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(ร่ำง) แบบสำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย [ระดับกรม] ประจำปี 2561
สำหรับใช้เขียนโปรแกรม online survey
กำรกรอกแบบสำรวจประกอบด้วยคำถำม 2 ประเภท
1) คำถำมปลำยปิด คือ คาถามแบบให้เลือกตอบในตัวเลือกที่กาหนดไว้แล้ว โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง
2) คำถำมปลำยเปิด คือ คาถามที่เว้นช่องว่างสาหรับกรอกข้อความเพื่อกรอกรายละเอียดของคาตอบ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงำน
ชื่อหน่วยงาน
[Pre-fill]
สังกัดกระทรวง
[Pre-fill]
ชือ่ ผู้ประสานงาน
ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทางาน
โทรศัพท์มือถือ
e-mail
ประเภทหน่วยงาน
1. หน่วยงานราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. องค์การมหาชน 4. องค์กรอิสระ [Pre-fill]
เป็นหน่วยงาน 1. ส่วนกลาง
2. ส่วนภูมิภาค [Pre-fill]
หน่วยงานของท่าน มีสานักงานหรือสาขาในส่วนภูมิภาคหรือไม่
1. มี ได้แก่ (เลือกได้หลายคาตอบ - ระบุชื่อสานักงานหรือสาขาในส่วนภูมิภาคอย่างน้อย 1 ชื่อ)
1) ระดับจังหวัด โปรดระบุ
2) ระดับอาเภอ โปรดระบุ
3) อื่นๆ โปรดระบุ
2. ไม่มี
คำถำมสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
G1. หน่วยงานของท่าน มีภารกิจหลักในเรื่องใดดังต่อไปนี้ (เลือกได้หลายคาตอบ)
1. หน่วยงานที่ให้บริการ (ถามต่อข้อ G1.1)
G1.1 กลุ่มผู้รับบริการของหน่วยงานท่านคือกลุ่มใด (เลือกได้หลายคาตอบ)
1) บริการภาคประชาชน (G2C)
2) บริการภาคธุรกิจ (G2B)
3) บริการภาครัฐ (G2G)
4) อื่นๆ โปรดระบุ
2. หน่วยงานทีจ่ ัดทานโยบาย
3. หน่วยงานทีก่ ากับดูแล
4. หน่วยงานที่ประสานงาน
5. อื่นๆ โปรดระบุ
G2. ท่านดารงตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของหน่วยงาน เมื่อใด (โปรดระบุเดือน/ปี
พ.ศ.)
G3. ในช่วง 1 ปีก่อนดารงตาแหน่ง CIO จนถึงปัจจุบัน ท่านได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ (ไม่รวมถึง
การเข้าร่วมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ)
1. เคย เข้าร่วมหลักสูตรใดบ้าง และในปีใด
ชื่อหลักสูตร
ปีที่เข้ำร่วมอบรม
1. หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ (CIO)
2. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
3. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-Government Executive Program: eGEP)
4. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)
5. โปรดระบุ
2. ไม่เคย โปรดระบุเหตุผล
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G4. ในปีงบประมาณ 2561 ท่านได้นาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน หรือบริหารจัดการองค์กร หรือให้บริการประชาชน /
ภาคธุรกิจ / ภาครัฐ หรือไม่
 1. มี ระบุไว้ในแผนงาน แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ โปรดระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
 2. มี ระบุไว้ในแผนงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้แก่ โครงการ
 3. มี ระบุไว้ในแผนงาน ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล
(Digital Transformation) ได้แก่ โครงการ
 4. มี แต่ยังไม่ได้ระบุไว้ในแผนงาน โดยคาดว่าจะดาเนินการในปีงบประมาณ
 5. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
G5. ในฐานะ CIO ท่านได้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้หรือไม่
บทบำทหน้ำที่
มี ไม่มี
1. กากับดูแลในการจัดทาแผนแม่บทและ/หรือแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
P
หน่วยงาน
2. ริเริ่มการพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
P
3. ริเริ่มการทางานในรูปแบบดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานอื่น
P
4. แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนหน่วยงาน และถ่ายทอด
D
วิสัยทัศน์ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจทิ ัล
D
6. นาข้อมูลที่เกิดจากระบบงานของหน่วยงานมาใช้วิเคราะห์ในการบริหารและการตัดสินใจ
D
7. บริหารจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
D
8. บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
D
9. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
D
10. กากับดูแลการพัฒนาบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ
C
11. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
C
12. กากับดูแลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
C
13. ผลักดันให้การพัฒนาดิจิทัลเป็นตัวชี้วัดหลักขององค์กร และนาผลการประเมินตามตัวชี้วัด
A
มาพิจารณาปรับปรุงการทางานต่อไป
G6. โปรดประเมินทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานท่าน ในหัวข้อต่อไปนี้ [อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล หน้า 8 ที่เสนอโดยสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)]
หัวข้อ
น้อยที่สุด
น้อย
ปำนกลำง
มำก
มำกที่สุด
1. ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1
2
3
4
5
(Digital Literacy)
2. ความสามารถด้านการควบคุมกากับ และการปฏิบัติ
1
2
3
4
5
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and
Compliance)
3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
1
2
3
4
5
ศักยภาพองค์กร (Digital Technology)
4. ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการ
1
2
3
4
5
ให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน
ภาครัฐ (Digital Process and Service Design)
5. ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการ
1
2
3
4
5
โครงการ (Strategic and Project Management)
6. ความสามารถด้านผู้นาดิจิทัล (Digital Leadership)
1
2
3
4
5
7. ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้าน
1
2
3
4
5
ดิจิทัล (Digital Transformation)
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ส่วนที่ 1 แนวนโยบำยและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices)
1. หน่วยงานของท่าน มีการจัดทาแผนเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล หรือไม่
1. มีการจัดทา (เลือกได้หลายคาตอบ)
1) แผนยุทธศาสตร์องค์กรที่มีการระบุถึงยุทธศาสตร์หรือโครงการด้านดิจิทัลในการพัฒนาหน่วยงาน
2) แผนเฉพาะด้านดิจิทัล เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัล เป็นต้น
3) กาหนดนโยบายที่ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการทางาน โปรดระบุ
นโยบายความมั่นคงของข้อมูล (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Policy)
อื่นๆ โปรดระบุ
2. ไม่มีการจัดทา โปรดระบุเหตุผล
1A. (กรณีที่หน่วยงำนของท่ำนมีกำรจัดทำแผนงำนและ/หรือกำหนดนโยบำยด้ำนดิจิทัล) หน่วยงานของท่านได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
หรือไม่
หัวข้อ
มี
ไม่มี


1. ประกาศแผน นโยบาย และข้อปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
เข้าใจ และปฏิบัติตามแผนงาน นโยบาย และข้อปฏิบัติได้


2. กาหนดคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบตามแผนงาน นโยบาย และข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน
3. ติดตามและประเมินผลของแผนงาน นโยบาย ข้อปฏิบัติ และ/หรือคณะทางานในข้อ 1
และ 2







4. ทบทวนปรับปรุงแผนงาน นโยบาย และข้อปฏิบัติโดยนาผลการประเมินในข้อ 3 มา
พิจารณา
2. หน่วยงานของท่าน มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) โดยอนุญาตให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้หรือไม่
1. มี [ถามต่อทั้งข้อ 1.1 และ 1.2]
1.1 โปรดระบุช่องทางทีห่ น่วยงานของท่านเปิดเผยข้อมูล (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1) data.go.th (ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2558)*
โปรดระบุลิงก์ย่อยของหน่วยงาน
 2) เว็บไซต์หน่วยงาน โปรดระบุ URL
 3) อื่นๆ โปรดระบุ
*ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติ ข้อสังเกต และข้อสั่งการที่สาคัญในการประชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยรับทราบแนวทาง วิธีการ และกรอบ
เวลาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Open Government Data) โดยให้ความเร่งด่วนกับข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้าง (Thailand Government Spending) ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
เดียว (National Single Windows: NSW) ทาง Website: data.go.th ตามที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) เสนอ และได้มีข้อสังเกตและข้อสั่งการเพิ่มเติม ให้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ใช้กฎหมายที่มีอยู่ผลักดันให้
เกิดการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากล (Open Government Data)
1.2 โปรดระบุรูปแบบของไฟล์ที่เปิดเผย (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1) PDF, DOC, TXT, TIFF, JPEG
 2) XLS
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 3) CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ
 4) RDF (URIs)
 5) RDF (Linked Data)
 6) อื่นๆ โปรดระบุ
2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
3. ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานของท่าน มีโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล (เช่น โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล) หรือไม่
1. มี (ถามต่อข้อย่อย)
2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
(ข้ามไปข้อ 4)
3A. จานวนโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล
โครงการ
3B. กรุณาระบุชื่อโครงการ (ระบุโครงการที่ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงานมากที่สุดไม่เกิน 5 โครงการ)
(3B-1)
(3B-2)
(3B-3)
(3B-4)
งบประมาณ
จานวนบุคลากรของ
มีการจ้างเหมา
มีการศึกษาความต้องการของ
โครงการ เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ บุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการ (เช่น ประชาชน บุคลากร
จานวนเงิน
โครงการนี้
(outsource)
ของหน่วยงาน เป็นต้น) ก่อนเริ่ม
(บาท)
จานวน
(คน) เพื่อทาโครงการ
โครงการและได้มีการนาข้อมูลมา
นี้หรือไม่
ออกแบบบริการหรือไม่ อย่างไร
มี
ไม่มี
มี อยู่ระหว่างการ
ไม่มี
ดาเนินการ





1. โครงการ
บาท
คน





2. โครงการ
บาท
คน





3. โครงการ
บาท
คน





4. โครงการ
บาท
คน





5. โครงการ
บาท
คน
4. ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
บาท
4A. และมีงบประมาณประจาปีที่ได้รับการจัดสรรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่
1. มี –ได้รับจัดสรรงบประมาณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดต่อไปนี้ (เลือกได้หลายคาตอบ) และเป็นจานวนเงินเท่าใด
วัตถุประสงค์
จำนวนเงิน (บำท)
 1.1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
 1.2 เพื่อพัฒนาระบบกลางให้หน่วยงานภาครัฐใช้ร่วมกัน (เช่น GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง)
 1.3 เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลสาหรับใช้ภายในหน่วยงาน หรือให้บริการกับประชาชน/
ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ
 1.4 เพื่อจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในหน่วยงาน
 1.5 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสาหรับใช้ภายใน
หน่วยงาน
 1.6 เพื่อดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ
 1.7 เพื่อศึกษาวิจัยและนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน
 1.8 อื่นๆ โปรดระบุ
รวมทั้งสิ้น (คำนวณจำกโปรแกรม)
2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล (เลือกตอบข้อเดียว)
 2.1 อยู่ระหว่างการจัดทา
 2.2 ยังไม่มีแผนที่จะดาเนินการ
 2.3 อื่นๆ โปรดระบุ
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ส่วนที่ 2 ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล (Digital Capabilities)
5. หน่วยงานของท่านมีจานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวม
คน (รวมลูกจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราว)
5A. ในจานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้ (ไม่รวมลูกจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราว) เป็นตาแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
คน
5B. ในจานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้ เป็นลูกจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันทั้งหมด
คน
6. หน่วยงานของท่านมีจานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้จานวนเท่าใด (ไม่นับรวมลูกจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราว) [อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ที่เสนอโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)]
บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่
จำนวน (คน)
1. ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. ผู้อานวยการกอง (Management)
3. ผู้ทางานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic)
4. ผู้ทางานด้านบริการ (Service)
5. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) ประกอบด้วย
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 เจ้าหน้าที่สายงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
6. ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
7. หน่วยงานของท่านมีจานวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับรวมลูกจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราว) ที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพทางด้านดิจิทัล (ที่ยังไม่หมดอายุ) ในด้านต่อไปนี้ จานวนกี่คน
ควำมชำนำญ
จำนวน (คน)
1. ด้านเครือข่าย
2. ด้านซอฟต์แวร์
3. ด้านความมั่นคงปลอดภัย
4. ด้านฐานข้อมูล
5. ด้านการบริหารโครงการ
6. อื่นๆ (เช่น ITPE เป็นต้น) โปรดระบุ

1.
2.
3.

URL…
URL…
URL…





อื่นๆ

7. อื่นๆ ระบุ





6. ศูนย์บริกำรร่วม





5. หน่วยบริกำรส่วนภูมิภำค





4.
หน่วยบริกำรส่วนกลำง





3. Kiosk





2. Mobile Application





1. เว็บไซต์ ระบุ URL...............

ส่วนที่ 3 บริกำรภำครัฐ (Public Services)
8. หน่วยงานของท่าน มีการให้บริการกับประชาชน / ภาคธุรกิจ / ภาครัฐ ทั้งหมด
บริการ
8A. โปรดระบุรายละเอียดบริการทั้งหมดของหน่วยงานท่าน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ชื่อบริกำร
ไม่เป็น
เป็น
ช่องทำงดิจิทัล (เลือกได้หลำยคำตอบ)
ดิจิทัล
ดิจิทัล ผู้รับบริกำรดำเนินกำรด้วยตนเอง
เคำน์เตอร์บริกำรประชำชน
(Self-service)
(Counter Service)
(ข้ำมไป (ถำมต่อ)
ข้อ 12
ถ้ำตอบ
“ไม่เป็น
ดิจิทัล”
ในทุก
บริกำร)
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9. การให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของหน่วยงานท่าน เป็นการให้บริการประเภทใดบ้าง
ชื่อบริกำร
ประเภทกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนองค์กำรสหประชำชำติ (เลือกได้หลำยคำตอบ)
1)
2)
3)
4)
Emerging
Enhanced
Transactional
Connected
Information
Information
Services
Services
Services
Services




1.




2.




3.
10. ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณในการพัฒนาบริการดิจิทัลเหล่านี้ เป็นจานวนเท่าใด
ชื่อบริกำร
งบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำบริกำรดิจิทัล ในปีงบประมำณ 2561 (บำท)
1.
2.
3.
11. โปรดระบุปริมาณการใช้บริการ (Transaction) ทั้งหมดของแต่ละบริการ (ทั้งที่เป็นดิจิทัลและไม่เป็นดิจิทัล) และปริมาณการใช้บริการเฉพาะที่
ผ่านช่องทางดิจิทัล ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
ชื่อบริกำร
ปริมำณกำรใช้บริกำร
ปริมำณกำรใช้บริกำร
ไม่มีข้อมูล
(Transaction) ทั้งหมด
เฉพำะที่ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล
(ทั้งที่เป็นดิจิทัลและไม่เป็นดิจิทัล) (ครั้ง)
(ครั้ง)
1.

2.

3.

12. ในแต่ละบริการที่หน่วยงานของท่านพัฒนาขึ้นมานั้น มีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานก่อนพัฒนาบริการหรือไม่
ชื่อบริกำร
มีกำรสำรวจควำมต้องกำรหรือไม่
1) มี
2) ไม่มี


1.


2.


3.
13. หน่วยงานของท่าน มีการประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี โปรดระบุช่องทางการประชาสัมพันธ์ (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 ช่องทางปกติ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ กระดานประกาศ
 1.2 ช่องทางดิจิทัล (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1) Website
 2) Facebook
 3) Instagram
 4) twitter
 5) Line@
 6) Line
 7) อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
 3. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
14. หน่วยงานของท่านมีการให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นต่อบริการหรือไม่
 1. มี ติดต่อผ่านช่องทางใด (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 Call Center
 1.2 Website
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15.

16.

17.

18.

 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. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่านมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือไม่
 1. มี [ถามข้อ 15A]
 2. ไม่มี [ถามข้อ 16]
15A. หน่วยงานของท่านมีบริการรับชาระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล (e-payment / Digital Payment) หรือไม่
 1. มี โปรดระบุช่องทาง
 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่าน มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อบริการดิจิทัลของหน่วยงานหรือไม่ (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี โปรดระบุ (เลือกได้หลายคาตอบ) [ถามต่อข้อ 17]
 1.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นรายปี
 1.2 ประเมินความพึงพอใจทันทีหลังจากได้รับบริการ
 1.3 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยู่ระหว่างการดาเนินการ [ข้ามไปข้อ 18]
 3. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
[ข้ามไปข้อ 18]
หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการหรือไม่ (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี ดาเนินการปรับปรุงแล้ว เช่น ________________
 2. มี อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 3. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่านมีการนับจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงานหรือไม่ อย่างไร (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 มีการนับจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 1.2 มีการนับจานวนผู้ดาวน์โหลดเอกสาร
 1.3 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 3. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
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ส่วนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)
19. หน่วยงานของท่าน มีระบบบริหารจัดการภายในที่ดาเนินการในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่
ระบบบริหำรจัดกำร
1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. งานบริหารงบประมาณ
3. การเงินการบัญชี
4. งานสารบรรณ
5. งานเลขานุการ
6. งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ เช่นจองห้องประชุม รถตู้
7. งานบริหารจัดการพัสดุ
8. งานจัดซื้อจัดจ้าง
9. การจัดประชุม เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การส่งเอกสารประชุมผ่านระบบ eMeeting เป็นต้น
10. อื่นๆ โปรดระบุ

มี










ไม่มี














20. ระบบบริหารจัดการภายในของหน่วยงานท่าน เป็นการดาเนินการเองหรือใช้ระบบกลางของภาครัฐ
ระบบบริหำรจัดกำร
ดำเนินกำรเอง
ใช้ระบบกลำงของภำครัฐ

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระบุชื่อระบบ.......

2. งานบริหารงบประมาณ
 ระบุชื่อระบบ.......

3. การเงินการบัญชี
 ระบุชื่อระบบ.......

4. งานสารบรรณ
 ระบุชื่อระบบ.......

5. งานเลขานุการ
 ระบุชื่อระบบ.......

6. งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ เช่นจองห้องประชุม รถตู้
 ระบุชื่อระบบ.......

7. งานบริหารจัดการพัสดุ
 ระบุชื่อระบบ.......

8. งานจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบุชื่อระบบ.......

9. การจัดประชุม เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การส่งเอกสารประชุม
 ระบุชื่อระบบ.......
ผ่านระบบ e-Meeting เป็นต้น

10. อื่นๆ โปรดระบุ
 ระบุชื่อระบบ.......
21. ระบบบริหารจัดการภายในของหน่วยงานท่าน สามารถเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้หรือไม่
ระบบบริหำรจัดกำร
เชื่อมโยงได้
เชื่อมโยงไม่ได้

1. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

2. งานบริหารงบประมาณ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

3. การเงินการบัญชี
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

4. งานสารบรรณ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

5. งานบริหารจัดการพัสดุ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

6. งานจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......

7. การจัดประชุม เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การส่งเอกสารประชุม
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......
ผ่านระบบ e-Meeting เป็นต้น

8. อื่นๆ โปรดระบุ
 ระบุชื่อระบบที่เชื่อมโยง.......
22. ระบบบริหารจัดการภายในของหน่วยงานท่าน มีการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือไม่ (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี โดย (เลือกตอบข้อเดียว)
 1.1 มีการเชื่อมโยงทุกระบบที่มีเข้าด้วยกัน
 1.2 มีการเชื่อมโยงเพียงบางระบบ
 2. ไม่มี เพราะ (เลือกได้หลายคาตอบ)
 2.1 ระบบไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้
 2.2 ไม่มีนโยบายรองรับ

หน้า 8 / 12

แบบสำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย ระดับกรม ประจำปี 2561

23.

24.

25.

26.

27.

 2.3 ขาดงบประมาณ
 2.4 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................
หน่วยงานของท่านมีการเข้าระบบบริหารจัดการภายในด้วยวิธี Single Sign-on หรือไม่ อย่างไร (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มีการใช้ Single Sign-on ทุกระบบ
 2. มีการใช้ Single Sign-on บางส่วน โปรดระบุ
 3. ไม่มกี ารใช้ Single Sign-on กรุณาระบุเหตุผล (เลือกได้หลายคาตอบ)
 3.1 ไม่มีนโยบายรองรับ
 3.2 ขาดงบประมาณ
 3.3 อื่นๆ โปรดระบุ
หน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บข้อมูลจากระบบบริหารจัดการภายในไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือไม่
 1. มี
 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
ระบบบริหารจัดการภายในของหน่วยงานท่าน มีการใช้งานครอบคลุมถึงหน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือไม่
 1. มี
 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
ปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้มีการส่งเอกสารติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็นทางการในรูปแบบใด (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1. รูปแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์ / โทรสาร / พนักงานส่งเอกสาร (ข้ามไปส่วนที่ 5)
 2. รูปแบบดิจิทัล กรุณาระบุ (เลือกได้หลายคาตอบ) [ถ้าเลือกรูปแบบดิจิทัล ให้ถามข้อ 27 ด้วย]
 2.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ข้ามหน่วยงาน
ยกเว้นกรณีเรื่องสาคัญที่ต้องทาเอกสารยืนยันตามไปทันทีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของท่านยังจาเป็นต้องมีการรับ/ส่ง
เอกสารราชการในรูปแบบกระดาษควบคู่ไปกับระบบการรับส่งเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่ (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. ไม่จาเป็นต้องรับ/ส่ง เอกสารกระดาษ เพราะระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ อนุญาตให้ยอมรับเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษได้
 2. จาเป็นต้องรับ/ส่ง เอกสารกระดาษ เพราะเหตุใด (เลือกได้หลายคาตอบ)
 2.1 ใช้สาหรับสั่งการภายในหน่วยงาน
 2.2 ต้องการเก็บเป็นหลักฐาน
 2.3 อื่นๆ โปรดระบุ
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ส่วนที่ 5 โครงสร้ำงพื้นฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Secure and Efficient Infrastructure)
28. หน่วยงานของท่าน มีจานวน เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / โน๊ตบุ๊ค / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสาหรับการใช้งาน
ทั้งหมดจานวนเท่าใด และเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ (ไม่รวมอุปกรณ์ส่วนตัว)
เพียงพอหรือไม่
ไม่มีเลย
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์
จำนวน
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ



1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่อง



2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่อง



3. เซิร์ฟเวอร์ (Server)
เครื่อง



4. CCTV
เครื่อง



5. โปรแกรมลิขสิทธิ์



6. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น iPad, Tablet



7. Cloud (Infrastructure as a service)



8. IP Phone
9. อื่นๆ โปรดระบุ
(เช่นอุปกรณ์ Conference)
29. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในหน่วยงานของท่าน มีความเร็วเฉลี่ยในการดำวน์โหลด/อัพโหลดเป็นเท่ำไร
1) ความเร็วเฉลี่ยปัจจุบัน
ดาวน์โหลด...................... / อัพโหลด.................. Mbps
2) ความเร็วเฉลี่ยที่ต้องการ
ดาวน์โหลด...................... / อัพโหลด.................. Mbps
30. หน่วยงานของท่านมี wifi ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ใช้งานหรือไม่ (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี wifi ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
 2. มี wifi ให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน
 3. มี wifi ให้ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน
 4. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
31. หน่วยงานของท่าน มีการดูแลและติดตามการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ อย่างไร
 1. มี โดย: (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 หน่วยงานดาเนินการเอง
 1.2 จ้างดาเนินการ (Outsource)
 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล: (เลือกได้หลายคาตอบ)
 2.1 ไม่มีนโยบายรองรับ
 2.2 ขาดงบประมาณ
 2.3 ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
 2.4 อื่นๆ โปรดระบุ
32. หน่วยงานของท่านมีการจัดทากระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) หรือกระบวนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process) ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ หรือไม่ อย่างไร (เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มีการจัดทากระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management Process)
 2. มีการจัดทากระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process)
 3. มีการจัดทาทั้งสองอย่าง
 4. ไม่มี แต่อยู่ระหว่างการจัดทา
 5. ไม่มีและยังไม่มีแผนการจัดทา โปรดระบุเหตุผล
33. หน่วยงานของท่าน มีการบริหารระบบสารองข้อมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร
 1. มี โดย: (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 สารองข้อมูลภายในหน่วยงาน
 1.2 สารองข้อมูลในพื้นที่ห่างไกล
 1.3 สารองข้อมูลผ่านระบบอื่นๆ โปรดระบุ
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34.

35.

36.

37.

 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่าน ใช้กลไกการยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่ระบบที่สาคัญ/ระบบที่มีความปลอดภัยสูงของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร
 1. ใช้ โดยใช้วิธี: (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 Token Key (two-factor เช่น OTP)
 1.2 Username / Password
 1.3 บัตรประจาตัวประชาชน
 1.4 Smart Card ของหน่วยงาน
 1.5 Biometric Security (ลายนิ้วมือ, ม่านตา, เสียง)
 1.6 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. ไม่ใช้ โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่านมีมาตรการสุ่มตรวจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรหรือไม่
(เลือกตอบข้อเดียว)
 1. มี
 2. ไม่มี เพราะลงโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรอยู่แล้ว
 3. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่านมีการอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานหรือไม่ อย่างไร
 1. มี โดย (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 อัพเดทเป็นรายเดือน
 1.2 อัพเดทเป็นรายไตรมาส
 1.3 อัพเดทเป็นรายปี
 1.4 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
หน่วยงานของท่านมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร
 1. มี โปรดระบุ (เลือกได้หลายคาตอบ)
 1.1 มีการป้องกันไวรัส / Malware
โปรดระบุวิธีการ
 1.2 มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
โปรดระบุวิธีการ
 1.3 อื่นๆ โปรดระบุ
โปรดระบุตัวอย่างการใช้งาน
 2. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
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ส่วนที่ 6 เทคโนโลยีอัจฉริยะและกำรนำไปใช้ (Smart Technological Practices)
38. หน่วยงานของท่าน มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาปรับใช้ในองค์กรหรือไม่ อย่างไร
สถำนะกำรดำเนินงำน
เทคโนโลยีใหม่ที่นำมำใช้ ไม่มีกำร มีกำรนำเทคโนโลยี
ใช้งำน
มำใช้
(เลือกตอบข้อเดียว)
ในองค์กร

1. Big Data Analytics
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแต่ยัง  มีแผน  มีการใช้งานแล้ว /
โปรด
โครงการ.......
ไม่ได้ดาเนินการ
และอยู่
ดาเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล ระหว่าง
เรียบร้อยแล้ว
เหตุผล
.....
ดาเนินการ

2. IoT หรือ AI
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแต่ยัง  มีแผน  มีการใช้งานแล้ว /
โปรด
โครงการ.......
ไม่ได้ดาเนินการ
และอยู่
ดาเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล ระหว่าง
เรียบร้อยแล้ว
เหตุผล
.....
ดาเนินการ

3. Mobile Application
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแต่ยัง  มีแผน  มีการใช้งานแล้ว /
โปรด
โครงการ.......
ไม่ได้ดาเนินการ
และอยู่
ดาเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล ระหว่าง
เรียบร้อยแล้ว
เหตุผล
.....
ดาเนินการ

4. Cloud Computing
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแต่ยัง  มีแผน  มีการใช้งานแล้ว /
โปรด
โครงการ.......
ไม่ได้ดาเนินการ
และอยู่
ดาเนินการเสร็จ
(Platform as a service
ระบุ
โปรดระบุ
เ
หตุ
ผ
ล
ระหว่
า
ง
เรียบร้อยแล้ว
หรือ Software as a
เหตุผล
.....
ดาเนินการ
service)

5. Block Chain
 โปรดระบุชื่อ
 มีแผนแต่ยัง  มีแผน  มีการใช้งานแล้ว /
โปรด
โครงการ.......
ไม่ได้ดาเนินการ
และอยู่
ดาเนินการเสร็จ
ระบุ
โปรดระบุเหตุผล ระหว่าง
เรียบร้อยแล้ว
เหตุผล
.....
ดาเนินการ
39. หน่วยงานของท่านมีชุดข้อมูล Big Data หรือไม่ จากแหล่งใดบ้าง
 1. มี โปรดระบุที่มาของชุดข้อมูล Big Data (เลือกได้หลายคาตอบ):
 1.1 ข้อมูลภายในหน่วยงาน
 1.2 ข้อมูลภายนอกหน่วยงาน
 1.3 Social Media
 1.4 อื่นๆ โปรดระบุ
 2. อยู่ระหว่างดาเนินการ
 3. ไม่มี โปรดระบุเหตุผล
40. ท่านนาข้อมูลในลักษณะ Big Data ไปใช้ประโยชน์อย่างไร(เลือกได้หลายคาตอบ)
 1. เพื่อใช้ในการอธิบายปัญหาและปรากฏการณ์ (Descriptive Analytic)
 2. เพื่อใช้ในการคาดการณ์หรือทานายสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic)
 3. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Prescriptive Analytic)
 4. อื่นๆ โปรดระบุ
 5. ยังไม่มีการนาข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ โปรดระบุเหตุผล
ส่วนที่ 7 อื่นๆ
41. หน่วยงานของท่าน ประสบปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลให้การพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรรัฐบาลดิจิทัลไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่
 1. มี โปรดระบุ
 2. ไม่มี
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