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บทสรุปผูบริหาร 

 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เล็งเห็นวาในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จําเปนตอง

ทราบสถานภาพการดําเนินงาน รวมถึงระดับความพรอมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 

เพ่ือประโยชนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนินโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ

ประเทศ อีกท้ังหนวยงานตาง ๆ จะไดทราบถึงสถานการณการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัลขององคกร เพ่ือ

นําไปสูการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดจิิทัลภายในหนวยงาน สพร. 

จึงไดจัดทําโครงการสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐข้ึนอยางตอเนื่อง

มาต้ังแตป พ.ศ. 2558 โดยมุงหวังวา ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจจะสามารถสะทอนถึงปญหา ความทาทาย 

อุปสรรค รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการ

จัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเปนแหลงขอมูลดานการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมีความนาเชื่อถือ และใหหนวยงานระดับนโยบายไดนําไปประกอบการจัดทําแผนและ

ติดตามงานดานนโยบายอยางเหมาะสม 

โครงการสํารวจฯ ประจําป 2562 สพร. ดําเนินการพัฒนาแบบสํารวจฯ ป 2562 โดยการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จัดการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือระดมความคิดเห็นในการพัฒนากรอบการ

สํารวจและแบบสํารวจ และไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นตอกรอบ

และแบบสํารวจรวมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการสํารวจ เพ่ือนําขอคิดเห็นมาพัฒนาแบบสํารวจใหมี

ความถูกตองสมบูรณและเปนไปตามบริบทการทํางานของภาครัฐไทย ซ่ึงสามารถสรุปกรอบการสํารวจ

ระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ป 2562 ตามแผนภาพดังตอไปนี้ 
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การสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ป 2562 ไดทําการ

สํารวจหนวยงานระดับกรมท้ังหมด 323 หนวยงาน โดยมีหนวยงานท่ีตอบกลับจํานวน 301 หนวยงาน คิด

เปนรอยละ 93.2 และทําการสํารวจหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดท้ังหมด 1,533 หนวยงาน โดยมี

หนวยงานท่ีตอบกลับจํานวน 1,356 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 88.5 ซ่ึงในแตละจังหวัดมีหนวยงานตอบ

กลับไมตํ่ากวา 16 หนวยงาน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนหนวยงานท่ีสํารวจในแตละจังหวัด โดย

สามารถสรุปผลการสํารวจไดพอสังเขป ดังนี้ 
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ผลสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับกรมประจําป 

2562 
 

 
 

หนวยงานภาครัฐระดับกรมโดยรวมมีคะแนนระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยูท่ี 

64.60 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ มิติดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู ท่ี 75.36 คะแนน 

รองลงมา คือ มิติดานบริการภาครัฐ (Public Services) มีคะแนนอยูท่ี 68.57 คะแนน ตามมาดวย มิติดาน

ศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) มิติดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

(Smart Back Office) และมิติดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซ่ึงมีคะแนนอยูท่ี 

66.08 คะแนน 61.97 คะแนน และ 57.21 คะแนน ตามลําดับ สวนมิติท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ มิติดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยูท่ี 37.46 คะแนน โดย

สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 

โครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 

Infrastructure)  

 

หนวยงานภาครัฐระดับกรมเกือบทุกหนวยงาน (รอยละ 98) มีการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานทาง

ดิจิทัลใหมีความนาเชื่อถือ โดยหนวยงานสวนใหญ (รอยละ 75.8) มีการดูแลและติดตามการบํารุงรักษา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident Management 

Process) หรือกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุร กิจ (Business Continuity Management 
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Process) ท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ หนวยงานยังมีการตรวจสอบขอมูลสํารองใหพรอมใช

งานไดตามปกติ (รอยละ 99.3) และมีการบริหารระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน (รอยละ 

97) โดยมีการสํารองขอมูลในสํานักงาน (รอยละ 91.1) และพ้ืนท่ีหางไกล (รอยละ 55.5) ซ่ึงอาจจะตองมี

กระตุนใหหนวยงานสํารองขอมูลในพ้ืนท่ีหางไกลมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและขอมูล 

ในสวนของการบริหารจัดการขอมูลของภาครัฐ  หนวยงานระดับกรมเกือบทุกหนวยงาน (รอยละ 

99) มีสัดสวนการอัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงาน โดยสวนใหญเปนการอัพเดต

แบบรายวัน หรือ Real-time นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรมจํานวนมาก (รอยละ 82.7) มีการจัดทําขอมูล

เพ่ือเตรียมการสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก อยางไรก็ตาม หนวยงานบางหนวยงาน 

(รอยละ 28.9)  ยังไมมีการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลของหนวยงานท่ีเก็บรักษาไว โดยสวนหนึ่งระบุ

เหตุผลวา ยังไมทราบแนวทางในการจัดทํา และขาดความรู/ความเชี่ยวชาญ (รอยละ 56.3) ดังนั้น 

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรอบรมใหความรูแกหนวยงานภาครัฐถึงแนวทางในการตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูล เพ่ือใหขอมูลของแตละหนวยงานมีความสมบูรณ พรอมสําหรับการบูรณาการขอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐตอไป 

 

บริการภาครัฐ (Public Services) 

 

หนวยงานภาครัฐระดับกรมสวนใหญ (รอยละ 81.8) มีบริการหลักท่ีเปนบริการดิจิทัลแลว โดยมี

ชองทางดิจิทัลท่ีใหผูรับบริการดําเนินการดวยตนเอง (Self-service) ผานชองทางเว็บไซต (รอยละ 83.1) 

Mobile Application (รอยละ 23.1) และ Kiosk (รอยละ 4.6) อยางไรก็ดี หนวยงานภาครัฐควรเรงพัฒนา

บริการหลักใหอยูในรูปแบบ Mobile Application เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ทุกท่ี ทุก

เวลา และพัฒนาบริการหลักใหสามารถทําธุรกรรมผาน Kiosk เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึง

บริการดิจิทัลไดอยางเทาเทียม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการดิจิทัลของภาครัฐ นอกจากนี้ 

หนวยงานระดับกรมควรคํานึงถึงการออกแบบบริการดิจิทัลใหอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน และสามารถ

ใชงานไดงายมากข้ึน อาทิเชน มีระบบคนหาขอมูลระดับสูง แสดงคียบอรด (Keyword) ท่ีคนหาบอย หรือ

ระบบเดาคํา การเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญเปนภาษาอังกฤษ เปนตน  

ถึงแมวา หนวยงานระดับกรมสวนใหญจะมีบริการหลักในรูปแบบบริการดิจิทัลแลว แตหนวยงาน

บางสวน (รอยละ 23.3) ยังไมสามารถยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานท่ีทาง

ราชการออกใหจากประชาชน โดยมีเหตุผล คือ ตองการใชเปนหลักฐาน, ไมมีระบบรองรับ/ไมไดเชื่อมตอกับ

ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร, ยังตองใชเพ่ือการยืนยันตัวตน/เพ่ือความปลอดภัย, ทําตามระเบียบหนวยงาน/

ทําตามกฎ/ทําตามกฎหมาย ดังนั้น จึงควรสนับสนุนเรื่องระบบท่ีจะชวยในการดําเนินการเพ่ือยกเลิกการ

เรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จึงควรผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาแกไข
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กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ท่ีจะสงเสริมใหเกิดการยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน รวมถึงสําเนาเอกสารอ่ืน ๆ  

ท้ังนี้ หนวยงานระดับกรมมีการประชาสัมพันธบริการดิจิทัลของหนวยงานท้ังชองทางดิจิทัล (รอย

ละ 94) และผานชองทางปกติ (รอยละ 81.1) โดยเปนการกระตุนเพ่ือเพ่ิมจํานวนการใชบริการดิจิทัล

สะทอนใหเห็นวา หนวยงานระดับกรมมีความตื่นตัวในการประชาสัมพันธบริการดิจิทัลของหนวยงานเพ่ือให

ประชาชนรับทราบและเขาถึงบริการดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน นอกจากการประชาสัมพันธสรางความรับรูดังกลาว

แลว   หนวยงานควรนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการ และควรศึกษาความ

ตองการของผูใชกอนพัฒนาบริการหลัก เพ่ือใหบริการดิจิทัลตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงจะทํา

ใหอัตราการใชงานสูงข้ึน 

 

ศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities)  

 

บุคลากรภาครัฐระดับกรมสวนใหญ (รอยละ 94.4) มีความสามารถในการใชประโยชนจากขอมูล 

โดยสวนใหญเปนการใชขอมูลเพ่ือการอธิบายปญหาและปรากฏการณ (Descriptive Analytic) จึงควร

สงเสริมใหบุคลากรใชขอมูลเพ่ือการคาดการณหรือทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน (Predictive Analytic) และใช

ขอมูลเพ่ือการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Prescriptive Analytic) มากข้ึน 

ท้ังนี้ หากแบงทักษะบุคลากรดานดิจิทัล (ตามเกณฑ กพ.) เปน 7 มิติ และแบงทักษะบุคลากร

ดานความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐ (ตามเกณฑ กพ.) เปน 5 มิติ เพ่ือประเมิน

ความสามารถของบุคลากรในการทํางานทางดานดิจิทัล พบวา บุคลากรภาครัฐมีความโดดเดนดานการ

บริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) และความรูเก่ียวกับ

เปาหมาย พันธกิจ กระบวนการทํางานและการใหบริการของหนวยงาน มีคะแนน 3.57 และ 4.01 

ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนของทักษะบุคลากรดานดิจิทัล อยูระหวาง 3.39 – 3.57 คะแนน และ

คาเฉลี่ยคะแนนของทักษะบุคลากรดานความสามารถและความรูพ้ืนฐาน อยูระหวาง 3.51 – 4.01 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5   

ในสวนของผูนําดานดิจิทัล (Digital Leadership) หนวยงานภาครัฐระดับกรม มีผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานภาครัฐ (CIO) ท่ีเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนไมมากนัก (รอยละ 31.9) โดยมีเหตุผลท่ีไมเขารวมการอบรม คือ เขารับ

ตําแหนงใหม (รอยละ 27.5) และติดภารกิจ (รอยละ 15.2) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา CIO ของหนวยงานไมไดถูก

แตงตั้งข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ี CIO โดยเฉพาะ แตเปนตําแหนงท่ีควบคูกับตําแหนงงานหลัก ทําให CIO มี

ภารกิจคอนขางมาก อยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญตอการเขารับการฝกอบรมและการปฏิบัติ

หนาท่ีของ CIO เนื่องจาก CIO ถือเปนสวนสําคัญหลักตอทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขององคกร  

นอกจากการใหความสําคัญกับบุคลากรในระดับผูบริหารแลว หนวยงานควรพิจารณาเพ่ิมตําแหนง



โครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2562 - 7 

  

ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากข้ึนดวย เนื่องจากหนวยงานสวนใหญ (รอยละ 81.4) เห็นวา 

จํานวนผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัลไมเพียงพอตอภารกิจ ซ่ึงตองรองรับภาระงานท่ีตอง

ปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 

การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)  

 

หนวยงานระดับกรมสวนใหญ (รอยละ 99.7 ) มีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal 

Integration) ท่ีดําเนินการในรูปแบบดิจิทัลแลว แตยังมีระบบท่ีชวยในการบริหารจัดการในหนวยงานบาง

ระบบท่ียังมีการใชเปนสวนนอย เชน ระบบงานเลขานุการ (รอยละ 48.2) และระบบการจัดประชุม (รอยละ 

67.4) นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการภายในท่ีเปนดิจิทัลสวนใหญเปนการดําเนินการข้ึนเอง โดยเฉพาะ

ระบบงานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ (รอยละ 99.2) ระบบงานเลขานุการ (รอยละ 98.6) และระบบ

การจัดประชุม (รอยละ 96.6) โดยระบบสวนใหญไมสามารถเชื่อมโยงกันได ดังนั้น ควรมีการพัฒนาระบบ

กลางสนับสนุนการทํางานท่ีใหหนวยงานภาครัฐท้ังหมดใชรวมกัน เพ่ือการบูรณาการและลดความซํ้าซอนใน

การใชงบประมาณ  

ในสวนของระบบบริหารจัดการภายนอกของ (External Integration) หนวยงานระดับกรม 

พบวา หนวยงานบางสวน (รอยละ 27.2) ยังตองพัฒนาระบบใหสามารถเชื่อมโยงระบบและขอมูลตาง ๆ ใน

รูปแบบดิจิทัลกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญตอการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล ท้ังนี้ หนวยงานท่ี

สงเอกสารในรูปแบบดิจิทัลสวนใหญ (รอยละ 86.4) สงในรูปแบบอีเมล มีเพียงสวนนอย (รอยละ 32.6) ท่ีสง

เอกสารโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) นอกจากนี้ หนวยงานสวนใหญ (รอยละ 85.1) 

ยังตองสงเอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางเปนทางการ ในรูปแบบท่ีไมใชดิจิทัล โดยหนวยงาน

สวนใหญ (รอยละ 87.3) ระบุวายังจําเปนตองมีการรับ/สงเอกสารราชการในรูปแบบกระดาษควบคูไปกับ

ระบบการรับสงเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากตองการเก็บเปนหลักฐาน (รอยละ 95.3) และใช

สําหรับสั่งการภายในหนวยงาน (รอยละ 62.7) ดังนั้น ควรสงเสริมใหหนวยงานใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) ในการรับสงเอกสาร และจําเปนตองแกไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและระบบการทํางานใหเอ้ือตอการยกระดับไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลมากข้ึน 

 

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices)  

 

หนวยงานระดับกรมจํานวนไมมากนัก (รอยละ 69.8) มีการจัดทําแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน

รัฐบาลดิจิทัลแลว หากยังมีหนวยงานบางสวน (รอยละ 24.6) อยูระหวางจัดทําแผนฯ และหนวยงานสวนท่ี

เหลือ (รอยละ 5.7) ยังไมมีการจัดทําแผนฯ โดยแผนฯ ท่ีจัดทําสวนใหญจัดทําในรูปแบบของกําหนดนโยบาย

ท่ีสงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชยกระดับการทํางาน (รอยละ 98.1) แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
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องคกรท่ีมีการระบุถึงยุทธศาสตรหรือโครงการดานดิจิทัลในการพัฒนาหนวยงาน (รอยละ 90.5) แผนเฉพาะ

ดานดิจิทัล เชน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัล เปนตน (รอยละ 

90.5) ท้ังนี้ ควรกระตุนใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัลใหครบทุก

หนวยงาน   

ในสวนของการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance)  พบวา มีหนวยงานระดับกรมจํานวนนอย 

(รอยละ 6.3) ท่ีมีการดําเนินการและประกาศนโยบายดานการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) 

นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรมเพียงบางหนวยงานท่ีมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผาน data.go.th (รอยละ 

59.8 จากหนวยงานท้ังหมดท่ีมีการเปดเผยขอมูล) จึงควรมีมาตรการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผย

ขอมูลผาน data.go.th ซ่ึงถือเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรขอมูลเปดภาครัฐ และสงเสริมใหภาคเอกชน

และภาคประชาชนเขาใชงาน data.go.th เพ่ือสงเสริมการนําขอมูลเปดภาครัฐไปใชตอยอด  อีกท้ัง มุงเนน

การประชาสัมพันธและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลใหอยูในรูปแบบ CSV, ODS, XML, JSON, 

KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked Data) มากข้ึน เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลเปด

ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

นอกจากการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนแลว การจัดสรรงบประมาณถือเปนปจจัยความสําเร็จท่ี

สําคัญ โดยจากการสํารวจ พบวา หนวยงานภาครัฐระดับกรมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบริการ

ดิจิทัลสําหรับใชภายในหนวยงาน หรือใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ/ภาครัฐมากท่ีสุด (รอยละ 34.53) 

ขณะท่ี งบประมาณเพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรและเพ่ือศึกษาวิจัยและนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน มีเพียงรอยละ 4.64 และรอยละ 1.41 ตามลําดับ ซ่ึงสะทอนวา 

หนวยงานยังไมใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรและการศึกษาวิจัยและนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรมมีสัดสวนงบประมาณท่ี

ไดรับตองบประมาณท่ีขอเพ่ือพัฒนาระบบกลางใหหนวยงานภาครัฐใชรวมกัน (41.80%) คอนขางนอย 

หนวยงานผูอนุมัติงบประมาณจึงควรใหความสําคัญตองบประมาณเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว เพราะจะเปน

การสรางระบบ/แพลตฟอรมกลางและยกระดับใหหนวยงานภาครัฐสามารถทํางานรวมกันอยางบูรณาการ 

ท้ังนี้ ในมิติของความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร พบวา หนวยงานภาครัฐระดับกรมตองเรงให

ความสําคัญกับนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร โดยหนวยงานบางสวน (รอยละ 62.1) ท่ีรับรูและ

ดําเนินการตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) และมีหนวยงาน

จํานวนนอย (รอยละ 18.1) ท่ีมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล

ในหนวยงานท่ีไดรับมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 หนวยงานสวนใหญยังใชวิธีการพ้ืนฐาน คือ ปองกัน

ไวรัส/Malware  
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เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices)  

 

หนวยงานภาครัฐระดับกรมสวนใหญ (รอยละ 83.7) มีการใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอ/การสื่อสาร 

เชน Mobile, IoT, QR Code เปนตน มาประยุกตใชเขากับการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ ซ่ึงถือ

เปนการนําจุดแข็งของประเทศไทยท่ีมีสัดสวนการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีตอประชากรคอนขางสูงมาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาการใหบริการภาครัฐ 

อยางไรก็ดี หนวยงานบางสวน (รอยละ 32.2) ยังมีการนําเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligence) 

เชน AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, Robotics เปนตน และหนวยงาน

บางสวน (รอยละ 5.3) มีการนําเทคโนโลยีดานความม่ันคงและปลอดภัย (Trusted Protocol) เชน Block 

Chain เปนตน มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ หนวยงานกลางควรใหความรูความเขาใจและสนับสนุน

ใหหนวยงานภาครัฐนําเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการภาครัฐตามความ

เหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือเปนการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลในแนวดิ่ง และสรางนวัตกรรมใหมๆ 

ของการทํางานภาครัฐ 
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ผลสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับจังหวัดประจําป 

2562 
 

 
 

 หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดโดยรวมมีคะแนนระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยูท่ี 

51.09 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ มิติดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู ท่ี 59.65 คะแนน 

รองลงมา คือ มิติดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) มีคะแนนอยูท่ี 57.20 

คะแนน ตามมาดวย มิติดานบริการภาครัฐ (Public Services) มิติดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

(Smart Back Office) และมิติดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซ่ึงมีคะแนนอยูท่ี 

53.66 คะแนน 52.57 คะแนน และ 41.07 คะแนน ตามลําดับ สวนมิติท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ มิติดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยูท่ี 22.73 คะแนน โดย

สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 

โครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 

Infrastructure)   

 

หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลใหมีความนาเชื่อถือ 

โดยหนวยงานเกือบท้ังหมด (รอยละ 97.5) มีการตรวจสอบขอมูลท่ีสํารองไววายังสามารถใชงานไดตามปกติ 

หนวยงานสวนใหญ (รอยละ 85.6) มีการดูแลและติดตามการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี

การบริหารระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน (รอยละ 71.6) โดยเปนการสํารองขอมูลท่ี
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หนวยงานสวนกลาง (รอยละ 67.5) นอกจากนี้ ยังพบวาหนวยงานระดับจังหวัดเพียงสวนนอยมีการจัดทํา

กระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident Management Process) หรือกระบวนการบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process) ท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ (รอย

ละ 21.1) ดังนั้น หนวยงานกรมตนสังกัดควรสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดสวนภูมิภาคจัดทํากระบวนการ

ดังกลาว เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอมูล  

ในสวนของการบริหารจัดการขอมูลของภาครัฐ หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 84.8) 

มีการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐใหพรอมใชงานดวยวิธีการอัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและ

พรอมใชงาน และมีการจัดทําขอมูลเพ่ือเตรียมการสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก (รอยละ 

70.7) แตมีอุปสรรคจากการท่ีหนวยงานระดับจังหวัดเกือบครึ่ง (รอยละ 45.1) ไมมีการตรวจสอบความ

สมบูรณของขอมูลของหนวยงานท่ีเก็บรักษาไว ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของควร

อบรมใหความรูแกหนวยงานถึงแนวทางในการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลของหนวยงานท่ีเก็บรักษา

ไว เพ่ือใหขอมูลของแตละหนวยงานมีความสมบูรณ พรอมสําหรับการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน

ภาครัฐตอไป 

 

ศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities)  

 

ผูนําดานดิจิทัล (Digital Leadership) CIO มีความพรอมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลโดยนํา

ระบบดิจิทัลมาปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในจังหวัด (รอยละ 97.3) แตยังไมใหความสําคัญตอการเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ CIO มากนัก เพราะมีประสบการณในการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงสวนนอย (รอยละ 25.3) เนื่องจากยังไมถึงรอบการอบรมและเพ่ิงเขารับ

ตําแหนง จึงควรพิจารณาในการจัดหลักสูตรท่ีจําเปนเพ่ืออบรมความพรอมของ CIO โดยไมตองรอใหถึงรอบ

การอบรม 

บุคลากรท่ัวไปของหนวยงานระดับจังหวัดมีความสามารถในการใชประโยชนจากขอมูล (รอยละ 

89.5) หากแบงทักษะบุคลากรดานดิจิทัล (ตามเกณฑ กพ.) เปน 7 มิติ และแบงทักษะบุคลากรดาน

ความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐ (ตามเกณฑ กพ.) เปน 5 มิติ พบวา ทักษะบุคลากร

ดานดิจิทัลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.54 – 3.06 คะแนน) และทักษะบุคลากรดาน

ความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐอยูในระดับท่ีดี (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.18 – 3.78 

คะแนน) โดยมีความโดดเดนดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (3.06 คะแนน) 

และความรูเก่ียวกับเปาหมาย พันธกิจ กระบวนการทํางานและการใหบริการของหนวยงาน (3.78 คะแนน) 

หนวยงานระดับจังหวัดยังมีอุปสรรค คือ มีจํานวนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงไมเพียงพอ 

จึงตองใชเจาหนาท่ีสายงานอ่ืนมาปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศแทน (รอยละ 69.6) ดังนั้น กรมตน

สังกัดจึงควรพิจารณาถึงจํานวนตําแหนงงานท่ีเหมาะสมสําหรับหนวยงานระดับจังหวัดในสังกัด และอาจ
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พิจารณาปรับเพ่ิมตําแหนงงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหหนวยงานมีบุคลากรท่ี

เพียงพอในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในสวนภูมิภาค 

 

บริการภาครัฐ (Public Services)  

 

หนวยงานระดับจังหวัดมีความพรอมในการใหบริการภาครัฐ โดยมีการประชาสัมพันธบริการ

ดิจิทัลของหนวยงานผานชองทางดิจิทัล (รอยละ 83.4) และผานชองทางปกติ (รอยละ 74.3) มีการกระตุน

เพ่ือเพ่ิมการใชบริการดิจิทัล (รอยละ 63.9) แตยังมีสัดสวนของบริการหลักท่ีเปนดิจิทัลไมมากนัก (รอยละ 

52) อีกท้ัง ชองทางดิจิทัลท่ีหนวยงานใชในการใหบริการแบบผูรับบริการดําเนินการดวยตนเอง (Self-

service)  ท่ีมากท่ีสุด ไดแก เว็บไซต (รอยละ 74.9) ตามมาดวย Mobile Application (รอยละ 23.4), 

Kiosk (รอยละ 4.8) ดังนั้น หนวยงานกรมตนสังกัด จึงควรกระตุนใหหนวยงานในสังกัดนําบริการดิจิทัลไป

ใหบริการประชาชนไดจริง และ ควรสงเสริมใหใช Kiosk สําหรับใหบริการประชาชนมากข้ึน เพราะสามารถ

ใชบริการไดโดยงายโดยไมตองออนไลน  

นอกจากนี้ ยังควรกระตุนใหหนวยงานนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพ

บริการมากข้ึน โดยเฉพาะหนวยงานระดับกรมท่ีมีสาขาในสวนภูมิภาคควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบริการในสวนภูมิภาคมาปรับปรุงคุณภาพบริการ เพ่ือเพ่ิมอัตราการใชงานบริการดิจิทัล ตลอดจน

ควรใหความสําคัญในการศึกษาความตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการ จะทําใหบริการดิจิทัลท่ีออกมา

ตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงจะทําใหอัตราการใชงานสูงข้ึน 

 

การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)  

 

หนวยงานระดับจังหวัดเกือบท้ังหมด (รอยละ 96.1) มีระบบบริหารจัดการภายในท่ีดําเนินการใน

รูปแบบดิจิทัลแลว แตยังมีบางระบบท่ียังมีการใชเปนสวนนอย เชน ระบบงานเลขานุการ (รอยละ 36.3) 

และระบบการจัดประชุม (รอยละ 46.2) ซ่ึงเปนระบบท่ีชวยในการบริหารจัดการในหนวยงาน นอกจากนี้ 

ระบบบริหารจัดการภายในท่ีเปนดิจิทัลสวนใหญเปนการดําเนินการโดยกรมตนสังกัด โดยเฉพาะระบบงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 78.5) งานสารบรรณ (รอยละ 75.50) และงานบริหารงบประมาณ (รอย

ละ 65.80) ดังนั้น ควรมีการพัฒนาระบบกลางสนับสนุนการทํางานของภาครัฐท่ีใหหนวยงานภาครัฐท้ังหมด

ใชรวมกันเพ่ือการบูรณาการและเปนการใชงบประมาณในการพัฒนาระบบท่ีไมซํ้าซอน  

อีกท้ัง หนวยงานยังตองพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงระบบและขอมูลตางๆ กับหนวยงานภายนอก 

เพราะหนวยงานระดับจังหวัดบางสวน (รอยละ 51) ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหนวยงาน

ภายนอก นอกจากนี้ หนวยงานสวนใหญ (รอยละ 82.2) ตองสงเอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืนๆ 

อยางเปนทางการในรูปแบบท่ีไมใชดิจิทัล อีกท้ัง หนวยงานท่ีระบุวาสงเอกสารในรูปแบบดิจิทัลสวนใหญ 
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(รอยละ 87.5) สงในรูปแบบอีเมล มีเพียงรอยละ 63.6 ท่ีสงเอกสารโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(e-Saraban)  และหนวยงานสวนใหญ (รอยละ 80.6) ระบุวายังจําเปนตองมีการรับ/สงเอกสารราชการใน

รูปแบบกระดาษควบคูไปกับระบบการรับสงเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากตองการเก็บเปน

หลักฐาน (รอยละ 97.6) และใชสําหรับสั่งการภายในหนวยงาน (รอยละ 58.6) ดังนั้น นอกจากจะสงเสริม

ใหหนวยงานใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) ในการรับสงเอกสารแลว ยังจําเปนตองแกไข

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติและระบบการทํางานท่ีไมเอ้ือตอการยกระดับไปสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

 

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices)  

 

หนวยงานระดับจังหวัดมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผาน data.go.th ไมมากเทาท่ีควร (รอยละ 

42.7 จากหนวยงานท้ังหมดท่ีมีการเปดเผยขอมูล) จึงตองมีมาตรการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผย

ขอมูลผาน data.go.th ซ่ึงถือเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรขอมูลเปดภาครัฐ และสงเสริมใหภาคเอกชน

และภาคประชาชนเขาใชงาน data.go.th เพ่ือสงเสริมการนําขอมูลเปดภาครัฐไปใชตอยอด  

สวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลในหนวยงานระดับจังหวัด 

ยังควรเรงพัฒนา เพราะมีเพียงสวนนอยท่ีไดรับมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 (รอยละ 17.9) สําหรับเรื่อง

การจัดสรรงบประมาณประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในเสริมสรางความพรอมในการ

ดําเนินงานตามนโยบายดานรัฐบาลดิจิทัล พบวา มีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงสวนนอย (รอยละ 24) ท่ี

ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล เหตุผลสวนใหญ คือ ดําเนินการโดยสวนกลาง 

สงผลตอการท่ีหนวยงานไมมีการจัดทําโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัล ในปงบประมาณ 

2562 (รอยละ 50) ดังนั้น กรมตนสังกัดจึงควรพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานระดับจังหวัด

ตามความจําเปน หรือบริหารจัดการใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายลงไปถึงหนวยงานระดับจังหวัด 

 

เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices)  

 

หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 75.8) มีการใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอ/การ

สื่อสาร เชน Mobile, IoT, QR Code เปนตน แสดงใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐมีการนําเทคโนโลยีการ

เชื่อมตอ/การสื่อสารมาประยุกตใชเขากับการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐได ซ่ึงถือเปนการพัฒนาท่ี

ดีในการใหบริการภาครัฐโดยใชประโยชนจากโทรศัพทเคลื่อนท่ี แตยังมีขอจํากัดท่ีแทบไมมีการประยุกตใช

เทคโนโลยี Intelligence (รอยละ 0.4) และไมมีการใชเทคโนโลยี Trusted Protocol เลย หนวยงานกรม

ตนสังกัดจึงควรสนับสนุนใหหนวยงานใตสังกัดนําเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการและการ
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ใหบริการภาครัฐตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือเปนการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลในแนวดิ่ง 

และสรางนวัตกรรมใหมๆ ของการทํางานภาครัฐ 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย   

 

 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 

 1. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงานให

สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน

ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 

Governance) การปฏิรูปการทํางานและการใหบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) การเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูล (Integration) การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) ศูนยกลาง

ขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) พรอมท้ังพิจารณาของบประมาณ โดยมุงสนับสนุนการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว 

 2. รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหเพียงพอ สวนระบบงาน

สําคัญ หรือระบบท่ีตองอาศัยการทํางานรวมกันหลายหนวยงาน ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณแบบ

บูรณาการ เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย  

 3. รัฐบาลควรเรงประกาศใชกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน

ใชเปนหลักการและแนวทางในการดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล 

 1. รัฐบาลควรกําหนดแนวทางการปรับโครงสรางองคกรและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมุงเนนการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรภาครัฐใหสามารถทํางานรวมกับเทคโนโลยีท่ีจะเขามาทดแทน พัฒนา

ทักษะของบุคลากรในการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา

ประเด็นดังตอไปนี้  

(1) ปรับโครงสรางองคกรและขนาดกําลังคนใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(2) กําหนดใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เปนตําแหนงประจําและขยาย

ระยะเวลาดํารงตําแหนงนานข้ึน เพ่ือใหมีเวลามากเพียงพอในการปฏิบัติงานใหเห็นผลท่ีเปน

รูปธรรม 

(3) ทดสอบทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐท้ังหมด ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด  

(4) กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

(5)  พัฒนาทักษะเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการระบบภายในรัฐบาลท้ังในแนวราบและแนวด่ิง ซ่ึงไม

จําเปนตองเปนทักษะเชิงเทคนิค  
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 2. รัฐบาลควรสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหหนวยงานภาครัฐ

สวนทองถ่ินและสวนภูมิภาค และสงเสริมใหเกิดการนําแนวคิดไปประยุกตใชเพ่ือการบริหารงานและการ

ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 

 

 ดานบริการภาครัฐ 

 1. รัฐบาลควรพัฒนาระบบหรือแพลตฟอรมท่ีเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐใหเกิด

บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และใหเปนไปตามความตองการ

และการมีสวนรวมของประชาชน 

 2. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานพัฒนาบริการหลักใหสามารถทําธุรกรรมผาน Kiosk เพ่ือให

ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการดิจิทัลไดอยางเทาเทียม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ

ดิจิทัลของภาครัฐ  

 3. หนวยงานจัดทําและปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ  

 4. รัฐบาลควรสวนกลางควรรักษาสมดุลระหวางการจัดหา/พัฒนาระบบ/บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศจากสวนกลาง กับการใหสิทธิ์หนวยงานสวนภูมิภาคในการจัดหา/พัฒนา/ตอยอดระบบ/บริการ

แบบเฉพาะเจาะจงรายพ้ืนท่ี  

 5. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานควรยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) โดย

ศึกษาความตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการ รวมถึงการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออกแบบ

บริการ (Participation) และใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ (Feedback)  

 

 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

 1. รัฐบาลควรพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานดิจิทัลท่ีจําเปน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

 2. รัฐบาลควรพัฒนาระบบบริหารงานกลาง (Smart Back Office Solution) เพ่ือสงเสริมการ

ดําเนินงานภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยจัดทําระบบตาง ๆ อาทิ ระบบจดหมายราชการและการสั่งการ

ดิจิทัล ระบบจองหองประชุมและยานพาหนะ ระบบบริหารงานกลางอ่ืนๆ  

 3. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทํากระบวนการหรือการดําเนินงานของแตละหนวยงานใน

รูปแบบดิจิทัล  

 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 1. รัฐบาลควรกําหนดมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเขาสูบริการดิจิทัลของ

หนวยงานของรัฐ  
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 2. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยในการใชระบบดิจิทัลและ

มาตรการปกปองคุมครองขอมูลท่ีอาจกระทบถึงความม่ันคงหรือความเปนสวนตัวของประชาชน 

 3. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident 

Management Process) และกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุร กิจ (Business Continuity 

Management Process: BCP) โดยมีการทดสอบตามสถานการณท่ีไดจัดทําในแผน BCP 

 

 ดานการเปดเผยและเช่ือมโยงขอมูล 

 1. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทําขอมูลตามภารกิจของแตละหนวยงานใหอยูในรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัล  

 2. รัฐบาลควรพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐ  

 3. รัฐบาลควรพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) และเรงสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ

เปดเผยขอมูลผานชองทางนี้ 

 

 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช 

 1. รัฐบาลควรสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Big Data, IoT, AI, 

Block Chain เปนตน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมใน

การบริหารจดัการภาครัฐและการใหบริการประชาชนไดอยางเหมาะสมและตรงกับบริบทของหนวยงาน  

 

 ดานกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ 

 1. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเปน

อุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะดานการเชื่อมโยงขอมูล กระบวนการทํางาน และการบูรณา

การขามหนวยงาน รวมถึงกฎระเบียบเรื่องการมอบอํานาจ และกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของการยกเลิก

การเรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาอ่ืน  

 2. รัฐบาลควรพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีความยืดหยุนท้ังในสวนของ

กระบวนการ เอกสารหลักฐาน ขอกําหนดคุณสมบัติ และระยะเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลท่ีตองปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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1. บทนํา 
 

1.1 ความเปนมา 

 

จากนโยบายรัฐบาลท่ีมุงม่ันผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุงเนนใหมีการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศสูความ

ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ท่ีผานมารัฐบาลไดดําเนินการขับเคลื่อนผานนโยบายและมติ ครม. ตางๆ อยางจริงจัง

และตอเนื่อง ซ่ึงหนึ่งในนโยบายท่ีรัฐบาลใหความสําคัญคือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

โดยเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ป (พ.ศ.2559 - 2561) เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีซ่ึงไดมอบหมายใหรอง

นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ กํากับดูแล โดย สพร. เล็งเห็นวาในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย จําเปนตองทราบสถานะและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน รวมถึงระดับ

ความพรอมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของแตละหนวยงาน สพร. จึงไดจัดทําโครงการสํารวจระดับความ

พรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐข้ึน ต้ังแตป พ.ศ.2558 อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

โดยมุงหวังวาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจจะสามารถสะทอนถึงปญหา ความทาทาย อุปสรรค รวมถึงปจจัย

แหงความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการจัดทํานโยบายและการ

จัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเปนแหลงขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมี

ความนาเชื่อถือ และใหหนวยงานระดับนโยบายไดนําไปประกอบการจัดทําแผนและติดตามงานดาน

นโยบายอยางเหมาะสม 

 โดยการดําเนินงานในปท่ีผานมาประกอบดวย การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพรอม

รัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวย

งานภาครัฐในระดับภาพรวมประเทศไทย ซ่ึงเทียบเคียงกับการประเมินดานรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล การ

สํารวจระดับความพรอมฯ ของหนวยงานภาครัฐท้ังระดับกรมและระดับจังหวัด การวิเคราะหผลการสํารวจ

และจัดทํารายงานผลการสํารวจ รวมท้ังการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการสํารวจ 

 เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการสํารวจติดตามความพรอมในการเปนรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน

ภาครัฐ สพร. จึงไดจัดทําโครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย 

ประจําป 2562 ข้ึน ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ

ของประเทศไทย โดยปรับปรุงการดําเนินโครงการจากการดําเนินงานในปท่ีผานมา ใหสามารถสะทอน

สถานภาพความพรอมการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีแทจริงของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงคการดําเนินโครงการ 

 

1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแบบสํารวจ เพ่ือใชประเมินระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน

ภาครัฐของประเทศไทย ใหมีความสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงสอดคลองกับแนวคิดการ

ประเมินดานรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล เพ่ือใหผลการสํารวจสามารถสะทอนภาพความพรอมดานรัฐบาล

ดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐไดอยางแทจริง และมีความนาเชื่อถือ 

 2. เพ่ือสํารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐท้ังระดับกรมและระดับจังหวัด 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถสะทอนปญหา ความทาทาย อุปสรรค รวมถึง

ปจจัยแหงความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการวางแผน จัดทํา

นโยบาย วางมาตรการ และการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยางเหมาะสม 

 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลผลสํารวจ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและ

ตางประเทศนําไปใช เปนแหลงขอมูลอางอิงดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมีความนาเชื่อถือ 

 

2. กรอบการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย        

ป 2562 
 

 
 

 กรอบการสํารวจฯ หนวยงานระดับกรมและจังหวัด ป 2562 ประกอบไปดวยตัวชี้วัด 6 ดาน ไดแก  

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices) คาน้ําหนักรอยละ 20 โดย

ประเมินการจัดทําแผนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและวัตถุประสงคของแผน (ตัวชี้วัดยอย 

Digital Government Policy) การกําหนดนโยบายดานธรรมาภิบาลขอมูล และการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
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(ตัวชี้วัดยอย Data Governance) การกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

(ตัวชี้วัดยอย Cyber Security Policy) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับ

แนวนโยบายและโครงการเพ่ือการไปสูรัฐบาลดิจิทัล (ตัวชี้วัดยอย Budget Allocation) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) คาน้ําหนักรอยละ 20 

โดยประเมินความเพียงพอของบุคลากร/เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัดยอย IT Professional) 

การเขารวมการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ CIO การนําแนวคิดเก่ียวกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงานของ CIO การดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีของ CIO (ตัวชี้วัดยอย 

Digital Leadership) การประเมินทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรในหนวยงาน และการสงเสริมและให

ความรูแกบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัดยอย Digital Literacy) ความสามารถของบุคลากรในการ

ใชประโยชนจากขอมูล (ตัวชี้วัดยอย Data Literacy) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3 บริการภาครัฐ (Public Services) คาน้ําหนักรอยละ 30 โดยประเมินการใหบริการ

ในรูปแบบดิจิทัลและชองทางการใหบริการ ประเภทของการใหบริการตามมาตรฐานขององคการ

สหประชาชาติ การยกเลิกการเรียกขอสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน (ตัวชี้วัดยอย 

Proportion of Digital Services) การออกแบบบริการดิจิทัลท่ีงายตอการใชงาน และการอํานวยความ

สะดวกผานเว็บไซต (ตัวชี้วัดยอย Usability) การศึกษาความตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการ การให

ขอมูลและเปดโอกาสใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นตอบริการ การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

ตอบริการดิจิทัลของหนวยงาน การนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการ (ตัวชี้วัด

ยอย Customer Experience) การประชาสัมพันธบริการดิจิทัลของหนวยงาน (ตัวชี้วัดยอย Promote for 

Using Digital) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) คาน้ําหนักรอยละ 10 โดย

ประเมินการใชระบบบริหารจัดการภายในท่ีดําเนินการในรูปแบบดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ

ภายในของหนวยงานเขาดวยกัน การจัดเก็บขอมูลจากระบบบริหารจัดการภายในหนวยงานไวในฐานขอมูล

เพ่ือใชในการตัดสินใจ (ตัวชี้วัดยอย Internal Integration) การเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัลกับ

หนวยงานภายนอก การสงเอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืนๆ อยางเปนทางการในรูปแบบดิจิทัล 

(ตัวชี้วัดยอย External Integration) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 โครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 

Efficient Infrastructure) คาน้ําหนักรอยละ 15 โดยประเมินความเพียงพอของครุภัณฑคอมพิวเตอร 

การจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident Management Process) หรือกระบวนการ

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process) ท่ีเก่ียวของกับระบบ

สารสนเทศ และการบริหารระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน (ตัวชี้วัดยอย Reliability 

Infrastructure) พรอมท้ังการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน การจัดทําขอมูลเพ่ือเตรียมการสําหรับ
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การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก การจัดทํา Data Warehouse และ/หรือ Data Lake (ตัวชี้วัด

ยอย Data Management) 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Pratices) คาน้ําหนัก

รอยละ 5 โดยประเมินการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในองคกร ไดแก เทคโนโลยีการเชื่อมตอ/

การสื่อสาร เชน Mobile, IoT, QR Code เปนตน (ตัวชี้วัดยอย Connectivity) เทคโนโลยีอัจฉริยะ เชน AI, 

Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, Robotics เปนตน (ตัวชี้วัดยอย Intelligence) 

เทคโนโลยีดานความม่ันคง  เชน Block Chain เปนตน (ตัวชี้วัดยอย Trusted Protocol)  

 

3. ผลการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 

2562 
 

 
 หมายเหตุ : มีการสํารวจ อปท. ดวย 2 หนวยงาน 

 

 ในการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2562 ได

ทําการสํารวจและสงแบบสํารวจไปยังหนวยงานท้ังหมด 1,858 หนวยงาน มีหนวยงานท่ีตอบแบบสํารวจ

รวมจํานวนท้ังสิ้น 1,659 หนวยงาน  (คิดเปนรอยละ 89.3) จําแนกเปนหนวยงานระดับกรมท่ีตอบแบบ

สํารวจ 301 หนวยงาน (คิดเปนรอยละ 93.2) และหนวยงานระดับจังหวัดตอบแบบสํารวจ 1,356 หนวยงาน 

(คิดเปนรอยละ 88.5%)  
  

 

 

จากท่ีสํารวจท้ังหมด 1,858 หนวยงาน มีตอบกลับท้ังส้ิน 1,659 หนวยงาน 

จากที่สํารวจทั้งหมด 323 หนวยงาน มีตอบกลับทั้งสิ้น 301 หนวยงาน 

จากที่สํารวจทั้งหมด 1,533 หนวยงาน มีตอบกลับทั้งสิ้น 1,356 หนวยงาน 
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3.1 ผลการสํารวจระดับความพรอมฯ ของหนวยงานระดับกรม  

  

คะแนนระดับความพรอมฯ ในภาพรวมและรายตัวช้ีวัดของหนวยงานระดับกรม 

 
 

คะแนนระดับความพรอมฯ รายตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดยอยของหนวยงานระดับกรม 
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หนวยงานภาครัฐระดับกรมโดยรวมมีคะแนนระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยูท่ี 

64.60 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ มิติดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู ท่ี 75.36 คะแนน 

รองลงมา คือ มิติดานบริการภาครัฐ (Public Services) มีคะแนนอยูท่ี 68.57 คะแนน ตามมาดวย มิติดาน

ศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) มิติดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

(Smart Back Office) และมิติดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซ่ึงมีคะแนนอยูท่ี 

66.08 คะแนน 61.97 คะแนน และ 57.21 คะแนน ตามลําดับ สวนมิติท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ มิติดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยูท่ี 37.46 คะแนน โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 

Infrastructure) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด อยูท่ี 75.36 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัด

ยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Reliability Infrastructure มีคะแนน 76.58 คะแนน สะทอนใหเห็นวาหนวยงาน

ภาครัฐระดับกรมมีความพรอมอยางมากในการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลใหมีความนาเชื่อถือ โดย

หนวยงานระดับกรมเกือบท้ังหมด (รอยละ 98) มีการดูแลและติดตามการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ หนวยงานระดับกรมจํานวนมาก (รอยละ 75.8) มีการจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณ

ผิดปกติ (Incident Management Process) หรือกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management Process) ท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ หนวยงานเกือบท้ังหมด 

ยังมีการตรวจสอบขอมูลสํารองใหพรอมใชงานไดตามปกติ และมีการบริหารระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ

ในยามเหตุฉุกเฉิน (รอยละ 99.32 และรอยละ 97.01 ตามลําดับ) อยางไรก็ดี มีหนวยงานเพียงครึ่งหนึ่ง 

(รอยละ 55.48) ท่ีมีการสํารองขอมูลในพ้ืนท่ีหางไกล ซ่ึงอาจจะตองมีกระตุนใหหนวยงานสํารองขอมูลใน

พ้ืนท่ีหางไกลมากข้ึน  

ขณะท่ี ตัวชี้วัดยอยดาน Data Management มีคะแนน 72.92 สะทอนใหเห็นถึงความพรอม

ของหนวยงานภาครัฐในเรื่องการบริหารขอมูลของภาครัฐ โดยหนวยงานระดับกรมเกือบท้ังหมด (รอยละ 

99) มีการอัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงาน โดยสวนใหญเปนการอัพเดตแบบ

รายวัน หรือ Real-time นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรม รอยละ 82.7 มีการจัดทําขอมูลเพ่ือเตรียมการ

สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก อยางไรก็ตาม หนวยงานรอยละ 28.9 ยังไมมีการ

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลของหนวยงานท่ีเก็บรักษาไว โดยสวนหนึ่งระบุเหตุผลวา ยังไมทราบ

แนวทางในการจัดทํา และขาดความรู/ความเชี่ยวชาญ (รอยละ 56.3) ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควร

อบรมใหความรูแกหนวยงานภาครัฐถึงแนวทางในการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล เพ่ือใหขอมูลของ

แตละหนวยงานมีความสมบูรณ พรอมสําหรับการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐตอไป 
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2. ดานบริการภาครัฐ (Public Services) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนรองลงมา อยู ท่ี 68.57 

คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Promote for Using Digital มี

คะแนน 79.90 คะแนน สะทอนใหเห็นวา หนวยงานระดับกรมมีการประชาสัมพันธบริการดิจิทัลของ

หนวยงาน พรอมท้ังมีการกระตุนเพ่ือเพ่ิมการใชบริการดิจิทัล โดยหนวยงานระดับกรมมีการประชาสัมพันธ

บริการดิจิทัลของหนวยงานผานชองทางดิจิทัล รอยละ 94 และผานชองทางปกติ รอยละ 81.1 มีการกระตุน

เพ่ือเพ่ิมการใชบริการดิจิทัล รอยละ 79.7  

รองลงมา คือ Customer Experience ไดคะแนนอยู ท่ี 70 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับท่ี

คอนขางสูงสําหรับหนวยงานระดับกรม โดยหนวยงานรอยละ 68.8 มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอบริการดิจิทัลของหนวยงาน อยางไรก็ตาม มีหนวยงานระดับกรมเพียง รอยละ 56.8 ท่ีมีการ

นําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการ ดังนั้น จึงควรกระตุนใหหนวยงานนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงคุณภาพบริการมากข้ึน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ 

และเพ่ิมอัตราการใชงานบริการดิจิทัล นอกจากนี้ บริการดิจิทัลบางสวนยังไมมีการศึกษาความตองการของ

ผูใชกอนพัฒนาบริการหลัก (รอยละ 74) ท้ังนี้ การศึกษาความตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการ จะทํา

ใหบริการดิจิทัลท่ีออกมาตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงจะทําใหอัตราการใชงานสูงข้ึน 

ถัดมา คือ Proportion of Digital Services ไดคะแนนอยูท่ี 68.67 คะแนน สะทอนถึงสัดสวน

การใหบริการดิจิทัลท่ีมีชองทางการเขาถึงบริการภาครัฐท่ีหลากหลายพอสมควร โดยหนวยงานระดับกรมมี

บริการหลักรอยละ 81.8 เปนบริการดิจิทัลแลว โดยชองทางดิจิทัลท่ีหนวยงานใชในการใหบริการแบบ

ผูรับบริการดําเนินการดวยตนเอง (Self-service) ท่ีมากท่ีสุด ไดแก เว็บไซต (รอยละ 83.1) ตามมาดวย 

Mobile Application (รอยละ 23.1), Kiosk (รอยละ 4.6) อยางไรก็ดี หนวยงานภาครัฐควรเรงพัฒนา

บริการในรูปแบบ Mobile Application เนื่องจากปจจุบันราคาโทรศัพทมือถือถูกลงมาก สงผลใหประชาชน

เขาถึงการใชโทรศัพทมือถือไดมากข้ึน หนวยงานภาครัฐจึงควรใชโอกาสจากจุดนี้ในการขยายบริการดิจิทัล

ในรูปแบบ Mobile Application นอกจากการผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีการใหบริการดิจิทัลแลว 

รัฐบาลยังผลักดันใหหนวยงานภาครัฐยกเลิกการเรียสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน โดย

หนวยงานระดับกรม รอยละ 23.3 ระบุวา ยังไมสามารถยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน เนื่องจากหนวยงานยังตองการใชเปนหลักฐาน รอยละ 16 

หนวยงานไมมีระบบรองรับ/ไมไดเชื่อมตอกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร รอยละ 13 หนวยงานยังตองใชเพ่ือ

การยืนยันตัวตน/เพ่ือความปลอดภัย รอยละ 11 หนวยงานทําตามระเบียบหนวยงาน/ทําตามกฎ/ทําตาม

กฎหมาย รอยละ 10 ดังนั้น จึงควรสนับสนุนเรื่องระบบท่ีจะชวยในการดําเนินการเพ่ือยกเลิกการเรียก

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อาทิ การเชื่อมตอกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการ

ปกครอง เปนตน นอกจากนี้ ควรใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาแกไขกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ท่ีจะ

สงเสริมใหเกิดการยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
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ตัวชี้วัดยอยดาน Usability ไดคะแนนนอยท่ีสุดท่ี 58.92 คะแนน สะทอนใหเห็นวาบริการภาครัฐ

เขาใชงานไดยาก ยกตัวอยางเชน หนวยงานเพียงรอยละ 69.8 ท่ีมีเนื้อหาภาษาอังกฤษ หนวยงานเพียงรอย

ละ 29.6 ท่ีมีระบบคนหาระดับสูง แสดง Keyword ท่ีคนหาบอย หรือระบบเดาคํา เปนตน หนวยงานจึงควร

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตหลักของหนวยงานใหอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน และสามารถใชงานไดงายมาก

ข้ึน 

 

3. ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน

รองลงมา อยู ท่ี 66.08 คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Data 

Literacy มีคะแนน 80.90 คะแนน โดยหนวยงาน สวนใหญ (รอยละ 94.4) ระบุวาบุคลากรมีความสามารถ

ในการใชประโยชนจากขอมูล ซ่ึงสวนใหญยังเปนการใชขอมูลเพ่ือการอธิบายปญหาและปรากฏการณ 

(Descriptive Analytic) จึงควรสงเสริมใหบุคลากรใชขอมูลเพ่ือการคาดการณหรือทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

(Predictive Analytic) และใชขอมูลเพ่ือการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่ง ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(Prescriptive Analytic) มากข้ึน 

รองลงมา คือ Digital Literacy ไดคะแนนอยูท่ี 72.04 คะแนน โดยแบงทักษะบุคลากรดาน

ดิจิทัล (ตามเกณฑ กพ.) เปน 7 มิติ และแบงทักษะบุคลากรดานความสามารถและความรูพ้ืนฐานของ

บุคลากรภาครัฐ (ตามเกณฑ กพ.) เปน 5 มิติ เพ่ือประเมินความสามารถของบุคลากรในการทํางานทางดาน

ดิจิทัล ผลการประเมิน พบวา ระดับความพรอมทักษะบุคลากรดิจิทัลอยูในเกณฑพอใช โดยมีคาเฉลี่ย

คะแนนของทักษะบุคลากรดานดิจิทัล อยูระหวาง 3.39 – 3.57 คะแนน และคาเฉลี่ยคะแนนของทักษะ

บุคลากรดานความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐ อยูระหวาง 3.51 – 4.01 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5 โดยมีความโดดเดนดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and Project 

Management) และความรูเก่ียวกับเปาหมาย พันธกิจ กระบวนการทํางานและการใหบริการของหนวยงาน 

มีคะแนน 3.57 และ 4.01 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ระดับทักษะดานดิจิทัลท่ีบุคลากรภาครัฐมีนอยท่ีสุด คือ 

การออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัล (Internal Integration and Service 

Design) (3.39 เต็ม 5) นอกจากนี้ ความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐ ท่ีหนวยงานมีนอย

ท่ีสุด คือ ความรูเก่ียวกับหลักการสําคัญเก่ียวกับขอมูล การเลือกใชและการตีความขอมูล (Data Literacy) 

(3.51 เต็ม 5) และความรูดานกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติท่ีดี กฎหมายดิจิทัลและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ (3.56 เต็ม 5) ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือเปนทักษะท่ีสําคัญตอการพัฒนาสูการเปนรัฐบาล

ดิจิทัล ดังนั้น หนวยงานควรสงเสริมทักษะและความสามารถเหลานี้แกบุคลากร และหนวยงานผูจัดอบรม

บุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลควรพัฒนาหลักสูตรท่ีสงเสริมทักษะและความสามารถเหลานี้ 

ถัดมาเปน ตัวชี้วัดยอยดาน Digital Leadership มีคะแนน 64.15 คะแนน โดย CIO มี

ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 31.9 

สะทอนวา CIO ยังใหความสําคัญตอการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ CIO นอยกวาภารกิจอ่ืน ๆ  
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โดยในจํานวนนี้เปนการเขารวมหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานภาครัฐ (CIO) 

มากท่ีสุดท่ีรอยละ 24 โดยท่ี CIO ของหนวยงานระดับกรมสวนใหญไมไดเขารวมการอบรมหลักสูตรสําหรับ

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอยละ 67.8) โดยมีเหตุผลท่ีไมเขารวมการอบรม คือ เขารับตําแหนงใหม 

(รอยละ 27.5) สะทอนวาหนวยงานไมไดมีการวางแผนการสืบทอดตําแหนง CIO เทาท่ีควร หนวยงานจึง

ควรเพ่ิมการวางแผนการสืบทอดตําแหนง CIO โดยการใหผูท่ีจะดํารงตําแหนง CIO เขารับการอบรม CIO 

กอนเขารับตําแหนง (ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริบทของหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีสามารถระบุบุคคลท่ีจะรับ

ตําแหนง CIO ไดลวงหนา) อีกหนึ่งเหตุผล คือ ติดภารกิจ (รอยละ 15.2) สะทอนวา CIO ของหนวยงานไมได

ถูกแตงต้ังข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ี CIO โดยเฉพาะ แตเปนตําแหนงท่ีควบคูกับตําแหนงงานหลัก ทําให CIO มี

ภารกิจคอนขางมาก อยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญตอการเขารับการฝกอบรมและการปฏิบัติ

หนาท่ีของ CIO เนื่องจาก CIO ถือเปนสวนสําคัญหลักตอทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขององคกร 

สวนตัวชี้วัดยอยดาน IT Professional มีคะแนน 54.16 คะแนน ซ่ึงนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

ตัวชี้วัดยอยอ่ืน โดยหนวยงานระดับกรมมีผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ย 47 คนตอหนวยงาน 

และมีผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงรอยละ 81.6 ของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีท้ังหมด 

อยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐระดับกรมจํานวนมาก (รอยละ 81.4) ตอบวา มีจํานวนผูปฏิบัติงานเฉพาะ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ไมเพียงพอ หนวยงานจึงควรพิจารณาเพ่ิมตําแหนงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน  

4. ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน

รองลงมา อยูท่ี 61.97 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย โดยตัวชี้วัดยอยดาน Internal Integration มี

คะแนน 65.83 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับปานกลาง โดยแมวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญมีระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีดําเนินการในรูปแบบดิจิทัลแลว อาทิ หนวยงานรอยละ 91.4 มีระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เปนตน แตยังมีบางระบบท่ียังมีการใชเปนสวนนอย เชน ระบบงานเลขานุการ (รอยละ 

48.2) และระบบการจัดประชุม (รอยละ 67.4) ซ่ึงเปนระบบท่ีชวยในการบริหารจัดการในหนวยงาน 

นอกจากนี้ จากขอมูลของหนวยงานระดับกรมท่ีมีระบบบริหารจัดการภายในท่ีเปนดิจิทัลสวนใหญเปนการ

ดําเนินการข้ึนเอง โดยเฉพาะระบบงานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ (รอยละ 99.2) ระบบงานเลขานุการ 

(รอยละ 98.6) และระบบการจัดประชุม (รอยละ 96.6) อีกท้ัง หนวยงานท่ีระบุวาไมสามารถเชื่อมโยงระบบ

บริหารจัดการภายในสวนใหญ ระบุเหตุผลวา ระบบไมสามารถเชื่อมโยงกันได ดังนั้น ควรมีการออกแบบ

มาตรฐานหรือพัฒนาระบบกลางสนับสนุนการทํางานของภาครัฐท่ีใหหนวยงานภาครัฐท้ังหมดใชรวมกันเพ่ือ

การบูรณาการและเปนการใชงบประมาณในการพัฒนาระบบท่ีไมซํ้าซอน  

ขณะท่ีตัวชี้วัดยอยดาน External Integration มีคะแนน 58.11 คะแนน สะทอนวาหนวยงานยัง

ตองพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงระบบและขอมูลตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอการ

พัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล โดยหนวยงานระดับกรมบางสวน (รอยละ 27.2) ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลใน

รูปแบบดิจิทัลกับหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรมสวนใหญ (รอยละ 85.1) ยังตองสง

เอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางเปนทางการ ในรูปแบบท่ีไมใชดิจิทัล ไดแก เอกสารสงทาง
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ไปรษณีย / โทรสาร / พนักงานสงเอกสาร อีกท้ัง หนวยงานท่ีระบุวาสงเอกสารในรูปแบบดิจิทัลสวนใหญ 

(รอยละ 86.4) สงในรูปแบบอีเมล มีเพียงรอยละ 32.6 ท่ีสงเอกสารโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(e-Saraban) ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถทํางานรวมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและลดการใชกระดาษ จึงควรสงเสริมใหหนวยงานใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-

Saraban) ในการรับสงเอกสาร นอกจากนี้ หนวยงานสวนใหญ (รอยละ 87.3) ระบุวายังจําเปนตองมีการ

รับ/สงเอกสารราชการในรูปแบบกระดาษควบคูไปกับระบบการรับสงเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล โดย

ระบุเหตุผลวา ตองการเก็บเปนหลักฐาน (รอยละ 95.3) และใชสําหรับสั่งการภายในหนวยงาน (รอยละ 

62.7) ดังนั้น นอกจากจะสงเสริมใหหนวยงานใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) ในการรับสง

เอกสารแลว ยังจําเปนตองแกไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติและระบบการทํางานท่ีไม

เอ้ือตอการยกระดับไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 

5. ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนรองลงมา 

อยูท่ี 57.21 คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย โดยตัวชี้วัดยอยดาน Digital Government Policy มี

คะแนน 58.72 คะแนน โดยหนวยงานระดับกรมจํานวนก่ึงหนึ่ง (รอยละ 69.8) ท่ีมีการจัดทําแผนเพ่ือรองรับ

การพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัลแลว และมีหนวยงานบางสวน (รอยละ 24.6) อยูในระหวางจัดทําแผนฯ และยัง

ไมมีการจัดทําแผนฯ (รอยละ 5.7) จึงควรกระตุนใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน

รัฐบาลดิจิทัลใหมากข้ึน ท้ังนี้ สําหรับแผนฯ ท่ีจัดทําแลวสวนใหญจัดทําในรูปแบบของการกําหนดนโยบายท่ี

สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชยกระดับการทํางาน (รอยละ 98.1) รองลงมาเปน แผนยุทธศาสตร/

แผนปฏิบัติการองคกรท่ีมีการระบุถึงยุทธศาสตรหรือโครงการดานดิจิทัลในการพัฒนาหนวยงาน (รอยละ 

90.5) แผนเฉพาะดานดิจิทัล เชน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

เปนตน (รอยละ 90.5)  อยางไรก็ตาม ควรสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติ

การองคกรท่ีมีการระบุถึงยุทธศาสตรหรือโครงการดานดิจิทัลในการพัฒนาหนวยงาน และแผนเฉพาะดาน

ดิจิทัลใหมากข้ึน นอกจากนี้ การจัดทําแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัล หนวยงานระดับกรมยัง

ไมคอยมีการมุงเนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในเรื่องการสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลใหเกิดบริการ

สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (รอยละ 70.5%) การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

(รอยละ 73.2%) การใชการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) ภาครัฐเปนกรอบในการบริหารจัดการ

ขอมูลภาครัฐ (รอยละ 79.5%) และการใหหนวยงานตาง ๆ เปดเผยขอมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open 

Government Data) (รอยละ 85.8%) จึงควรสงเสริมใหหนวยงานจัดทําแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน

รัฐบาลดิจิทัลท่ีมุงเนนในเรื่องนี้มากข้ึน 

รองลงมาเปน ตัวชี้วัดยอยดาน Data Governance มีคะแนน 58.21 คะแนน โดยท่ีมีหนวยงาน

ระดับกรมเพียงเล็กนอย (รอยละ 6.3) ท่ีมีการดําเนินการและประกาศนโยบายดานการกํากับดูแลขอมูล 

(Data Governance) นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรมมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผาน data.go.th ไมมาก
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เทาท่ีควร (รอยละ 59.8 จากหนวยงานท้ังหมดท่ีมีการเปดเผยขอมูล) จึงตองมีมาตรการสงเสริมให

หนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลผาน data.go.th ซ่ึงถือเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรขอมูลเปดภาครัฐ และ

สงเสริมใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขาใชงานขอมูลเปดผาน data.go.th เพ่ือสงเสริมการนําขอมูลเปด

ภาครัฐไปใชตอยอด นอกจากนี้ หนวยงานระดับกรมยังคงเปดเผยขอมูลในรูปแบบ PDF, DOC, TXT, TIFF, 

JPEG เปนสวนมาก (ระดับ 1 ดาว) จึงตองประชาสัมพันธและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลให

อยู ใ น รู ปแบบ CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked Data) ม าก ข้ึน 

(ระดับ 3 ดาวข้ึนไป) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลเปดภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ถัดมา คือ ตัวชี้วัดยอยดาน Budget Allocation มีคะแนน 57.03 คะแนน โดยท่ีหนวยงานระดับ

กรมสวนใหญมีการของบประมาณเพ่ือดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบตาง ๆ และเพ่ือจัดซ้ือ/จัดหา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีใชภายในหนวยงาน (รอยละ 91 และ 88) ซ่ึงเปนการเนนพัฒนาทางดาน Hardware 

ขณะท่ีมีการของบประมาณเพ่ือศึกษาวิจัยและนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงานใน

สัดสวนท่ีนอย (รอยละ 31) จึงควรสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยและนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน เพ่ือใหสามารถยกระดับการใชดิจิทัลภายในหนวยงาน 

และเม่ือพิจารณาดานจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร พบวา หนวยงานภาครัฐระดับกรมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบริการดิจิทัลสําหรับใชภายในหนวยงาน หรือใหบริการกับประชาชน/ภาค

ธุรกิจ/ภาครัฐมากท่ีสุด (รอยละ 34.53) ขณะท่ี งบประมาณเพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรและ

เพ่ือศึกษาวิจัยและนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน มีเพียงรอยละ 4.64 และรอยละ 

1.41 ตามลําดับ ซ่ึงสะทอนวา หนวยงานยังไมใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร

และเพ่ือศึกษาวิจัยและนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน นอกจากนี้ หนวยงานระดับ

กรมมีสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับตองบประมาณท่ีขอเพ่ือพัฒนาระบบกลางใหหนวยงานภาครัฐใชรวมกัน 

ในสัดสวนท่ีคอนขางนอย (41.80%) หนวยงานผูอนุมัติงบประมาณควรใหความสําคัญตองบประมาณเพ่ือ

วัตถุประสงคดังกลาว เพราะจะเปนการยกระดับใหหนวยงานภาครัฐสามารถทํางานรวมกันอยางบูรณาการ 

ตัวชี้วัดยอยดาน Cyber Security Policy เปนตัวชี้วัดยอยท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด อยูท่ี 53.07 

สะทอนวาหนวยงานยังตองเรงพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยมีหนวยงานจํานวนนอย 

(รอยละ 18.1) ท่ีมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลในหนวยงาน

ท่ีไดรับมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 โดยสวนใหญยังใชวิธีการพ้ืนฐาน คือ ปองกันไวรัส/Malware 

อยางไรก็ดี มีหนวยงานจํานวนไมนอย (รอยละ 62.1) ท่ีรับรูและดําเนินการตามนโยบายความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) แลว  

 

6. ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices) เปนตัวชี้วัดท่ี

มีคะแนนนอยท่ีสุด อยูท่ี 37.46 คะแนน ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ 

Connectivity มีคะแนน 82.56 คะแนน กลาวคือ หนวยงานภาครัฐระดับกรม รอยละ 83.7 มีการใช
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เทคโนโลยีการเชื่อมตอ/การสื่อสาร เชน Mobile, IoT, QR Code เปนตน แสดงใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐ

มีการนําเทคโนโลยีการเชื่อมตอ/การสื่อสารมาประยุกตใชเขากับการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐได 

ซ่ึงถือเปนการพัฒนาท่ีดีในการใหบริการภาครัฐโดยใชประโยชนจากโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

รองลงมา คือ ตัวชี้วัดยอยดาน Intelligence ซ่ึงมีคะแนนท่ี 27.74 คะแนน กลาวคือ หนวยงาน

ระดับกรมมีการนําเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชน AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, 

Robotics เปนตน มาใชรอยละ 32.2 สะทอนวาหนวยงานระดับกรมยังไมคอยมีการนําเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

เชน AI, Big Data Analytic มาใช ถัดมาเปนตัวชี้วัดยอยดาน Trusted Protocol ซ่ึงมีคะแนนท่ี 5.32 

คะแนน กลาวคือ หนวยงานระดับกรมมีการนําเทคโนโลยีดานความม่ันคงและปลอดภัย เชน Block Chain 

เปนตน มาใชเพียงรอยละ 5.3 สะทอนวายังไมมีการใช Block Chain ในหนวยงานภาครัฐระดับกรมมากนัก 

จึงควรสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐนําเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการ

ภาครัฐตามความเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือเปนการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลในแนวดิ่ง และสราง

นวัตกรรมใหมๆ ของการทํางานภาครัฐ 
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3.2 ผลการสํารวจระดับความพรอมฯ ของหนวยงานระดับจังหวัด  

  

คะแนนระดับความพรอมฯ ในภาพรวมและรายตัวช้ีวัดของหนวยงานระดับจังหวัด 

 
 

คะแนนระดับความพรอมฯ รายตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดยอยของหนวยงานระดับจังหวัด 
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 หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดโดยรวมมีคะแนนระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยูท่ี 

51.09 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด คือ มิติดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู ท่ี 59.65 คะแนน 

รองลงมา คือ มิติดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) มีคะแนนอยูท่ี 57.20 

คะแนน ตามมาดวย มิติดานบริการภาครัฐ (Public Services) มิติดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

(Smart Back Office) และมิติดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซ่ึงมีคะแนนอยูท่ี 

53.66 คะแนน 52.57 คะแนน และ 41.07 คะแนน ตามลําดับ สวนมิติท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ มิติดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยูท่ี 22.73 คะแนน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 

Infrastructure) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด อยูท่ี 59.65 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัด

ยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Reliability Infrastructure มีคะแนน 60.18 คะแนน สะทอนวาหนวยงานภาครัฐ

ระดับจังหวัดมีการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลท่ีมีความนาเชื่อถืออยูในระดับพอใช โดยหนวยงาน

ระดับจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 85.6) มีการดูแลและติดตามการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหนวยงานเกือบท้ังหมด (รอยละ 97.5) มีการตรวจสอบขอมูลสํารองใหพรอมใชงานไดตามปกติ 

นอกจากนี้ หนวยงานระดับจังหวัด 71.6 มีการบริหารระบบสํารองขอมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน โดย

สวนใหญเปนการสํารองขอมูลท่ีหนวยงานสวนกลาง อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับจังหวัดจํานวนนอย (รอย

ละ 21.1) ท่ีมีการจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident Management Process) หรือ

กระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process) ท่ีเก่ียวของ

กับระบบสารสนเทศ โดยสวนใหญใหเหตุผลวา ไมมีการจัดทําเอง แตเปนการดําเนินการโดยสวนกลาง 

ดังนั้น หนวยงานกรมตนสังกัดควรสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดสวนภูมิภาคจัดทํากระบวนการดังกลาว  

ขณะท่ี ตัวชี้วัดยอยดาน Data Management มีคะแนน 58.58 โดยหนวยงานระดับจังหวัดสวน

ใหญ (รอยละ 84.8) มีการอัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงาน โดยสวนใหญเปนการ

อัพเดตแบบรายวัน หรอื Real-time นอกจากนี้ หนวยงานระดับจงัหวัดจํานวนคอนขางมาก (รอยละ 70.7) 

มีการจัดทําขอมูลเพ่ือเตรียมการสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก แสดงถึงความพรอมของ

หนวยงานภาครัฐในเรื่องการบริหารขอมูลของภาครัฐ อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับจังหวัดรอยละ 28.9 ไม

มีการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลของหนวยงานท่ีเก็บรักษาไว โดยสวนใหญระบุเหตุผลวา ยังไมทราบ

แนวทางในการจัดทํา และขาดความรู/ความเชี่ยวชาญ (รอยละ 80.7) ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรอบรมใหความรูแกหนวยงานถึงแนวทางในการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล

ของหนวยงานท่ีเก็บรักษาไว เพ่ือใหขอมูลของแตละหนวยงานมีความสมบูรณ พรอมสําหรับการบูรณาการ

ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐตอไป 
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2. ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน

รองลงมา อยู ท่ี 57.20 คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Data 

Literacy มีคะแนน 79.28 คะแนน โดยหนวยงาน สวนใหญ (รอยละ 89.5) ระบุวาบุคลากรมีความสามารถ

ในการใชประโยชนจากขอมูล อยางไรก็ดี หนวยงานระดับจังหวัดยังควรตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความเขาใจในการใชขอมูลเพ่ือการอธิบายปญหาและปรากฏการณ (Descriptive Analytic) เพ่ือการ

คาดการณหรือทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน (Predictive Analytic) และเพ่ือการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต (Prescriptive Analytic) มากข้ึน 

รองลงมา คือ ตัวชี้วัดยอยดาน Digital Leadership มีคะแนน 79.08 คะแนน โดย CIO มี

ประสบการณในการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 25.3 

สะทอนวา CIO ยังใหความสําคัญตอการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรสําหรับ CIO นอยกวาภารกิจอ่ืน ๆ 

อยางไรก็ตาม หนวยงานสวนใหญ (รอยละ 97.3) มีการปฏิบัติงานดวยระบบดิจิทัลระหวางหนวยงานภายใน

จังหวัด สะทอนถึงความพรอมของรองผูวาราชการจังหวัดท่ีพรอมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในฐานะ CIO ของ

จังหวัด 

ถัดมา คือ Digital Literacy ไดคะแนนอยูท่ี 51.28 คะแนน โดยแบงทักษะบุคลากรดานดิจิทัล 

(ตามเกณฑ กพ.) เปน 7 มิติ และแบงทักษะบุคลากรดานความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากร

ภาครัฐ (ตามเกณฑ กพ.) เปน 5 มิติ เพ่ือประเมินความสามารถของบุคลากรในการทํางานทางดานดิจิทัล 

ผลการประเมิน พบวา ระดับความพรอมทักษะบุคลากรดิจิทัลอยูในเกณฑพอใช โดยคาเฉลี่ยคะแนนของ

ทักษะบุคลากรดานดิจิทัล อยูระหวาง 2.54 – 3.06 คะแนน และคาเฉลี่ยคะแนนของทักษะบุคลากรดาน

ความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐ อยูระหวาง 3.18 – 3.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

โดยมีความโดดเดนดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และความรูเ ก่ียวกับ

เปาหมาย พันธกิจ กระบวนการทํางานและการใหบริการของหนวยงาน มีคะแนน 3.06 และ 3.78 

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ระดับทักษะดานดิจิทัล ท่ีบุคลากรภาครัฐมีนอยท่ีสุด คือ การออกแบบ

กระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัล (Internal Integration and Service Design) (2.54 เต็ม 

5) นอกจากนี้ ความสามารถและความรูพ้ืนฐานของบุคลากรภาครัฐ ท่ีหนวยงานมีนอยท่ีสุด คือ ความรู

เก่ียวกับหลักการสําคัญเก่ียวกับขอมูล การเลือกใชและการตีความขอมูล (Data Literacy) (3.18 เต็ม 5) 

และความรูดานกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติท่ีดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ (3.23 เต็ม 5) ดังนั้น หนวยงานควรสงเสริมทักษะและความสามารถเหลานี้แกบุคลากร  

สวนตัวชี้วัดยอยดาน IT Professional มีคะแนน 24.53 คะแนน ซ่ึงนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

ตัวชี้วัดยอยอ่ืน โดยหนวยงานระดับจังหวัดมีผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ย 1 คนตอหนวยงาน 

และมีผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพียง รอยละ 30.4 ของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

ท้ังหมด สวนอีกรอยละ 69.6 เปนเจาหนาท่ีสายงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สะทอนวาหนวยงานระดับจังหวัดยังมีตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โดยตรงไมเพียงพอ จึงตองใชเจาหนาท่ีสายงานอ่ืนมาปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศแทน ประกอบกับ

หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 85.6) ตอบวา มีจํานวนผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล ไมเพียงพอ ดังนั้น กรมตนสังกัดจึงควรประเมินและจัดสรรตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหนวยงานระดับจังหวัดในสังกัดใหสอดคลองกับภารกิจ หรืออาจจัดสรร

เจาหนาท่ีสวนกลางเพ่ือดําเนินการ สนับสนุน และ/หรือใหคําปรึกษาหนวยงานระดับจังหวัดอยางเพียงพอ 

อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับจังหวัดจํานวนนอย (รอยละ 19.2) ท่ีขอผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ิม อาจเนื่องมาจากตําแหนงของหนวยงานระดับจังหวัดถูกกําหนดมาจากกรมตนสังกัด ท้ังนี้ มี

หนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอยละ 6.3 ท่ีไดรับการจัดสรรกําลังคนเพ่ิม ดังนั้น กรมตนสังกัดจึงควร

พิจารณาถึงจํานวนตําแหนงงานท่ีเหมาะสมสําหรับหนวยงานระดับจังหวัดในสังกัด และอาจพิจารณาปรับ

เพ่ิมตําแหนงงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับหนวยงานในสังกัด เพ่ือใหหนวยงานมีบุคลากรท่ีเพียงพอใน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในสวนภูมิภาค 

 

3. ดานบริการภาครัฐ (Public Services) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนรองลงมา อยู ท่ี 53.66 

คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Promote for Using Digital มี

คะแนน 66.30 คะแนน สะทอนวา หนวยงานระดับจังหวัดมีความพรอมในการประชาสัมพันธบริการดิจิทัล

ของหนวยงาน พรอมท้ังมีการกระตุนเพ่ือเพ่ิมการใชบริการดิจิทัล โดยหนวยงานระดับจังหวัดมีการ

ประชาสัมพันธบริการดิจิทัลของหนวยงานผานชองทางดิจิทัล รอยละ 83.4 และผานชองทางปกติ รอยละ 

74.3 มีการกระตุนเพ่ือเพ่ิมการใชบริการดิจิทัล รอยละ 63.9  

รองลงมา คือ Proportion of Digital Services ไดคะแนนอยูท่ี 55.91 คะแนน โดยหนวยงาน

ระดับจังหวัดมีบริการหลักท่ีเปนบริการดิจิทัล รอยละ 52 สะทอนวา หนวยงานระดับจังหวัดท่ีเปนหนวยงาน

ในสังกัด อาจจะยังไมสามารถประยุกตใชนโยบายบริการดิจิทัลจากกรมตนสังกัดไปปฏิบัติไดจริงในทองท่ี จึง

ทําใหสัดสวนบริการดิจิทัลของหนวยงานระดับจังหวัดนอยกวาระดับกรมมาก ดังนั้น หนวยงานกรมตนสังกัด 

จึงควรออกแบบบริการดิจิทัลท่ีคํานึงถึงการใหบริการในสวนภูมิภาค และกระตุนใหหนวยงานในสังกัด

ใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล ท้ังนี้ ชองทางดิจิทัลท่ีหนวยงานใชในการใหบริการแบบผูรับบริการ

ดําเนินการดวยตนเอง (Self-service)  ท่ีมากท่ีสุด ไดแก เว็บไซต (รอยละ 74.9) ตามมาดวย Mobile 

Application (รอยละ 23.4) Kiosk (รอยละ 4.8) ดังนั้น ควรสงเสริมใหหนวยงานระดับจังหวัดใช Kiosk 

สําหรับใหบริการประชาชนมากข้ึน รวมถึงตองแนะนําวิธีการใชงาน Kiosk แกประชาชน เนื่องจาก

ประชาชนในตางจังหวัดอาจมีอัตราการเขาถึงบริการออนไลนไดนอยกวา ซ่ึง Kiosk ท่ีประชาชนสามารถมา

ใชบริการไดโดยงายโดยไมตองออนไลน จะสามารถอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดมาก  

ถัดมา คือ Customer Experience ไดคะแนนอยูท่ี 53.55 คะแนน โดยยังมีหนวยงานระดับ

จังหวัดจํานวนไมมากนัก (รอยละ 44.9) ท่ีมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการดิจิทัลของ

หนวยงาน และมีหนวยงานระดับจังหวัดจํานวนนอย (รอยละ 39.2) ท่ีมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ



โครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2562 - 34 

  

มาปรับปรุงคุณภาพบริการ ดังนั้น จึงควรกระตุนใหหนวยงานนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง

คุณภาพบริการมากข้ึน โดยเฉพาะหนวยงานระดับกรมท่ีมีสาขาในสวนภูมิภาคควรนําผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบริการในสวนภูมิภาคมาปรับปรุงคุณภาพบริการดวย เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก

ใหแกผูใชบริการ และเพ่ิมอัตราการใชงานบริการดิจิทัล นอกจากนี้ บริการดิจิทัลบางสวนยังไมมีการศึกษา

ความตองการของผูใชกอนพัฒนาบริการหลัก (รอยละ 49.1) ท้ังนี้ การศึกษาความตองการของผูใชงานกอน

พัฒนาบริการ จะทําใหบริการดิจิทัลท่ีออกมาตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงจะทําใหอัตราการใช

งานสูงข้ึน 

ตัวชี้วัดยอยดาน Usability ไดคะแนนนอยท่ีสุดท่ี 40.90 คะแนน สะทอนใหเห็นวาบริการภาครัฐ

เขาใชงานไดยากเชน หนวยงานเพียงรอยละ 15.6 ท่ีมีเนื้อหาภาษาอังกฤษ หนวยงานเพียงรอยละ 58 ท่ีมี 

Search Engine filter ใส Key Word คนหาขอมูลปริมาณมาก เปนตน 

 

4. ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนน

รองลงมา อยูท่ี 52.57 คะแนน ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย โดยตัวชี้วัดยอยดาน Internal Integration มี

คะแนน 52.61 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับปานกลาง โดยแมวาหนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีดําเนินการในรูปแบบดิจิทัลแลว อาทิ หนวยงานรอยละ 89.2 มีระบบงานจัดซ้ือจัด

จางบุคคล เปนตน แตยังมีบางระบบท่ียังมีการใชเปนสวนนอย เชน ระบบงานเลขานุการ (รอยละ 36.3) 

และระบบการจัดประชุม (รอยละ 46.2) ซ่ึงเปนระบบท่ีชวยในการบริหารจัดการในหนวยงาน นอกจากนี้ 

จากขอมูลของหนวยงานระดับจังหวัดท่ีมีระบบบริหารจัดการภายในท่ีเปนดิจิทัลสวนใหญเปนการ

ดําเนินการโดยกรมตนสังกัด โดยเฉพาะระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 78.5) งานสารบรรณ 

(รอยละ 75.50) และงานบริหารงบประมาณ (รอยละ 65.80) ดังนั้น ควรมีการพัฒนาระบบกลางสนับสนุน

การทํางานของภาครัฐท่ีใหหนวยงานภาครัฐท้ังหมดใชรวมกันเพ่ือการบูรณาการและเปนการใชงบประมาณ

ในการพัฒนาระบบท่ีไมซํ้าซอน  

ขณะท่ีตัวชี้วัดยอยดาน External Integration มีคะแนน 52.53 คะแนน สะทอนวาหนวยงานยัง

ตองพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงระบบและขอมูลตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอการ

พัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล โดยหนวยงานระดับจังหวัด รอยละ 51 ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัล

กับหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 82.2) ยังตองสงเอกสารติดตอ

ราชการกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางเปนทางการ ในรูปแบบท่ีไมใชดิจิทัล ไดแก เอกสารสงทางไปรษณีย / 

โทรสาร / พนักงานสงเอกสาร อีกท้ัง หนวยงานท่ีระบุวาสงเอกสารในรูปแบบดิจิทัลสวนใหญ (รอยละ 87.5) 

สงในรูปแบบอีเมล มีเพียงรอยละ 63.6 ท่ีสงเอกสารโดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) 

นอกจากนี้ หนวยงานสวนใหญ (รอยละ 80.6) ระบุวายังจําเปนตองมีการรับ/สงเอกสารราชการในรูปแบบ

กระดาษควบคูไปกับระบบการรับสงเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล โดยระบุเหตุผลวา ตองการเก็บเปน

หลักฐาน (รอยละ 97.6) และใชสําหรับสั่งการภายในหนวยงาน (รอยละ 58.6) ดังนั้น นอกจากจะสงเสริม
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ใหหนวยงานใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) ในการรับสงเอกสารแลว ยังจําเปนตองแกไข

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติและระบบการทํางานท่ีไมเอ้ือตอการยกระดับไปสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

 

5. ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices) เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนรองลงมา 

อยูท่ี 41.07 คะแนน ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ Data Governance มี

คะแนน 51.19 คะแนน โดยท่ีหนวยงานระดับจังหวัดมีการเปดเผยขอมูลภาครัฐผาน data.go.th ไมมาก

เทาท่ีควร (รอยละ 42.7 จากหนวยงานท้ังหมดท่ีมีการเปดเผยขอมูล) จึงตองมีมาตรการสงเสริมให

หนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลผาน data.go.th ซ่ึงถือเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรขอมูลเปดภาครัฐ และ

สงเสริมใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขาใชงาน data.go.th เพ่ือสงเสริมการนําขอมูลเปดภาครัฐไปใช

ตอยอด  

รองลงมา คือ ตัวชี้วัดยอยดาน Cyber Security Policy มีคะแนนอยู ท่ี 46.66 สะทอนวา

หนวยงานยังตองเรงพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยหนวยงานเพียงรอยละ 17.9 ท่ีมี

มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิ ทัลในหนวยงานท่ีไดรับ

มาตรฐานสากล ISO/IEC27001 โดยสวนใหญยังใชวิธีการพ้ืนฐาน คือ ปองกันไวรัส/Malware  

ถัดมา คือ ตัวชี้วัดยอยดาน Digital Government Policy มีคะแนน 43.13 คะแนน โดยคะแนน

ของหนวยงานระดับจังหวัดอางอิงจากคะแนนของกรมตนสังกัด 

ตัวชี้วัดยอยดาน Budget Allocation เปนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด อยูท่ี 11.25 คะแนน 

เนื่องจากมีหนวยงานเพียงสวนนอย (รอยละ 24) ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณประจําปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยมีเหตุผลสวนใหญ คือ ดําเนินการโดยสวนกลาง และหนวยงานรอยละ 50 ไมมีการจัดทําโครงการเพ่ือ

รองรับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัล ในปงบประมาณ 2562  

 

6. ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช (Digital Technological Practices) เปนตัวชี้วัดท่ี

มีคะแนนนอยท่ีสุด อยูท่ี 22.73 คะแนน ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย ตัวชี้วัดยอยท่ีคะแนนสูงท่ีสุด คือ 

Connectivity มีคะแนน 75.18 คะแนน กลาวคือ หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด รอยละ 75.8 มีการใช

เทคโนโลยีการเชื่อมตอ/การสื่อสาร เชน Mobile, IoT, QR Code เปนตน แสดงใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐ

มีการนําเทคโนโลยีการเชื่อมตอ/การสื่อสารมาประยุกตใชเขากับการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐได 

ซ่ึงถือเปนการพัฒนาท่ีดีในการใหบริการภาครัฐโดยใชประโยชนจากโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดยอยดาน Intelligence มีคะแนนเพียง 0.44 คะแนน และตัวชี้วัดยอยดาน 

Trusted Protocol ซ่ึงไมมีคะแนน (0.00 คะแนน) กลาวคือ หนวยงานระดับจังหวัดแทบไมมีการนํา

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เชน AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, Robotics เปนตน 

มาใช และ ไมมีการนําเทคโนโลยีดานความม่ันคงและปลอดภัย เชน Block Chain เปนตน มาประยุกตใช



โครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2562 - 36 

  

เลย หนวยงานกรมตนสังกัดอาจพิจารณาวางแนวทาง พัฒนาเครื่องมือและ/หรือสนับสนุนใหหนวยงานใต

สังกัดนําเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ มาใชในการบริหารจัดการและการใหบริการภาครัฐตามความเหมาะสมกับ

ภารกิจของหนวยงาน เพ่ือเปนการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลในแนวด่ิง และสรางนวัตกรรมใหมๆ ของการ

ทํางานภาครัฐ 

 

4. การจัดกลุมหนวยงานระดับกรมจากผลการสํารวจ  
 

 จากผลการสํารวจไดนํามาจัดกลุมหนวยงาน เพ่ือการพัฒนาระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลท่ี

ครอบคลุมท้ังมิติความเติบโตจากผลการสํารวจป 2561 และความคุมคาในการใชงบประมาณดานรัฐบาล

ดิจิทัลในป 2562 ดังนี้ 
 

 วิธีการประยุกตจากแนวคิดของ BCG Model (Boston Consulting Group Model) เพ่ือ

วิเคราะหระดับความพรอมฯ ของแตละหนวยงานวาอยูในจุดไหนของภาพรวมประเทศ ซ่ึงแบงหนวยงาน

ออกเปน 4 กลุม โดยพิจารณาจากคะแนนความพรอมฯ (Performance) ป 2562 กับการพัฒนา (Growth) 

หรือผลตางของคะแนนความพรอมฯ ระหวางป 2562 กับป 2561 และใชคาเฉลี่ยกลุมเปนจุดตัดเพ่ือ

แบงเปน 4 กลุม แตละกลุมมีความหมายและสิ่งท่ีควรดําเนินการตอไปดังนี้  

  กลุม Developed หมายถึง กลุมท่ีมีความโดดเดนดานระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลสูง

และมีการพัฒนาความพรอมฯ ท่ีดีข้ึนจากปท่ีแลวสูงอยางโดดเดน ซ่ึงควรรักษามาตรฐานท่ีดีไวและปรับปรุง

ใหดียิ่งข้ึน  

  กลุม Maintain หมายถึง กลุมท่ีมีความโดดเดนดานระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลสูง แต

มีการพัฒนาความพรอมฯ ลดลงหรือดีข้ึนเล็กนอยถึงปานกลาง ควรปรับปรุงใหมีระดับความพรอมฯ มากข้ึน

ตามความจําเปน 

  กลุม Rising Star หมายถึง กลุมท่ีมีความโดดเดนดานระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลต่ําถึง

ปานกลาง แตมีการพัฒนาความพรอมฯ ท่ีดีข้ึนจากปท่ีแลวอยางโดดเดน ควรเรงดําเนินการในเรื่องตางๆ 

เพ่ือพัฒนาใหหนวยงานมีระดับความพรอมฯ มากข้ึน 

  กลุม Developing หมายถึง กลุมท่ีมีความโดดเดนดานระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลต่ํา

ถึงปานกลางและมีการพัฒนาความพรอมฯ ต่ํา จัดอยูในกลุมท่ีกําลังพัฒนาระดับความพรอมฯ 
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 1. ผลการจัดกลุมหนวยงานระดับกรม หนวยงานระดับกรมท่ีนําผลการสํารวจระดับความพรอมฯ 

มาจัดกลุมมีจํานวนท้ังสิ้น 272 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 90.37 จากจํานวนหนวยงานท่ีตอบแบบสํารวจ

ท้ังสิ้น 301 หนวยงาน เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีตอบแบบสํารวจท้ังป 2562 และป 2561  

 

แผนภาพ การจัดกลุมหนวยงานระดับกรมเปน 4 กลุม โดยประยุกตจาก BCG Model  
 

 
 

 ผลการจัดกลุมหนวยงานระดับกรมรายหนวยงานโดยประยุกตจาก BCG Model (Boston 

Consulting Group Model) พบวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญจัดอยูในกลุม Developed จํานวน 84 

หนวยงาน รองลงมาคือ กลุม Maintain 79 หนวยงาน กลุม Developing 68 หนวยงาน และกลุม Rising 

Star 41 หนวยงาน  
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 2. ผลการจัดกลุมกระทรวง กระทรวงและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีนําผลการสํารวจระดับความพรอมฯ 

มาจัดกลุมมีจํานวนท้ังสิ้น 20 กระทรวง  
 

แผนภาพ การจัดกลุมกระทรวงเปน 4 กลุม โดยประยุกตจาก BCG Model 

 

 
 

 ผลการจัดกลุมกระทรวงตาม BCG Model (Boston Consulting Group Model) พบวากระจาย

อยูในทุกกลุมใกลเคียงกันคือ กลุม Developed 4 กระทรวง กลุม Maintain 3 กระทรวง กลุม Rising Star 

7 กระทรวง และกลุม Developing 6 กระทรวง  

 

  

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงการคลัง 

- กระทรวงการตางประเทศ 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

- กระทรวงกลาโหม 

- กระทรวงยุติธรรม 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงแรงงาน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- สํานักนายกรัฐมนตรี 

- กระทรวงพาณิชย 

- กระทรวงพลังงาน 

- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- กระทรวงคมนาคม 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

- กระทรวงวัฒนธรรม 

- กระทรวงมหาดไทย 
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5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย   

 

 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 

 

 1. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงาน

ภาครัฐทุกหนวยงานใหสอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือปรับเปลี่ยนองคกรใหสามารถบริหารงาน

และใหบริการผานระบบดิจิทัล ตามท่ีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก 

(1) กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

(2) การปฏิรูปการทํางานและการใหบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) 

(3) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล (Integration) 

(4) การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) 

(5) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data)  

 2. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานพิจารณาของบประมาณ โดยมุงสนับสนุนการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหนวยงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 ขอ ในขอเสนอแนะท่ี 1  

 3. รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหเพียงพอ สวนระบบงาน

สําคัญ หรือระบบท่ีตองอาศัยการทํางานรวมกันหลายหนวยงาน ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณแบบ

บูรณาการ เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปตามเปาหมาย 

 4. รัฐบาลควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และ/หรือ ศึกษาแนวทางการ

ระดมทุนรูปแบบใหมๆ เพ่ือใหรองรับโครงการดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะยาว ท่ีจําเปนตองใช

งบประมาณจํานวนมากอยางตอเนื่อง เพ่ือลดปญหาเรื่องความตอเนื่องของการจัดสรรงบประมาณและการ

เรงรัดเบิกจายงบประมาณตามปงบประมาณของทางราชการ 

 5. รัฐบาลควรเรงประกาศใชกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน

ใชเปนหลักการและแนวทางในการดําเนินการใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็น

ดังตอไปนี้  

(1) การกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงานของรัฐ 

รวมถึงสิทธิและหนาท่ีของผูครอบครองหรือควบคุมขอมูลดังกลาวในทุกข้ันตอน 

(2) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุมครองขอมูลท่ีครบถวน ตั้งแตการจัดทํา การ

จัดเก็บ การจําแนกหมวดหมู การประมวลผลหรือใชขอมูล การปกปดหรือเปดเผยขอมูล การ

ตรวจสอบ และการทําลาย 

(3) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพขอมูล เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน 

พรอมใชงาน เปนปจจุบัน สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได รวมท้ังมีการ
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วัดผลการบริหารจัดการขอมูล เพ่ือใหหนวยงานของรัฐมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและตอยอด

นวัตกรรมจากการใชขอมูลได 

(4) การกําหนดนโยบายหรือกฎเกณฑการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลท่ีชัดเจนและมีระบบ

บริหารจัดการ รวมท้ังมีมาตรการและหลักประกันในการคุมครองขอมูลท่ีอยู ในความ

ครอบครองใหมีความม่ันคงปลอดภัยและมิใหขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิด 

(5) การจัดทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพ่ือใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางของ

ขอมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหลงขอมูล และสิทธิในการเขาถึงขอมูล 

 

 ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล 

 

 1. รัฐบาลควรกําหนดแนวทางการปรับโครงสรางองคกรและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยมุงเนนการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรภาครัฐใหสามารถทํางานรวมกับเทคโนโลยีท่ีจะเขามาทดแทน พัฒนา

ทักษะของบุคลากรในการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน และยกระดับ

ความสามารถบุคลากรเพ่ือรองรับกับขนาดและอํานาจของภาครัฐท่ีจะลดลงในอนาคต โดยพิจารณา

ประเด็นดังตอไปนี้  

(1) ปรับโครงสรางองคกรและขนาดกําลังคนใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในระยะ

สั้น อาจพิจารณาสรรหาบุคลากรท่ีเปนผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist) 

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการเพ่ิมตําแหนงงานดังกลาวสําหรับหนวยงานระดับจังหวัดตามความ

เหมาะสม สวนในระยะยาว ควรพิจารณาสงเสริมใหสวนราชการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน

การปฏิบัติงาน สนับสนุนความกาวหนาทางอาชีพทัดเทียมกับหนวยงานเอกชน พรอมกับการ

ทบทวนบทบาทภารกิจของสวนราชการ เพ่ือปรับโครงสรางสวนราชการใหมีความกะทัดรัด

คลองตัว และมีอัตรากําลังคนท่ีเหมาะสม 

(2) กําหนดใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เปนตําแหนงประจําและขยาย

ระยะเวลาดํารงตําแหนงนานข้ึน เพ่ือใหมีเวลามากเพียงพอในการปฏิบัติงานใหเห็นผลท่ีเปน

รูปธรรม ในการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหการบริหารองคกร

ประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน และเปาหมายรวมของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(3) ทดสอบทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐท้ังหมด ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนหนวยงานภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

(4) กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ อาทิเชน คุณสมบัติดานรัฐบาลดิจิทัลของ

เจาหนาท่ีภาครัฐในระดับตาง ๆ และจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถเก่ียวกับการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีสําคัญและเทคโนโลยีใหมๆ ใหแกบุคลากรภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือ
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นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เชน การจัดทําขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล การกํากับดูแล

ขอมูล การออกแบบบริการดิจิทัล การเลือกใชและการวิเคราะหขอมูล เทคโนโลยีอัจฉริยะตาง 

ๆ เปนตน พรอมท้ังจัดใหมีการทดสอบความรู และมอบใบประกาศนียบัตร (Certificate) 

สําหรับเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีสอบผานอยางสมํ่าเสมอใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

(5)  พัฒนาทักษะเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการระบบภายในรัฐบาลท้ังในแนวราบและแนวด่ิง ซ่ึงไม

จําเปนตองเปนทักษะเชิงเทคนิค ยกตัวอยางเชน วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ความรวมมือ การทํางาน

เปนทีม การสื่อสาร และการจัดการ เปนตน ทักษะเหลานี้จําเปนตอการเปลี่ยนแปลงไปสู

รัฐบาลดิจิทัล เพราะการเปนรัฐบาลดิจิทัลเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน และ

จําเปนตองใหหนวยงานภาครัฐเหลานั้นแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบซ่ึงกันและกัน และตอง

ทํางานรวมกันดวย 

 2. รัฐบาลควรสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหหนวยงานภาครัฐ

สวนทองถ่ินและสวนภูมิภาค และสงเสริมใหเกิดการนําแนวคิดไปประยุกตใชเพ่ือการบริหารงานและการ

ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 

 

 ดานบริการภาครัฐ 

 

 1. รัฐบาลควรพัฒนาระบบหรือแพลตฟอรมท่ีเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐใหเกิด

บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และใหเปนไปตามความตองการ

และการมีสวนรวมของประชาชน โดยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาความ

ตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการ ตลอดจนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ อันจะสงผล

ใหบริการดิจิทัลท่ีออกมาตรงกับความตองการของผูใชบริการ และอัตราการใชงานสูงข้ึน 

 2. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานพัฒนาบริการหลักใหสามารถทําธุรกรรมผาน Kiosk เพ่ือให

ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการดิจิทัลไดอยางเทาเทียม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ

ดิจิทัลของภาครัฐ  

 3. หนวยงานจัดทําและปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีการดําเนินการเปนมาตรฐานเดียวกันในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government Data) 

และการดําเนินตามนโยบายความมีสวนรวมจากประชาชน (Civic Participation) 

 4. หนวยงานภาครัฐสวนกลางควรรักษาสมดุลระหวางการจัดหา/พัฒนาระบบ/บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศจากสวนกลาง กับการใหสิทธิ์หนวยงานสวนภูมิภาคในการจัดหา/พัฒนา/ตอยอดระบบ/บริการ

แบบเฉพาะเจาะจงรายพ้ืนท่ี เพ่ือใหระบบ/บริการสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนในแตละ

พ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 
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 5. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานควรยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) โดย

ศึกษาความตองการของผูใชงานกอนพัฒนาบริการ รวมถึงการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออกแบบ

บริการ (Participation) และใหความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ (Feedback) เพ่ือปรับปรุงบริการดิจิทัลของ

ภาครัฐ อันจะสงผลใหบริการดิจิทัลท่ีออกมาตรงกับความตองการของผูใชบริการ และอัตราการใชงานสูงข้ึน 

 

 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 

 

 1. รัฐบาลควรพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานดิจิทัลท่ีจําเปน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสรางและพัฒนากระบวนการทํางานของ

หนวยงานของรัฐใหมีความสอดคลองและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมท้ังมีความ

ม่ันคงปลอดภัยและนาเชื่อถือ โดยมีการบูรณาการและสามารถทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพ เกิดการ

พัฒนาการบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและนําไปสูการบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบ

บูรณาการ รวมท้ังใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก 

 2. รัฐบาลควรพัฒนาระบบบริหารงานกลาง (Smart Back Office Solution) เพ่ือสงเสริมการ

ดําเนินงานภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล ลดข้ันตอน ลดระยะเวลา ลดการใชกระดาษ และลดความผิดพลาด

ในการดําเนินการ อีกท้ังลดความซํ้าซอนของการพัฒนารายหนวยงาน และลดความไมเทาเทียมระหวาง

หนวยงาน โดยจัดทําระบบตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ระบบจดหมายราชการและการสั่งการดิจิทัล โดยพัฒนาระบบสั่งการในหนวยงานแลวเชื่อมโยง

กับระบบ e-Saraban และ e-CMS เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินการดานจดหมายเวียน

และเอกสารสั่งการผานระบบดิจิทัลไดท้ังหมดทุกกระบวนการ 

(2) ระบบจองหองประชุมและยานพาหนะ เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถจองและยกเลิกการจอง

โดยใชระบบลงนามในกระดาษแบบเดิม 

(3) ระบบบริหารงานกลางอ่ืนๆ ท่ีประกอบดวย ระบบการจัดการการเงินแบบบูรณาการ ระบบ

การจัดการขอมูลทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการภารกิจ ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

ระบบบริหารจัดการตารางงานในแตละวัน เปนตน   

 3. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทํากระบวนการหรือการดําเนินงานของแตละหนวยงานใน

รูปแบบดิจิทัล เพ่ือการบริหารราชการและการใหบริการประชาชน โดยกระบวนการหรือการดําเนินงานทาง

ดิจิทัลดังกลาว ตองทํางานรวมกันไดตามมาตรฐาน ขอกําหนดและหลักเกณฑ เพ่ือใหสอดคลองและ

เชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ได โดยมุงเนนถึงการอํานวยความสะดวกและการเขาถึงของประชาชนท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานและมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ 
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 ดานโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

 1. รัฐบาลควรกําหนดมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเขาสูบริการดิจิทัลของ

หนวยงานของรัฐ เพ่ือใหมีความพรอมใช นาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองจัดใหมี

ระบบปองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอรตามกฎหมายวาดวยการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร 

 2. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยในการใชระบบดิจิทัลและ

มาตรการปกปองคุมครองขอมูลท่ีอาจกระทบถึงความม่ันคงหรือความเปนสวนตัวของประชาชนท่ีมีความ

พรอมใชและนาเชื่อถือ 

 3. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทํากระบวนการจัดการเหตุการณผิดปกติ (Incident 

Management Process) และกระบวนการบริหารความตอเนื่องทางธุร กิจ (Business Continuity 

Management Process: BCP) โดยมีการทดสอบตามสถานการณท่ีไดจัดทําในแผน BCP 

 

 ดานการเปดเผยและเช่ือมโยงขอมูล 

 

 1. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทําขอมูลตามภารกิจของแตละหนวยงานใหอยูในรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัล โดยตองจัดทําเปนขอมูลท่ีมีความสมบูรณเชื่อถือได และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนและนําไปประมวลผลตอไปได 

 2. รัฐบาลควรพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ

ในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและมาตรฐานเก่ียวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล 

(2) ประสานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล

ระหวางกัน รวมท้ังกํากับติดตามใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนด 

(3) จัดทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล 

(4) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล อันประกอบดวย ประเภท รูปแบบ และ

มาตรฐานของขอมูลท่ีเปดเผย รวมท้ังสอดคลองกับหลักการเปดเผยขอมูลท่ีเปนสากล โดยมุงเนน

ใหหนวยงานภาครัฐจัดทําขอมูลท่ีตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการใน

รูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ โดยตองใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสีย
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คาใชจาย และสามารถนําไปเผยแพร ใชประโยชน หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบ

ตางๆ ได  

(5) เรงเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะท่ีหนวยงานของรัฐจัดทําและครอบครองในรูปแบบและ

ชองทางดิจิทัล โดยสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลใหอยูในรูปแบบ CSV, ODS, XML, 

JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked Data) มากข้ึน เพ่ือใหสามารถใชประโยชน

จากขอมูลเปดภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (อางอิงจากการเผยแพรชุดขอมูลบน 

Data.go.th ควรจะกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีจะเผยแพรอยางนอยระดับ 3 ดาว (CSV, ODS, XML, 

JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked Data)) ซ่ึงหมายถึง ขอมูลจะตองอยูภายใต

เง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่องสามารถอานได (Machine-

readable) และไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์  (Non-proprietary)) เพ่ือใหประชาชนเขาถึงได

โดยสะดวก มีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ และสามารถนําขอมูลไปพัฒนาบริการ

และนวัตกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศในดานตาง ๆ  

 3. รัฐบาลควรพัฒนาศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (data.go.th) เพ่ือทําหนาท่ีในการประสานงานให

หนวยงานของรัฐจัดสงหรือเชื่อมโยงขอมูลท่ีตองเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการใน

รูปแบบขอมูลดิจิทัลตอสาธารณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชนและการดําเนินงาน

ของหนวยงานของรัฐผานระบบดิจิทัล และเรงสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลผานชองทางนี้ 

 

 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช 

 

 1. รัฐบาลควรสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Big Data, IoT, AI, 

Block Chain เปนตน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมใน

การบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนไดอยางเหมาะสมและตรงกับบริบทของหนวยงาน 

เพ่ือสงเสริมใหเกิดยกระดับการทํางานของภาครัฐอยางกาวกระโดด  และสรางนวัตกรรมใหมๆ  

 

 ดานกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ 

 

 1. หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานท่ีเปน

อุปสรรคตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้  

(1) การเชื่อมโยงขอมูล กระบวนการทํางาน และการบูรณาการขามหนวยงาน เพ่ือเอ้ือใหเกิดการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลไดอยางแทจริง 

(2) กฎระเบียบเรื่องการมอบอํานาจ เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตอทําธุรกรรมกับหนวยงาน

ภาครัฐไดโดยไมตองใชสําเนาบัตรประชาชน 



โครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2562 - 45 

  

(3) กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ท่ีจะสงเสริมใหเกิดการยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประชาชน

และสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาอ่ืน 

 2. รัฐบาลควรพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีความยืดหยุนท้ังในสวนของ

กระบวนการ เอกสารหลักฐาน ขอกําหนดคุณสมบัติ และระยะเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลท่ีตองปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ขอมูลนาสนใจท่ีพบจากผลสํารวจ (Fact Finding) 
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