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(ราง) แบบสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย [ระดับจังหวัด] ประจําป 2561
สําหรับใชเขียนโปรแกรม online survey
การกรอกแบบสํารวจประกอบดวยคําถาม 2 ประเภท
1) คําถามปลายปด คือ คําถามแบบใหเลือกตอบในตัวเลือกที่กําหนดไวแลว โดยใสเครื่องหมาย  ลงในชอง
2) คําถามปลายเปด คือ คําถามที่เวนชองวางสําหรับกรอกขอความเพื่อกรอกรายละเอียดของคําตอบ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
[Pre-fill]
สังกัดกระทรวง
ชื่อผูประสานงาน
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพทที่ทํางาน
โทรศัพทมือถือ
ประเภทหนวยงาน
1. หนวยงานราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
เปนหนวยงาน 1. สวนกลาง
2. สวนภูมิภาค [Pre-fill]

[Pre-fill]
ตําแหนง
e-mail
3. องคการมหาชน

4. องคกรอิสระ [Pre-fill]

คําถามสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
[ขอ G1 ถามทุกหนวยงาน]
[ขอ G2 ถึง G6 – ถามเฉพาะสํานักงานจังหวัดเทานั้น เนื่องจาก CIO ของจังหวัดคือรองผูวาราชการจังหวัด]
G1. หนวยงานของทาน มีภารกิจหลักในเรื่องใดดังตอไปนี้ (เลือกตอบไดหลายขอ)
1. หนวยงานที่ใหบริการ (ถามตอขอ G1.1)
G1.1 กลุมผูรับบริการของหนวยงานทานคือกลุมใด (เลือกตอบไดหลายขอ)
1) บริการภาคประชาชน (G2C)
2) บริการภาคธุรกิจ (G2B)
3) บริการภาครัฐ (G2G)
4) อื่นๆ โปรดระบุ
2. หนวยงานที่จัดทํานโยบาย
3. หนวยงานที่กํากับดูแล
4. หนวยงานที่ประสานงาน
5. อื่นๆ โปรดระบุ
G2. ทานดํารงตําแหนงผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของหนวยงาน เมื่อใด (โปรดระบุเดือน/ป
พ.ศ.)
G3. ในชวง 1 ปกอนดํารงตําแหนง CIO จนถึงปจจุบัน ทานไดเขารวมการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม (ไมรวมถึง
การเขารวมสัมมนาทั้งในและตางประเทศ)
1. เคย เขารวมหลักสูตรใดบาง และในปใด
ชื่อหลักสูตร
ปที่เขารวมอบรม
1. หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานภาครัฐ (CIO)
2. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.)
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
3. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(E-Government Executive Program: eGEP)
4. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตรองคกรดวย Enterprise Architecture (EA)
5. โปรดระบุ
2. ไมเคย โปรดระบุเหตุผล
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G4. ในปงบประมาณ 2561 ทานไดนําแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงาน หรือบริหารจัดการองคกร หรือใหบริการประชาชน /
ภาคธุรกิจ / ภาครัฐ หรือไม
 1. มี ระบุไวในแผนงาน แตยังไมไดดําเนินการ โปรดระบุเหตุผลที่ยังไมไดดําเนินการ
 2. มี ระบุไวในแผนงาน อยูระหวางดําเนินการ ไดแก โครงการ
 3. มี ระบุไวในแผนงาน ดําเนินการเรียบรอยแลว และสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคกรไปสูองคกรดิจิทัล
(Digital Transformation) ไดแก โครงการ
 4. มี แตยังไมไดระบุไวในแผนงาน โดยคาดวาจะดําเนินการในปงบประมาณ
 5. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
G5. ในปงบประมาณ 2561 ทานมีการริเริ่มโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือไม
 1. มี และไดเริ่มดําเนินการแลว ไดแก โครงการ
 2. มีแผน แตยังไมไดดําเนินการ ไดแก โครงการ
 3. ยังไมมี โปรดระบุเหตุผล
G6. ในฐานะ CIO ทานไดดําเนินการตามบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้หรือไม
บทบาทหนาที่
มี ไมมี
1. กํากับดูแลในการจัดทําแผนแมบทและ/หรือแผนกลยุทธดา นเทคโนโลยีดิจิทัลของ
P
หนวยงาน
2. ริเริ่มการพัฒนาหนวยงานไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
P
3. ริเริ่มการทํางานในรูปแบบดิจิทัลรวมกับหนวยงานอื่น
P
4. แสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนหนวยงาน และถายทอด
D
วิสัยทัศน ใหบุคลากรในหนวยงาน เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล
D
6. นําขอมูลที่เกิดจากระบบงานของหนวยงานมาใชวิเคราะหในการบริหารและการตัดสินใจ
D
7. บริหารจัดการงบประมาณดานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
D
8. บริหารการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการจางเหมาบุคลากรภายนอกดานเทคโนโลยีดิจิทัล
D
9. บริหารจัดการความเสี่ยงดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหนวยงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
D
10. กํากับดูแลการพัฒนาบริการดิจิทัลรูปแบบใหมๆ
C
11. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
C
12. กํากับดูแลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
C
13. ผลักดันใหการพัฒนาดิจิทัลเปนตัวชี้วัดหลักขององคกร และนําผลการประเมินตามตัวชี้วัด
A
มาพิจารณาปรับปรุงการทํางานตอไป
สวนที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices)
1. หนวยงานของทาน มีการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government Data) โดยอนุญาตใหทุกภาคสวนนําไปใชหรือไม
1. มี [ถามตอทั้งขอ 1.1 และ 1.2]
1.1 โปรดระบุชองทางที่หนวยงานของทานเปดเผยขอมูล (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1) data.go.th (ตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2558)*
โปรดระบุลิงกยอยของหนวยงาน
 2) เว็บไซตหนวยงาน โปรดระบุ URL
 3) อื่นๆ โปรดระบุ
*ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติ ขอสังเกต และขอสั่งการที่สําคัญในการประชุม
คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยรับทราบแนวทาง วิธีการ และกรอบ
เวลาในการเปดเผยขอมูลภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Open Government Data) โดยใหความเรงดวนกับขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางและสัญญาจาง (Thailand Government Spending) ซึ่งจะเปนการเผยแพรขอมูลผานชองทาง
เดียว (National Single Windows: NSW) ทาง Website: data.go.th ตามที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
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มหาชน) เสนอ และไดมีขอสังเกตและขอสั่งการเพิ่มเติม ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ (สขร.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ใชกฎหมายที่มีอยูผลักดันให
เกิดการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามหลักสากล (Open Government Data)
1.2 โปรดระบุรูปแบบของไฟลที่เปดเผย (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1) PDF, DOC, TXT, TIFF, JPEG
 2) XLS
 3) CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ
 4) RDF (URIs)
 5) RDF (Linked Data)
 6) อื่นๆ โปรดระบุ
2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
2. ในปงบประมาณ 2561 หนวยงานของทาน มีโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัล (เชน โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนผานชองทางดิจิทัล) หรือไม
1. มี (ถามตอขอยอย)
2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
(ขามไปขอ 4)
2A. จํานวนโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัล
โครงการ
2B. กรุณาระบุชื่อโครงการ (ระบุโครงการที่ตรงกับภารกิจหลักของหนวยงานมากที่สุดไมเกิน 5 โครงการ)
(2B-1)
(2B-2)
(2B-3)
(2B-4)
งบประมาณ
จํานวนบุคลากรของ
มีการจางเหมา
มีการศึกษาความตองการของ
โครงการ เปน
หนวยงานผูรับผิดชอบ บุคคลภายนอก ผูใชบริการ (เชน ประชาชน บุคลากร
จํานวนเงิน
โครงการนี้
(outsource)
ของหนวยงาน เปนตน) กอนเริ่ม
(บาท)
จํานวน
(คน) เพื่อทําโครงการ
โครงการและไดมีการนําขอมูลมา
นี้หรือไม
ออกแบบบริการหรือไม อยางไร
มี
ไมมี
มี อยูระหวางการ
ไมมี
ดําเนินการ





1. โครงการ
บาท
คน





2. โครงการ
บาท
คน





3. โครงการ
บาท
คน





4. โครงการ
บาท
คน





5. โครงการ
บาท
คน
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3. ในปงบประมาณ 2561 หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
บาท
3A. และมีงบประมาณประจําปที่ไดรับการจัดสรรดานเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม
1. มี –ไดรับจัดสรรงบประมาณไปใชเพื่อวัตถุประสงคใดตอไปนี้ (เลือกไดหลายคําตอบ) และเปนจํานวนเงินเทาใด
วัตถุประสงค
จํานวนเงิน (บาท)
 1.1 เพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบกลางใหหนวยงานภาครัฐใชรวมกัน (เชน GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง)
 1.3 เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลสําหรับใชภายในหนวยงาน หรือใหบริการกับประชาชน/
ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ
 1.4 เพื่อจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชภายในหนวยงาน
 1.5 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลสําหรับใชภายใน
หนวยงาน
 1.6 เพื่อดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบตางๆ
 1.7 เพื่อศึกษาวิจัยและนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน
 1.8 อื่นๆ โปรดระบุ
รวมทั้งสิ้น (คํานวณจากโปรแกรม)
2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล (เลือกตอบขอเดียว)
 2.1 อยูระหวางการจัดทําแผนงบประมาณ
 2.2 ยังไมมีแผนที่จะดําเนินการ
 2.3 เปนการดําเนินการโดยสวนกลาง
 2.4 อื่นๆ โปรดระบุ
สวนที่ 2 ศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities)
4. หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากร/เจาหนาที่ทั้งหมดรวม
คน (รวมลูกจางเหมาและลูกจางชั่วคราว)
4A. ในจํานวนบุคลากร/เจาหนาที่ทั้งหมดนี้ (ไมรวมลูกจางเหมาและลูกจางชั่วคราว) เปนตําแหนงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
คน
4B. ในจํานวนบุคลากร/เจาหนาที่ทั้งหมดนี้ เปนลูกจางเหมาและลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันทั้งหมด
คน
5. หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากร/เจาหนาที่ตอไปนี้จํานวนเทาใด (ไมนับรวมลูกจางเหมาและลูกจางชั่วคราว) [อางอิงตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
ที่เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)]
บุคลากร/เจาหนาที่
จํานวน (คน)
1. ผูบริหารระดับสูง (Executive)
2. ผูอํานวยการกอง (Management)
3. ผูทํางานดานนโยบายและวิชาการ (Academic)
4. ผูทํางานดานบริการ (Service)
5. ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) ประกอบดวย
 นักวิชาการคอมพิวเตอร
 เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
 เจาหนาที่สายงานอื่นที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
6. ผูปฏิบัติงานอื่น (Others)
6. หนวยงานของทานมีจํานวนบุคลากร/เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไมนับรวมลูกจางเหมาและลูกจางชั่วคราว) ที่ไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพทางดานดิจิทัล (ที่ยังไมหมดอายุ) ในดานตอไปนี้ จํานวนกี่คน
ความชํานาญ
จํานวน (คน)
1. ดานเครือขาย
2. ดานซอฟตแวร
3. ดานความมั่นคงปลอดภัย

หนา 4 / 12

แบบสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจําป 2561

4. ดานฐานขอมูล
5. ดานการบริหารโครงการ
6. อื่นๆ (เชน ITPE เปนตน) โปรดระบุ
7. โปรดประเมินทักษะดานดิจิทัลของหนวยงานทาน ในหัวขอตอไปนี้ [อางอิงตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล หนา 8 ที่เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)]
หัวขอ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
1
2
3
4
5
(Digital Literacy)
2. ความสามารถดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติ
1
2
3
4
5
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดาน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and
Compliance)
3. ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
1
2
3
4
5
ศักยภาพองคกร (Digital Technology)
4. ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการ
1
2
3
4
5
ใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน
ภาครัฐ (Digital Process and Service Design)
5. ความสามารถดานการบริหารกลยุทธและการจัดการ
1
2
3
4
5
โครงการ (Strategic and Project Management)
6. ความสามารถดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership)
1
2
3
4
5
7. ความสามารถดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดาน
1
2
3
4
5
ดิจิทัล (Digital Transformation)

1.
2.
3.

URL…
URL…
URL…





อืน่ ๆ

7. อื่นๆ ระบุ





6. ศูนยบริการรวม





5. ณ สํานักงาน





4.
หนวยบริการสวนกลาง





3. Kiosk





2. Mobile Application





1. เว็บไซต ระบุ URL...............

สวนที่ 3 บริการภาครัฐ (Public Services)
8. หนวยงานของทาน มีการใหบริการกับประชาชน / ภาคธุรกิจ / ภาครัฐ ทั้งหมด
บริการ
8A. โปรดระบุรายละเอียดบริการทั้งหมดของหนวยงานทาน ในหัวขอดังตอไปนี้
ชื่อบริการ
ไมเปน
เปน
ชองทางดิจิทัล (เลือกไดหลายคําตอบ)
ดิจิทัล
ดิจิทัล ผูรับบริการดําเนินการดวยตนเอง
เคานเตอรบริการประชาชน
(Self-service)
(Counter Service)
(ขามไป (ถามตอ)
ขอ 15
ถาตอบ
“ไมเปน
ดิจิทัล”
ในทุก
บริการ)

9. ในการใหบริการดิจิทัลกับประชาชน / ภาคธุรกิจ / ภาครัฐ หนวยงานของทานมีระบบการใหบริการอยางไร
ชื่อบริการ
ใหบริการดวยระบบจาก ใหบริการโดยพัฒนาบริการ
หนวยงานตนสังกัด
ดิจิทัลขึ้นเอง
1.
2.
3.
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10. การใหบริการผานชองทางดิจิทัลของหนวยงานทาน เปนการใหบริการประเภทใดบาง
ชื่อบริการ
ประเภทการใหบริการตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติ (เลือกไดหลายคําตอบ)
1)
2)
3)
4)
Emerging
Enhanced
Transactional
Connected
Information
Information
Services
Services
Services
Services




1.




2.




3.
11. ในปงบประมาณ 2561 หนวยงานของทานใชงบประมาณในการพัฒนาบริการดิจิทัลเหลานี้ เปนจํานวนเทาใด
ชื่อบริการ
งบประมาณที่ใชในการพัฒนาบริการดิจิทัล ในปงบประมาณ 2561 (บาท)
1.
2.
3.
12. โปรดระบุปริมาณการใชบริการ (Transaction) ทั้งหมดของแตละบริการ (ทั้งที่เปนดิจิทัลและไมเปนดิจิทัล) และปริมาณการใชบริการเฉพาะที่
ผานชองทางดิจิทัล ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
ชื่อบริการ
ปริมาณการใชบริการ
ปริมาณการใชบริการ
ไมมีขอมูล
(Transaction) ทั้งหมด
เฉพาะที่ผานชองทางดิจิทัล
(ทั้งที่เปนดิจิทัลและไมเปนดิจิทัล) (ครั้ง)
(ครั้ง)
1.

2.

3.

13. ในแตละบริการที่หนวยงานของทานพัฒนาขึ้นมานั้น มีการศึกษาความตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการหรือไม
ชื่อบริการ
มีการสํารวจความตองการหรือไม
1) มี
2) ไมมี


1.


2.


3.
14. หนวยงานของทาน มีการประชาสัมพันธบริการดิจิทัลของหนวยงานหรือไม อยางไร (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี โปรดระบุชองทางการประชาสัมพันธ (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 ชองทางปกติ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ กระดานประกาศ
 1.2 ชองทางดิจิทัล (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1) Website
 2) Facebook
 3) Instagram
 4) twitter
 5) Line@
 6) Line
 7) อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยูระหวางการดําเนินการ
 3. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
15. หนวยงานของทานมีการใหขอมูลและเปดโอกาสใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นตอบริการหรือไม
 1. มี ติดตอผานชองทางใด (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 Call Center
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16.

17.

18.

19.

 1.2 Website
 1.3 Facebook Messenger
 1.4 Instagram
 1.5 twitter
 1.6 Line@
 1.7 Line
 1.8 Chat Bot
 1.9 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
หนวยงานของทานมีบริการที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือไม
 1. มี [ถามขอ 16A]
 2. ไมมี [ถามขอ 17]
16A. หนวยงานของทานมีบริการรับชําระเงินผานชองทางดิจิทัล (e-payment / Digital Payment) หรือไม
 1. มี โปรดระบุชองทาง
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
หนวยงานของทาน มีการประเมินความพึงพอใจ ของผูใชบริการตอบริการดิจิทัลของหนวยงานหรือไม (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี โปรดระบุ (เลือกไดหลายคําตอบ) [ถามตอขอ 18]
 1.1 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการเปนรายป
 1.2 ประเมินความพึงพอใจทันทีหลังจากไดรับบริการ
 1.3 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยูระหวางการดําเนินการ [ขามไปขอ 19]
 3. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
[ขามไปขอ 19]
หนวยงานของทาน มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการหรือไม (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี ดําเนินการปรับปรุงแลว เชน ________________
 2. มี อยูระหวางการดําเนินการ
 3. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
หนวยงานของทานมีการนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซตหนวยงานหรือไม อยางไร (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 มีการนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต
 1.2 มีการนับจํานวนผูดาวนโหลดเอกสาร
 1.3 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยูระหวางการดําเนินการ
 3. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
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สวนที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)
20. หนวยงานของทาน มีระบบบริหารจัดการภายในที่ดําเนินการในรูปแบบดิจิทัลหรือไม
ระบบบริหารจัดการ
มี
ไมมี


1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล


2. งานบริหารงบประมาณ


3. การเงินการบัญชี


4. งานสารบรรณ


5. งานเลขานุการ


6. งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ เชนจองหองประชุม รถตู


7. งานบริหารจัดการพัสดุ


8. งานจัดซื้อจัดจาง


9. การจัดประชุม เชน การลงทะเบียนออนไลน การสงเอกสารประชุมผานระบบ eMeeting เปนตน


10. อื่นๆ โปรดระบุ
21. ระบบบริหารจัดการภายในของหนวยงานทาน เปนการดําเนินการเอง หรือใชของหนวยงานตนสังกัด หรือใชระบบกลางของภาครัฐ
ดําเนินการเอง ใชของหนวยงาน ใชระบบกลางของภาครัฐ
ระบบบริหารจัดการ
ตนสังกัด


1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระบุชื่อระบบ.......


2. งานบริหารงบประมาณ
 ระบุชื่อระบบ.......


3. การเงินการบัญชี
 ระบุชื่อระบบ.......


4. งานสารบรรณ
 ระบุชื่อระบบ.......


5. งานเลขานุการ
 ระบุชื่อระบบ.......


6. งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ เชนจอง
 ระบุชื่อระบบ.......
หองประชุม รถตู


7. งานบริหารจัดการพัสดุ
 ระบุชื่อระบบ.......


8. งานจัดซื้อจัดจาง
 ระบุชื่อระบบ.......


9. การจัดประชุม เชน การลงทะเบียนออนไลน
 ระบุชื่อระบบ.......
การสงเอกสารประชุมผานระบบ e-Meeting
เปนตน


10. อื่นๆ โปรดระบุ
 ระบุชื่อระบบ.......
22. ระบบบริหารจัดการภายในของหนวยงานทาน สามารถเชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานภายนอกไดหรือไม
ระบบบริหารจัดการ
เชื่อมโยงได
เชื่อมโยงไมได

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

2. งานบริหารงบประมาณ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

3. การเงินการบัญชี
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

4. งานสารบรรณ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

5. งานบริหารจัดการพัสดุ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

6. งานจัดซื้อจัดจาง
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

7. การจัดประชุม เชน การลงทะเบียนออนไลน การสงเอกสารประชุม
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......
ผานระบบ e-Meeting เปนตน

8. อื่นๆ โปรดระบุ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......
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23. ระบบบริหารจัดการภายในของหนวยงานทาน มีการเชื่อมโยงระบบตางๆ เขาดวยกัน หรือไม (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี โดย (เลือกตอบขอเดียว)
 1.1 มีการเชื่อมโยงทุกระบบที่มีเขาดวยกัน
 1.2 มีการเชื่อมโยงเพียงบางระบบ
 2. ไมมี เพราะ (เลือกไดหลายคําตอบ)
 2.1 ระบบไมสามารถเชื่อมโยงกันได
 2.2 ไมมีนโยบายรองรับ
 2.3 ขาดงบประมาณ
 2.4 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................
24. หนวยงานของทานมีการเขาระบบบริหารจัดการภายในดวยวิธี Single Sign-on หรือไม อยางไร (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มีการใช Single Sign-on ทุกระบบ
 2. มีการใช Single Sign-on บางสวน โปรดระบุ
 3. ไมมกี ารใช Single Sign-on กรุณาระบุเหตุผล (เลือกไดหลายคําตอบ)
 3.1 ไมมีนโยบายรองรับ
 3.2 ขาดงบประมาณ
 3.3 อื่นๆ โปรดระบุ
25. หนวยงานของทานมีการจัดเก็บขอมูลจากระบบบริหารจัดการภายในไวในฐานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจหรือไม
 1. มี
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
26. ปจจุบันหนวยงานของทานไดมีการสงเอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอื่นๆ อยางเปนทางการในรูปแบบใด (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1. รูปแบบเอกสารสงทางไปรษณีย / โทรสาร / พนักงานสงเอกสาร (ขามไปสวนที่ 5)
 2. รูปแบบดิจิทัล กรุณาระบุ (เลือกไดหลายคําตอบ) [ถาเลือกรูปแบบดิจิทัล ใหถามขอ 27 ดวย]
 2.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
 2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) ขามหนวยงาน
27. ยกเวนกรณีเรื่องสําคัญที่ตองทําเอกสารยืนยันตามไปทันทีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานของทานยังจําเปนตองมีการรับ/สง
เอกสารราชการในรูปแบบกระดาษควบคูไปกับระบบการรับสงเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัลหรือไม (เลือกตอบขอเดียว)
 1. ไมจําเปนตองรับ/สง เอกสารกระดาษ เพราะระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ อนุญาตใหยอมรับเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกสแทนเอกสารกระดาษได
 2. จําเปนตองรับ/สง เอกสารกระดาษ เพราะเหตุใด (เลือกไดหลายคําตอบ)
 2.1 ใชสําหรับสั่งการภายในหนวยงาน
 2.2 ตองการเก็บเปนหลักฐาน
 2.3 อื่นๆ โปรดระบุ
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สวนที่ 5 โครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure)
28. หนวยงานของทาน มีจํานวน เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ / โนตบุค / อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับการใชงาน
ทั้งหมดจํานวนเทาใด และเพียงพอตอการใชงานหรือไม (ไมรวมอุปกรณสวนตัว)
เพียงพอหรือไม
ไมมีเลย
อุปกรณฮารดแวร/ซอฟตแวร
จํานวน
เพียงพอ
ไมเพียงพอ



1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ
เครื่อง



2. คอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่อง



3. เซิรฟเวอร (Server)
เครือ่ ง



4. CCTV
เครื่อง



5. โปรแกรมลิขสิทธิ์



6. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน iPad, Tablet



7. Cloud (Infrastructure as a service)



8. IP Phone
9. อื่นๆ โปรดระบุ
(เชนอุปกรณ Conference)
29. ความเร็วในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในหนวยงานของทาน ดาวนโหลด/อัพโหลดเปนเทาไร
1) ความเร็วเฉลี่ยปจจุบัน
ดาวนโหลด...................... / อัพโหลด.................. Mbps
2) ความเร็วเฉลี่ยที่ตองการ
ดาวนโหลด...................... / อัพโหลด.................. Mbps
30. หนวยงานของทานมี wifi ใหบุคลากรภายในหนวยงานและบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอ ใชงานหรือไม (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี wifi ใหบุคลากรภายในหนวยงาน
 2. มี wifi ใหบุคคลภายนอกที่เขามาติดตองาน
 3. มี wifi ใหทั้งบุคลากรภายในหนวยงาน และบุคคลภายนอกที่เขามาติดตองาน
 4. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
31. หนวยงานของทาน มีการดูแลและติดตามการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม อยางไร
 1. มี โดย: (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 หนวยงานดําเนินการเอง
 1.2 จางดําเนินการ (Outsource)
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล: (เลือกไดหลายคําตอบ)
 2.1 ไมมีนโยบายรองรับ
 2.2 ขาดงบประมาณ
 2.3 ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
 2.4 เปนการดําเนินการโดยสวนกลาง
 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ
32. หนวยงานของทานมีการจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident Management Process) หรือกระบวนการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process) ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ หรือไม อยางไร (เลือกตอบขอเดียว)
 1. มีการจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident Management Process)
 2. มีการจัดทํากระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process)
 3. มีการจัดทําทั้งสองอยาง
 4. ไมมี แตอยูระหวางการจัดทํา
 5. ไมมีการจัดทําเอง แตเปนการดําเนินการโดยสวนกลาง
 6. ไมมีและยังไมมีแผนการจัดทํา โปรดระบุเหตุผล
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33. หนวยงานของทาน มีการบริหารระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉินหรือไม อยางไร
 1. มี โดย: (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 สํารองขอมูลภายในหนวยงาน
 1.2 สํารองขอมูลไวที่หนวยงานสวนกลาง
 1.3 สํารองขอมูลในพื้นที่หางไกล
 1.4 สํารองขอมูลผานระบบอื่นๆ โปรดระบุ
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
34. หนวยงานของทาน ใชกลไกการยืนยันตัวตนของเจาหนาทีเ่ พื่อเขาสูระบบที่สําคัญ/ระบบที่มีความปลอดภัยสูงของหนวยงานหรือไม อยางไร
 1. ใช โดยใชวิธี: (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 Token Key (two-factor เชน OTP)
 1.2 Username / Password
 1.3 บัตรประจําตัวประชาชน
 1.4 Smart Card ของหนวยงาน
 1.5 Biometric Security (ลายนิ้วมือ, มานตา, เสียง)
 1.6 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. ไมใช โปรดระบุเหตุผล
35. หนวยงานของทานมีมาตรการสุมตรวจการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรหรือไม
(เลือกตอบขอเดียว)
 1. มี
 2. ไมมี เพราะลงโปรแกรมที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรอยูแลว
 3. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
36. หนวยงานของทานมีการอัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานหรือไม อยางไร
 1. มี โดย (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 อัพเดทเปนรายเดือน
 1.2 อัพเดทเปนรายไตรมาส
 1.3 อัพเดทเปนรายป
 1.4 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
37. หนวยงานของทานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลในหนวยงานของทานหรือไม อยางไร
 1. มี โปรดระบุ (เลือกไดหลายคําตอบ)
 1.1 มีการปองกันไวรัส / Malware
โปรดระบุวิธีการ
 1.2 มีการปองกันการโจรกรรมขอมูล
โปรดระบุวิธีการ
 1.3 อื่นๆ โปรดระบุ
โปรดระบุตัวอยางการใชงาน
 2. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
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สวนที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนําไปใช (Smart Technological Practices)
38. หนวยงานของทาน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาปรับใชในองคกรหรือไม อยางไร
สถานะการดําเนินงาน
เทคโนโลยีใหมที่นํามาใช ไมมีการ มีการนําเทคโนโลยี
ใชงาน
มาใช
(เลือกตอบขอเดียว)
ในองคกร

1. Big Data Analytics
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแตยัง
 มีแผน  มีการใชงานแลว /
โปรด
โครงการ.......
ไมไดดําเนินการ
และอยู
ดําเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล
ระหวาง
เรียบรอยแลว
เหตุผล
.....
ดําเนินการ

2. IoT หรือ AI
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแตยัง
 มีแผน  มีการใชงานแลว /
โปรด
โครงการ.......
ไมไดดําเนินการ
และอยู
ดําเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล
ระหวาง
เรียบรอยแลว
เหตุผล
.....
ดําเนินการ

3. Mobile Application
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแตยัง
 มีแผน  มีการใชงานแลว /
โปรด
โครงการ.......
ไมไดดําเนินการ
และอยู
ดําเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล
ระหวาง
เรียบรอยแลว
เหตุผล
.....
ดําเนินการ

4. Cloud Computing
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแตยัง
 มีแผน  มีการใชงานแลว /
โปรด
โครงการ.......
ไมไดดําเนินการ
และอยู
ดําเนินการเสร็จ
(Platform as a service
ระบุ
โปรดระบุ
เ
หตุ
ผ
ล
ระหว
า
ง
เรียบรอยแลว
หรือ Software as a
เหตุผล
.....
ดําเนินการ
service)

5. Block Chain
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแตยัง
 มีแผน  มีการใชงานแลว /
โปรด
โครงการ.......
ไมไดดําเนินการ
และอยู
ดําเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล
ระหวาง
เรียบรอยแลว
เหตุผล
.....
ดําเนินการ
39. หนวยงานของทานมีชุดขอมูล Big Data หรือไม จากแหลงใดบาง
 1. มี โปรดระบุที่มาของชุดขอมูล Big Data (เลือกไดหลายคําตอบ):
 1.1 ขอมูลภายในหนวยงาน
 1.2 ขอมูลภายนอกหนวยงาน
 1.3 Social Media
 1.4 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยูระหวางดําเนินการ
 3. ไมมี โปรดระบุเหตุผล
40. ทานนําขอมูลในลักษณะ Big Data ไปใชประโยชนอยางไร(เลือกไดหลายคําตอบ)
 1. เพื่อใชในการอธิบายปญหาและปรากฏการณ (Descriptive Analytic)
 2. เพื่อใชในการคาดการณหรือทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic)
 3. เพื่อใชในการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Prescriptive Analytic)
 4. อื่นๆ โปรดระบุ
 5. ยังไมมีการนําขอมูล Big Data มาใชประโยชน โปรดระบุเหตุผล
สวนที่ 7 อื่นๆ
41. หนวยงานของทาน ประสบปญหาหรืออุปสรรคที่สงผลใหการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรรัฐบาลดิจิทัลไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม
 1. มี โปรดระบุ
 2. ไมมี
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