
ล ำดบั เสำหลัก ล ำดบั ตวัชีว้ัดหลัก ตวัชีว้ัดรอง ล ำดบั ขอ้ค ำถำม

หน่วยงานของคุณมีการท าการส ารวจความพงึพอใจขอผู้ใช้ส าหรับการใหบ้ริการกับประชาชน / ธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐหรือไม่?

(1)ทุกคร้ังหลังจากการท าธุรกรรม  (2) ปีละคร้ัง  (3) อยูใ่นขัน้ตอนการวางแผน (4) ยังไม่มีแผน

การประเมินผลงานการบริการ 2 หน่วยงานของคุณมีการทบทวนและปรุบปรุงคุณภาพของการบริการต่อประชาชน / ธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐบ่อยแค่ไหน?_____

หน่วยงานของคุณมีการด าเนินการใหส้อดคล้องกับพรบ. ดังต่อไปนีห้รือไม่? (มี / ไม่มี /อยูใ่นขัน้ตอนการวางแผน / ไม่มี แต่ทราบ/ ไม่มี
 และไม่ทราบ)
(1)พรบ.การป้องกันทางด้านข้อมูล
(2)พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(3)พรบ.ข้อมูลของทางการ
(4)พรบ. รักษาความปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
(5)พรบ.การควบคุมการช าระอิเล็กทรอนิกส์
(6)พรบ. การเปล่ียนแปลงข้อมูลทางเอกสารเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(7)พรบ. ความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร์
(8)การเก็บข้อมูลการโดยคอมพวิเตอร์ของผู้ใหบ้ริการ
(9)พรบ. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเมินระดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ขึน้อยูก่ับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของคุฯ ระดับต้ังแต่ 1- 5

(1)เพิม่ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

(2)เพิม่จ านวนของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่ประชาชน / ธุรกิจ (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

(3)เพิม่ประสิทธิภาพการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

(4)เพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติเพือ่ประโยชน์ของประชาชน (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

(5)การรวบรวมความคิดเหน็ของผู้ใช้ในกาน ามารปรับปรุงการใหบ้ริการ (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

(6)เพิม่ประสิทธิภาพทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

(7)สนับสนุนธุรกิจ/อุตสาหกรรม พร้อมกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับต้ังแต่ 1- 5, ไม่เกีย่วข้อง)

หน่วยงานของคุณส่ือสารเร่ืองนโยบายระดับชาติเกีย่วกับการคุ้มครองข้อมูลแก่พนักงานแบบไหน?
(1)ส่งจดหมายเวียนแก่พนักงานทุกคนเกีย่วกับพรบ.คุ้มครองข้อมูล (ม,ี ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มีแผน)

(2)การบรรยายสรุปแก่พนักงานเพือ่ใหเ้ข้าใจพรบ.คุ้มครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มีแผน)

(3)การบรรยายสรุปแก่พนักงานใหม่ทุกคนเพือ่ใหเ้ข้าใจพรบ.คุ้มครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มีแผน)

(4)รวมถึงบันทึกเกีย่วกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลตามแบบฟอร์มของทุกหน่วยงานทีต้่องใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ (ม,ี ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มี
แผน)

1.5 E-Government cyber security

การน า Firewall, Anti Virus, Network 
Access Control, Password, Smart 
Card Access, Biometric Security และ
อืน่ๆ มาประยุกต์ใช้

6
ระบบรักษาความปลอดภยัใดด้านล่างทีห่น่วยงานของคุณใช้อยูใ่นปัจจุบัน?              (1) Firewall (ใช่/ไม่) (2) Anti Virus (ใช่/ไม่) (3)
 Network Access Control (ใช่/ไม่) (4) Password (ใช่/ไม่) (5) Smart Card Access (ใช่/ไม่) (6) Biometric Security (ใช่/ไม่) (7) 
อืน่ๆ ……………

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีม่ีใหแ้ขกผู้มา
เยือน

7 หน่วยงานของคุณมี WiFi Hotspot ส าหรับบุคคลทีภ่ายนอกทีเ่ข้าเยีย่มชมส านักงานของคุณหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)

ประเมินคุณภาพโครงสร้างของระบบจัดการเว็บไซต์ด้านล่าง คะแนน1-5
(1) เครือข่ายเฉพาะที ่(2) อินทราเน็ต (3) อินเทอร์เน็ต (4) คอมพวิเตอร์, (5) เซิร์ฟเวอร์

การซ่อมบ ารุงโครงสร้างพืน้ฐาน Back 
office

9 หน่วยงานของท่านมีระบบการตรวจสอบและการติดตามการร้องขอการซ่อมบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม?่ (ใช่/ไม่ใช่)

หน่วยงานของท่านมีการเชือ่มต่ออินเทอเน็ตหรือไม่?
(1)มี การเชือ่มต่อแบบต่อสาย
(2)มี เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง
(3)มี การเชือ่มต่อเครือข่ายนอกอาคาร
(4)ไม่มี

11 ใครคือผู้ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของหน่วยงานคุณ?__________
12 ความจุของแบนด์วิดธ์ของการเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานของคุณ?__________Mbps

ใครเป็นผู้ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับหน่วยงานของคุณ?
(1)หน่วยงาน
(2)ผู้ทีม่ีหน้าทีดู่แลจากส่วนกลาง_____

2.2 Data integration
หมายเหตุ: อยูใ่นส่วนที ่3 ‘การท างานร่วมกัน
ของฐานข้อมูล’

- - 

ระบบการส ารองข้อมูลของคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนีห้รือไม่?
(1)ไม่มีการส ารองข้อมูล
(2)การส ารองข้อมูลทีอ่ยูใ่นส านักงานเดียวกัน
(3)ควบคุมจากระยะไกลได้
(4)ปลอดภยัจากอุทกภยั
(5)ปลอดภยัจากอัคคีภยั
หน่วยงานของคุณมีการใช้ศุนย์ข้อมูลหรือไม่? ถ้ามี ใครคือซัพพลายเออร์ของคุณ?
(1)มีศุนย์ข้อมูลเป็นของตัวเอง (2) มี ใช้ของบุคคลทีส่าม (3) ไม่มี
หน่วยงานของคุณมีการใช้บริการคลาวด์?
1)ใช่
2) ไม่ใช่ เราก าลังวางแผนทีจ่ะใช้
3)ไม่มี เราไม่ทราบเร่ืองนี้
4)ไม่มี บริการนีไ้ม่เกีย่วข้องกับหน่วยงานของเรา

18 ถ้าใช่ หน่วยงานของคุณมีการใช้บริการจากผู้ใหบ้ริการจ านวนกีร่าย? ______ ราย ชือ่ผู้ใหบ้ริการ _________

ถ้าคุณเคยได้ใช้บริการคลาวด์รัฐบาลทีจ่ัดไว้ใหโ้ดย EGA และผู้ใหบ้ริการภายนอก กรุณาใหค้ะแนนระดับ 1 ถึง 5

(1)ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA): 1 - - - - - 5
(2)ผู้ใหบ้ริการภายนอก: 1 - - - - - 5
วิธีการใดดังต่อไปนีท้ีห่น่วยงานของคุณใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้บริการออนไลน์?
(1)ฐานข้อมูลผู้ใช้ของเราเอง
(2)ระบบสมาร์ทการ์ด
(3)บัตรประจ าตัวประชาชนออนไลน์

การยอมรับแพลตฟอร์มคลาวด์ของรัฐบาล

17

2

คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8

อินเตอร์เน็ต
10

มาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13

14 หน่วยงานของคุณมีการรับรู้เกีย่วกับแนวทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร ทีเ่ผยแพร่โดยสรอ.หรือไม่ (ใช่, ไม่ใช่)

Secure and 
efficient 

infrastructure

2.1 Technology Infrastructure 

2.3 Data Centre 
ลักษณะของระบบส ารองข้อมูล 15

19

2.5
Data authentication and 

verification

การใช้ระบบบัตรสมาร์ทการ์ด หรือ บัญชี
ผู้ใช้แบบส่วนกลาง ส าหรับการตรวจสอบ
การเข้าถึงบริการสาธารณะ

21

ศูนย์การใช้ข้อมูล 16

2.4 Government Cloud 

1.4 Data privacy การยอมรับแนวปฏบิัติการปกป้องข้อมูล 5

1.3
Agency ICT strategy to 

support national digital 
government objectives 

การจัดระดับกลยุทธ์ไอซีทีของหน่วยงานให้
สอดรับกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทไอซี
ทีแหง่ชาติ

4

1 นโยบำย/ หลักปฏบิตัิ

1.1
Citizen centric and value 

creation

ผลตอบรับต่อความพงึพอใจในการบริการ 1

1.2
e-Government e-laws and e-

regulations
การท าใหรั้ฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สอดรับกับ
พรบ.ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง

3



ล ำดบั เสำหลัก ล ำดบั ตวัชีว้ัดหลัก ตวัชีว้ัดรอง ล ำดบั ขอ้ค ำถำม

3.1 Operational Efficiency การเพิม่ประสิทธิภาพการรับรู้ 22 หน่วยงานของคุณมีแผนการทีจ่ะเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการองค์กรหรือไม่ (มี/ไม่มี)
นโยบายของเอกสารดิจิตอลและ
กระบวนการ

23
หน่วยงานของคุณมีแผนทีจ่ะลดการใช้เอกสารรูปกแบบกระดาษไปเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่? (1) มี (2) ไม่มี อยูใ่นขัน้ตอนการ
วางแผน (3) ไม่มี ระบุหตุผลอืน่ๆ __________
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มีกีแ่บบและหน่วยงานของคุณมีทัง้หมดกีแ่บบ?

(1) เราไม่ได้บันทึกจ านวนของรูปแบบไว้ (2) จ านวนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์__ (3) จ านวนรูปแบบทัง้หมด__
มีกระบวนการของหน่วยงานของคุณมากน้อยแค่ไหนทีถู่กด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานของคุณมีทัง้หมด
เท่าไหร่?
(1) เราไม่ได้บันทึกจ านวนของกระบวนการไว้ (2) จ านวนกระบวนการ__, (3) จ านวนกระบวนการทัง้หมด__
มีกระบวนการของหน่วยงานของคุณมากน้อยแค่ไหนทีถู่กด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานของคุณมีทัง้หมด
เท่าไหร่?

(1) เราไม่ได้บันทึกจ านวนของกระบวนการไว้ (2) จ านวนกระบวนการ__, (3) จ านวนกระบวนการทัง้หมด__

กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรใดข้างต้น มีการเชือ่มโยงกัน?

(1) บัญชี, (2) การเงิน, (3) ฝ่ายบุคคล (4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) การบริการประชาชน / ธุรกิจ/ หน่วยงานภาครัฐ (6) อืน่ๆ_______

28 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการส่งเอกสารภายในหรือไม่? (มี / ไม่มี)
29 หน่วยงานของคุณมีการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระไปยังบุคคลอืน่หรือไม่? (มี / ไม่มี)

หน่วยงานของคุณ มีพนักงานในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่?
เครือข่าย  (มี / ไม่มี) คอมพวิเตอร์ (มี / ไม่มี) เว็บไซต์ (มี / ไม่มี) เซิฟเวอร์ (มี / ไม่มี) ส ารองข้อมูล (มี / ไม่มี) ระบบรักษาความ
ปลอดภยั (มี / ไม่มี)

ความถีใ่นการอัพเดทเว็บไซต์ 31 เว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณถูกอัพเดทบ่อยแค่ไหน? ___________
ระยะเวลาในการตอบสนองต่อผลตอบรับ /
ข้อสงสัยของประชาชน

32 หน่วยงานของคุณใช้เวลานานเท่าใดในการตอบสนองต่อผลตอบรับ หรือข้อสงสัย?______ ชัว่โมง

จ านวนคนทีใ่ช้ส่ิงเหล่านี้?
(1)อินเทอร์เน็ต_______ (2) คอมพวิเตอร์ _______ (3) จ านวนพนักงานทัง้หมด

34 จ านวนพนักงานทีดู่แลความปลอดภยัไอที? _______
35 หน่วยงานของคุณมีพนักงานกีค่น? ____

หน่วยงานของคุณติดต่อกับหน่อยงานอืน่อย่างไร?
(1) เครือข่ายส่วนตัวระหว่างหน่วยงานภาครัฐเท่านัน้
(2) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(3) ไม่มีการติดต่อ
หน่วยงานของคุณมีการแข่งกับหน่วยงานอืน่ๆ เพือ่ปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกันของดิจิตอล?
(1)มี ชือ่ของหน่วยงานชัน้น า_______
(2)ไม่มี เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเป็นผู้น า
(3)ไม่มี เหตุผลอืน่ๆ__________
หน่วยงานของคุณมีการแบ่งปันศุนย์ข้อมูลของรัฐบาลหรือไม่?
(1)มี (2) ไม่มี แต่ก าลังวางแผนทีจ่ะมี (3) ศูนย์ข้อมูลส าหรับแบ่งปันยังไม่พร้อม
หน่วยงานของคุณมีการแบ่งปันศุนย์ข้อมูลของรัฐบาลหรือไม่?
(1)มี (2) ไม่มี แต่ก าลังวางแผนทีจ่ะมี (3) ศูนย์ข้อมูลส าหรับแบ่งปันยังไม่พร้อม
หน่วยงานของคุณมีการน าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างออนไลน์มาใช้หรือไม่?
(1)มี เรามีการจัดการการจัดซ้ือจัดจ้างของเราเอง
(2)มี การจัดซ้ือจัดจ้างดูแลจากส่วนกลาง ชือ่หน่วยงาน_______
(3)ไม่มี มีการวางแผนไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการ
(4)ไม่มี การจัดซ้ือจัดจ้างดูแลจากส่วนกลาง ชือ่หน่วยงาน_______

หน่วยงานของคุณมีการด าเนินการวิเคราะหผ์ลประโยชน์ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซ้ือทีเ่กีย่วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่?

(1)มี (2) ไม่มี (3) ไม่สามารถท าได้ (ผ่ายจัดซ้ือส่วนกลางเป้นผู้ดูแล)
การจัดสรรงบประมาณ 42 จ านวนงบประมาณทีจ่ัดสรรส าหรับการริเร่ิมของรัฐบาลดิจิตอลทีไ่ด้ในแต่ละปี?_______ บาท

แผนในการเพิม่ทักษะ และการฝึกอบรม
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงาน

43
หน่วยงานของคุณมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่งส าหรับพนักงานหรือไม่? (มี, ไม่มี - อยูใ่นขัน้ตอนการวาง
แผนการไม่มีแผน)

44
ในความคิดของคุณ วิธีทีรั่ฐบาลกลางจะสามารถสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานของคุณได้อย่างไร?
 ____________________

45 ทักษะ 3 อย่างทีคุ่ณต้องการเหน็การปรับปรุงในหน่วยงานของคุณคืออะไร? _______
ความรับผิดชอบในปัจจุบันของประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายสารสนเทศ?
(1)การก ากับดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
(2)การก ากับดูแลเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
(3)การก ากับดูแลการประเมินเทคโนโลยี
(4)การก ากับดูแลขัน้ตอนการวางแผนเทคโนโลยี
(5)การจัดระบบไอทีใหไ้ปในทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(6)พฒันาระบบไอทีทางด้านการจัดการทางการเงิน
(7)การจัดการการซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8)การด าเนินงานของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(9)การก ากับดูแลการพฒันาของการบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
(10)การน าไปสู่ความคิดริเร่ิมการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอืน่ ๆ
(11)การก ากับดูแลนโยบายการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน
(12)การก ากับดูแลการปฏบิัติอย่างต่อเนือ่งทางธุรกิจของหน่วยงาน
ส่ิงใดทีป่ระธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายสารสนเทศต้องการความช่วยเหลือเพิม่เติมในแง่ของการจัดการทรัพยากร?
(1)การก ากับดูแลมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
(2)การก ากับดูแลเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
(3)การก ากับดูแลการประเมินเทคโนโลยี
(4)การก ากับดูแลขัน้ตอนการวางแผนเทคโนโลยี
(5)การจัดระบบไอทีใหไ้ปในทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(6)พฒันาระบบไอทีทางด้านการจัดการทางการเงิน
(7)การจัดการการซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8)การด าเนินงานของโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานของคุณมีการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายสารสนเทศหรือไม่? (การฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ใช้ด าเนินในกรณีที ่CIO 
ไม่อยู่)
(ใช่, ไม่ใช่ – ก าลังวางแผน, ยังไม่มีแผน)

4

การสนับสนุนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสารสนเทศ
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การปรับปรุงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.2 E-Leader Capabilities

ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
สารสนเทศ

46

E-Officer with 
digital capability 

4.1 Public Personnel Capabilities 

4.3 Leadership Continuity Plan
การสืบทอดของประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
สารสนเทศ
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การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
พนักงาน

30

3.5

Effective allocation of 
budgets to maximize value 

and alignment to set 
objectives 

การจัดสรรงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและการก าหนด
วัตถุประสงค์

40

การยอมรับการวิเคราะหผ์ลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างทัง้หมด

41

ความคิดริเร่ิมทีจ่ะเพิม่การท างานร่วมกัน
กับหน่วยงานอืน่ๆ

37

38

การท างานร่วมกันของฐานข้อมูล 39

จ านวนพนักงานทีดุ่แลการท างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

33

3.4 Inter-operability 

การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
(กระบวนการดิจิตอล)

36

สัดส่วนของรูปแบบหน่วยงานในรูปแบบ
ดิจิตอล

24

สัดส่วนของกระบวนการหน่วยงาน
ด าเนินการผ่านออนไลน์

25

การยอมรับของการประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกระบวนการจัดการ
เว็บไซต์

26

27

3 Smart Back Office 
Practice

3.2
Digitalization of Documents 

and Services 

3.3
Dedicated employees for e-

Government functions 



ล ำดบั เสำหลัก ล ำดบั ตวัชีว้ัดหลัก ตวัชีว้ัดรอง ล ำดบั ขอ้ค ำถำม

ปัจจุบันหน่วยงานของคุณมีการใหข้้อมูลมากกว่าแพลตฟอร์มด้านล่างหรือไม่? (ใช่, ไม่ใช่ – ก าลังวางแผน, ยังไม่มีแผน)
(1)เว็บไซต์ (2) แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ  (3) คีออส
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของคุณสนับสนุนผู้ใช้ดังต่อไปนีห้รือไม่? (ใช่, ไม่ใช่ – ก าลังวางแผน, ยังไม่มีแผน)
(1) คนพกิาร (เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส)
(2) คนชรา (เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส)
(3) ภาษาอังกฤษ (เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส)
(4) ภาษาอืน่ๆ(เว็บไซต์, แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ , คีออส) ระบุภาษา____
ปัจจุบันหน่วยงานของคุณใหบ้ริการ(ธุรกรรม)ออนไลน์หรือไม่? แพลตฟอร์มใด?
(1)เว็บไซต์ (มี/ไม่มี/วางแผนไว)้ (2) แอพพลิชันโทรศัพท์มือถือ (มี/ไม่มี/วางแผนไว้) (3) คีออส (ม/ีไม่มี/วางแผนไว)้
ชือ่ และ URL ของหน่วยงานของคุณ?
(1)URL: __________, (2) ชือ่เว็บไซต์ :__________
ประเภทการบริการขององค์กรของคุณ?
(1)รัฐต่อรัฐ
(2)รัฐต่อธุรกิจ
(3)รัฐต่อประชาชน

54 หน่วยงานของคุณรับรู้เกีย่วกับ ‘มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ’ ทีจ่ัดโดยสรอ.หรือไม่? (ใช่ /ไม่ใช่)
55 หน่วยงานของคุณรับรู้เกีย่วกับ ‘มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ ’ ทีจ่ัดโดยสรอ.หรือไม?่ (ใช่ /ไม่ใช่)

ประเภทของข้อมูลทีม่ีอยูบ่นเว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณ?
(1)สมุดรายนามการบริการ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(2)รายงานประจ าปี (มี, ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(3)ข่าวประชาสัมพนัธ์ (ม,ี ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(4)รายงานไปยังรัฐสภา (ม,ี ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(5)ข้อมูลนิติบัญญัติ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(6)ข้อมูลเกีย่วกับการก าหนดนโยบาย (มี, ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(7)การเผยแพร่สถิติ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
(8)อืน่ๆ โปรดระบุ (มี, ไม่มี, ไม่สามารถท าได้)
ส าหรับกระบวนการต่อไปนี ้ส่ิงใดทีน่ าไปปรับใช้ได้
(1)แอพพลิเคชัน (จ านวนทัง้หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จ านวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจ านวนของกระบวนการ)
(2)การต่ออายุ (จ านวนทัง้หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จ านวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจ านวนของกระบวนการ)
(3)การช าระ (จ านวนทัง้หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จ านวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจ านวนของกระบวนการ)
(4)การใหค้ าปรึกษานโยบาย (จ านวนทัง้หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จ านวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจ านวนของกระบวนการ)

(5)ทีพ่ านักของผลตอบแทน (จ านวนทัง้หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จ านวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจ านวนของกระบวนการ)

(6)การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (จ านวนทัง้หมด (ออนไลน์และออฟไลน์) จ านวนบริการออนไลน์ เราไม่ได้ติดตามจ านวนของกระบวนการ)

เว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณในปัจจุบันเชือ่มโยงกับช่องทางแบบครบวงจรผ่านเว็บล้ิงค์หรือไม่?
(1)ใช่
(2)ไม่ใช่ วางแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมือท า
(3)ไม่มีช่องทางส่วนกลางเชือ่มต่อแบบครบวงจร
(4)ไม่มี เราไม่ได้ต้ังใจทีจ่ะท า
ขณะนีก้ารบริการของหน่วยงานของคุณเป็บแบบช่องทางเดียวหรือไม่?
(1)ใช่
(2)ไม่ใช่ วางแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงมือท า
(3)ไม่มีช่องทางส่วนกลางแบบครบวงจร
(4)ไม่มี เราไม่ได้ต้ังใจทีจ่ะท า

หน่วยงานน าร่อง 60
ในความคิดของคุณ หน่วยงาน / กระทรวงใด ควรจะน าความคิดริเร่ิมส าหรับการต้ังค่าแบบครบวงจรเชือ่มโยงกับข้อมูลและการบริการ
ของหน่วยงานของคุณ__________

5.4 Innovation of E-Services หมายเหตุ: เป็นส่วนหนึง่ของ 'ตัวบ่งชีผ้ลตอบ
รับ’

- -

ความพร้อมของข้อมูลดังต่อไปนีผ่้านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เว็บไซต์, มือถือ)?
(1)ข้อมูลแผนที่
(2)ข้อมูลการถือกรรมสิทธิท์ีดิ่น
(3)สถิติแหง่ชาติ
(4)ข้อมูลงบประมาณโดยละเอียด
(5)ข้อมูลการใช้จ่ายของรัฐบาล
(6)ข้อมูลการจดทะเบียนบริษทั
(7)ข้อมูลกฎหมาย
(8)ข้อมูลตารางการเดินรถสาธารณะ
(9)ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
(10)ข้อมูลประสิทธิภาพการด้านสุขอนามัย
(11)ข้อมูลประสิทธิภาพการศึกษาขัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(12)ข้อมูลสถิติอาชญากรรม
(13)ข้อมูลสถิติส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ
(14)ข้อมูลผลการเลือกต้ังแหง่ชาติ
(15)ข้อมูลการท าสัญญาประชาชน
(16)ข้อมูลคุณภาพของน้ า
(17)พยากรณ์อากาศ
(18)อืน่ๆ___________
ส าหรับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงของข้อมูลหรือไม?่
(1)ไม่มี (2) มีเง่ือนไข
หน่วยงานของคุณมีแผนการทีจ่ะเผยแพร่ข้อมูลเพิม่เติมกับประชาชนหรือไม่?
(1)มี ระบุประเภทของข้อมูล (2) ไม่มี

สิทธิในข้อมูล - ตอบสนองตามตัวบ่งชีภ้ายใต้
รัฐบาลโปร่งใส - -

หน่วยงานของคุณมีกลไกในการตอบสนองของประชาชน / ข้อสงสัยทางธุรกิจ ความคิดเหน็เกีย่วกับนโยบายของรัฐบาล และประเด็น
ในปัจจุบันหรือไม่?
(1)อีเมล (มี, ไม่มี) (2) แบบตอบรับออนไลน์ (มี, ไม่มี) (3) แชทออนไลน์ (มี, ไม่มี)
หน่วยงานของคุณมีระบบ / มาตรฐานของการด าเนินงานเพือ่ตอบสนองและตรวจสอบความคิดเหน็ทีไ่ด้รับจากประชาชน / ธุรกิจหรือไม่
(1) มี (2) ไม่มี อยูใ่นขัน้ตอนวางแผน (3) ไม่มี เหตุผลอืน่ๆ___________

5.6

Feedback ความพร้อมของกลไกความคิดเหน็ (อีเมล์, 
แบบฟอร์ม การแชทออนไลน์)

64

การตอบสนองต่อผลตอบรับและระบบ
ตรวจสอบ

65

5.5

Open Data ความโปร่งใสของข้อมูล 61

62
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50

ความพร้อมใช้งานของบริการออนไลน์ 
(ธุรกรรม)

51

ชือ่เว็บไซต์ และ URL 52

บทบาทขององค์กร 53

มาตรฐานของการใหบ้ริการ

5.3 Single Point of Access

การบูรณาการของช่องทางและข้อมูล (ลิงก์
เท่านัน้)

58

การบูรณาการของการท าธุรกรรมช่องทาง
เดียว
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5.2
Depth of information and 

services

ประเภทของข้อมูลทีเ่ผยแพร่ 56

ประเภทของการท าธุรกรรมออนไลน์ทีม่ีอยู ่
(แอพพลิเคชัน่ การต่ออายุ การช าระเงิน)

57

5
Accessible and 

convenient public 
services 

5.1 Public Information and Services

ความพร้อมของแพลตฟอร์มดิจิตอล 49

การเข้าถึงและการสนับสนุนภาษาอืน่ ๆ 
ของแพลตฟอร์มดิจิตอล



ล ำดบั เสำหลัก ล ำดบั ตวัชีว้ัดหลัก ตวัชีว้ัดรอง ล ำดบั ขอ้ค ำถำม

แพลตฟอร์มใดต่อไปนีท้ีห่น่วยงานของคุณน ามาใช้เพือ่เชือ่มต่อกับประชาชน / ธุรกิจ?
(1)ไม่มี
(2)ไม่มี แต่อยุใ๋นขัน้ตอนการวางแผน
(3)Twitter
(4)Facebook
(5)Online Forums
(6)Instagram
(7)Youtube
(8)Line
หน่วยงานของคุณมีส่วนร่วมกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่รวบรวมความคิดเหน็ส าหรับกระบวนการก ากับดูแลหน่วยงาน
ของคุณหรือไม?่
(1)มี
(2)ไม่มี อยูใ่นขัน้ตอนการวางแผน
(3)ไม่มี และยังไม่มีแผน
หน่วยงานของคุณมีวิธีส่ือสารกับพนักงานเร่ืองนโยบายระดับชาติเกีย่วกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม?่ (มี, ไม่มี อยูใ่น
ขัน้ตอนการวางแผน, ไม่มีแผนเลย)
(1)ส่งจดหมายเวียนแก่พนักงานทุกคนเกีย่วกับพรบ.คุ้มครองข้อมูล (ม,ี ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มีแผน)
(2)การบรรยายสรุปแก่พนังงานทเพือ่ใหเ้ข้าใจพรบ.คุ้มครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มีแผน)
(3)การบรรยายสรุปแก่พนังงานใหม่ทุกคนเพือ่ใหเ้ข้าใจพรบ.คุ้มครองข้อมูล (มี, ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มีแผน)
(4)รวมถึงบันทึกเกีย่วกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลตามแบบฟอร์มของทุกหน่วยงานทีต้่องใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ (ม,ี ไม่มี อยูใ่นขัน้วางแผน, ไม่มี
แผน)

มีความคิดริเร่ิม / แผน  ในการระบุและเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ของกระบวนการก ากับดูแลของหน่วยงานของคุณหรือไม่?

(1)มี
(2)ไม่มี
หน่วยงานของคุณมีแผนการทีจ่ะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือไม่? (ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลขนาดใหญ่เพือ่ระบุรูปแบบทีซ่่อนอยูใ่นความสัมพนัธ์และแนวโน้ม)
(1)มี
(2)ไม่มี
หน่วยงานของคุณมีการน าอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส าหรับสินทรัพย์หน่วยงานของคุณหรือๆไม่? เช่น รถยนต์ รถบรรทุกเก็บ
ขยะ รถเครน และอุปกรณ์อืน่ ๆ
(1)มี
(2)ไม่มี แต่อยูใ่นขัน้วางแผน
(3)ไม่มีเลย
หน่วยงานของคุณมีการแก้ปัญหาการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือไม่? เช่น รถยนต์ รถบรรทุกเก็บขยะ 
รถเครน และอุปกรณ์อืน่ ๆ
(1)มี
(2)ไม่มี แต่อยูใ่นขัน้วางแผน
(3)ไม่มีเลย
หน่วยงานของคุณมีแผนฉุกเฉินในการใหบ้ริการอย่างต่อเนือ่ง/ เผยแพร่ข้อมูลใหก้ับประชาชนในกรณีทีม่ีการหยุดชะงักของการ
ด าเนินงานหรือไม่?
(1)มี
(2)ไม่มี แต่อยูใ่นขัน้วางแผน
(3)ไม่มี และยังไม่มีแผน
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การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ 70

6.4
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6.2 Open Government 
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