์อากาศ
(18)อืน่ ๆ___________
62 สาหรับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะมีข้อจากัดในการเข้าถึงของข้อมูลหรือไม่?
(1)ไม่มี (2) มีเงื่อนไข
63 หน่วยงานของคุณมีแผนการทีจ่ ะเผยแพร่ข้อมูลเพิม่ เติมกับประชาชนหรือไม่?
(1)มี ระบุประเภทของข้อมูล (2) ไม่มี
- 64 หน่วยงานของคุณมีกลไกในการตอบสนองของประชาชน / ข้อสงสัยทางธุรกิจ ความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายของรัฐบาล และประเด็น
ในปัจจุบันหรือไม่?
(1)อีเมล (มี, ไม่มี) (2) แบบตอบรับออนไลน์ (มี, ไม่มี) (3) แชทออนไลน์ (มี, ไม่มี)
65 หน่วยงานของคุณมีระบบ / มาตรฐานของการดาเนินงานเพือ่ ตอบสนองและตรวจสอบความคิดเห็นทีไ่ ด้รับจากประชาชน / ธุรกิจหรือไม่
(1) มี (2) ไม่มี อยูใ่ นขัน้ ตอนวางแผน (3) ไม่มี เหตุผลอืน่ ๆ___________

ลำดับ

เสำหลัก

ลำดับ

6.1

ตัวชีว้ ัดหลัก

ตัวชีว้ ัดรอง

Digital Society

การใช้แพลตฟอร์มสือ่ สังคม

การผนวกปัจจัยการผลิตพลเมืองใน
กระบวนการกากับดูแล

6.2

Open Government
สิทธิทจี่ ะได้ข้อมูล

6

Big Data

Smart
Technologies/
Practices
6.3

Internet of Things

6.4

Business Continuity Practices
6.5

การวิเคราะห์และบ่งชีข้ ้อมูล

ลำดับ

ข้อคำถำม

แพลตฟอร์มใดต่อไปนีท้ หี่ น่วยงานของคุณนามาใช้เพือ่ เชือ่ มต่อกับประชาชน / ธุรกิจ?
(1)ไม่มี
(2)ไม่มี แต่อยุใ๋ นขัน้ ตอนการวางแผน
(3)Twitter
66 (4)Facebook
(5)Online Forums
(6)Instagram
(7)Youtube
(8)Line
หน่วยงานของคุณมีส่วนร่วมกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ รวบรวมความคิดเห็นสาหรับกระบวนการกากับดูแลหน่วยงาน
ของคุณหรือไม่?
67 (1)มี
(2)ไม่มี อยูใ่ นขัน้ ตอนการวางแผน
(3)ไม่มี และยังไม่มีแผน
หน่วยงานของคุณมีวิธีสอื่ สารกับพนักงานเรื่องนโยบายระดับชาติเกีย่ วกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่? (มี, ไม่มี อยูใ่ น
ขัน้ ตอนการวางแผน, ไม่มีแผนเลย)
(1)ส่งจดหมายเวียนแก่พนักงานทุกคนเกีย่ วกับพรบ.คุม้ ครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มีแผน)
68 (2)การบรรยายสรุปแก่พนังงานทเพือ่ ให้เข้าใจพรบ.คุม้ ครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มีแผน)
(3)การบรรยายสรุปแก่พนังงานใหม่ทุกคนเพือ่ ให้เข้าใจพรบ.คุม้ ครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มีแผน)
(4)รวมถึงบันทึกเกีย่ วกับพรบ.คุม้ ครองข้อมูลตามแบบฟอร์มของทุกหน่วยงานทีต่ ้องใช้ข้อมูลจากผูใ้ ช้ (มี, ไม่มี อยูใ่ นขัน้ วางแผน, ไม่มี
แผน)
69
มีความคิดริเริ่ม / แผน ในการระบุและเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ของกระบวนการกากับดูแลของหน่วยงานของคุณหรือไม่ ?

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

70

อุปกรณ์การติดตามสินทรัพย์

71

การใช้งานของโซลูชนั่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการ

72

การมีอยูข่ องการวางแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ 73

(1)มี
(2)ไม่มี
หน่วยงานของคุณมีแผนการทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่? (ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลขนาดใหญ่เพือ่ ระบุรูปแบบทีซ่ ่อนอยูใ่ นความสัมพันธ์และแนวโน้ม )
(1)มี
(2)ไม่มี
หน่วยงานของคุณมีการนาอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สาหรับสินทรัพย์หน่วยงานของคุณหรือๆไม่? เช่น รถยนต์ รถบรรทุกเก็บ
ขยะ รถเครน และอุปกรณ์อนื่ ๆ
(1)มี
(2)ไม่มี แต่อยูใ่ นขัน้ วางแผน
(3)ไม่มีเลย
หน่วยงานของคุณมีการแก้ปัญหาการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือไม่? เช่น รถยนต์ รถบรรทุกเก็บขยะ
รถเครน และอุปกรณ์อนื่ ๆ
(1)มี
(2)ไม่มี แต่อยูใ่ นขัน้ วางแผน
(3)ไม่มีเลย
หน่วยงานของคุณมีแผนฉุกเฉินในการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง/ เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนในกรณีทมี่ ีการหยุดชะงักของการ
ดาเนินงานหรือไม่?
(1)มี
(2)ไม่มี แต่อยูใ่ นขัน้ วางแผน
(3)ไม่มี และยังไม่มีแผน

