แนวทางการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กรอบการติดตามการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
สาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี 2559
(Thailand Digital Government Readiness Framework 2016)

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
_____________________________________

1 กรอบการติ ด ตามการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ส าหรั บหน่วยงานภาครั ฐ ระดั บ กรม
ประจาปี 2559

แผนภาพ: กรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี 2559
กรอบกำรติดตำมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล สำหรับหน่ วยงำนภำครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 เป็นกำรประเมินควำมพร้อมกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในภำพรวมทั้งหมด 6 ด้ำน คือ 1) นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ที่มีควำมชัดเจน (Policies and
Practices) 2) โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภำพพร้อมต่อกำรใช้งำน (Secure and Efficient Infrastructure)
3) ระบบบริหำรจัดกำรภำยใน ในรู ป แบบอิ เล็ก ทรอนิก ส์ ที่ สำมำรถทำงำนร่ว มกัน ดด้ (Smart Back Office Practices) 4) ศั ก ยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัลที่พร้อมต่อกำรทำงำนในสภำพแวดล้อมดิจิทัล (E-Officer with digital capability) 5) กำรบริกำรภำครัฐที่สะดวก
และเข้ ำ ถึ งดด้ ง่ำ ย (Accessible and convenient public services) และ 6) เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะและกำรติ ด ตำมถึ งควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำง
เทคโนโลยีที่สำมำรถนำมำใช้พัฒนำในรุปแบบดิจิทัล (Smart technologies and practices) โดยมีระดับคะแนนควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลในภำพรวมตำมมิติทั้ง 6 ด้ำน จำก 100 คะแนนเต็ม โดยในแต่ละด้ำนมีองค์ประกอบจำนวน 29 ประเด็น ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)
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ตาราง องค์ประกอบของกรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี 2559
กรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นาหนัก

องค์ประกอบของกรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
(Policies and Practices)

15%

2. โครงสร้างพืนฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย
และประสิทธิภาพ
(Secure and Efficient Infrastructure)

20%

3. ระบบบริหารจัดการภายใน ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(Smart Back Office Practices)

20%

4. ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล
(E-Officer with digital capability)

15%

5. การบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย
(Accessible and convenient public
services)

25%

6. เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนามาใช้
(Smart technologies and practices)

5%

1.1 Citizen centric and value creation
1.2 Agency ICT strategy to support national digital
government objectives
1.3 E-Government cyber security
1.4 E-Government e-laws and e-regulations compliance
1.5 Data privacy
1.6 Effective allocation of budgets
2.1 Technology Infrastructure
2.2 Data integration
2.3 Data Centre
2.4 Government Cloud
2.5 Data authentication and verification
3.1 Operational efficiency
3.2 Digitalization of documents and services
3.3 Dedicated employees for E-Government systems
3.4 Inter-operability
4.1 Public Personnel Capabilities
4.2 E-Leader capabilities
4.3 Leadership continuity plan
5.1 Public information and Services
5.2 Depth of information and services
5.3 Single point of access
5.4 Innovation of e-services
5.5 Open data
5.6 Feedback
6.1 Digital society
6.2 Open government
6.3 Big data
6.4Internet of things
6.5 Business continuity practices

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)
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2 คานิยามการจัดกลุ่มความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม ประจาปี 2559
กำรจัดกลุ่มหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมดำเนินงำนสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ของหน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 แบ่งออกดด้
เป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะ ดังนี้

แผนภาพ: ลักษณะ 4 กลุ่ม ความพร้อมดาเนินงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กลุ่มที่ 1: กลุ่มที่มีพัฒนาการระดับความพร้อมสูงมาก (Rising Star)
หมายถึง หน่วยงำนที่มีพัฒนำกำรระดับควำมพร้อมสูงขึ้นอย่ำงมำกจำกผลกำรสำรวจฯ ประจำปี 2558

กลุ่มที่ 2: กลุ่มที่มีระดับความพร้อมสูง และมีระดับพัฒนาการสูงอย่างต่อเนื่อง (Developed)
หมายถึง หน่วยงำนทีม่ รี ะดับควำมพร้อมสูงในผลกำรสำรวจฯ ประจำปี 2558 และมีพัฒนำกำรระดับควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 3: กลุ่มที่มีระดับความพร้อมสูงและมีระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Maintainer)
หมายถึง หน่วยงำนที่มรี ะดับควำมพร้อมสูงในผลกำรสำรวจฯ ประจำปี 2558 และยังคงรักษำควำมพร้อมดว้อย่ำงต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 4: กลุ่มที่มีพัฒนาการระดับความพร้อมปานกลาง (Developing)
หมายถึง หน่วยงำนที่มีควำมพร้อมระดับปำนกลำงในผลกำรสำรวจฯ ประจำปี 2558 และยังคงควำมพร้อมในระดับใกล้เคียงจำกปีที่ผ่ำนมำ

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)
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3 แนวทางการยกระดับ/ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จำกผลกำรสำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 สำมำรถสรุปแนวทำงกำรยกระดับกำรพัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

ตาราง แนวทางในการยกระดับ/ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามกรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี 2559
กรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แนวทางการยกระดับ/ พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policies and Practices)
Citizen centric and value creation
ควรดำเนินกำรที่มีแนวทำงชัดเจน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชำชนจะดด้รับเป็นสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น กำรดำเนินกำรที่ประชำชน
และ/หรือ ผูร้ ับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เช่น กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ทั้งกำรให้บริกำรสำธำรณะและกำรบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ดด้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมเหมำะสม โดยกำหนดรูปแบบในกำรดำเนินที่ชัดเจนสำมำรถดปสู่กำรปฏิบตั ิที่เห็นผลดด้เด่นชัด ต่อดป
e-Government, e-Laws, and e-Regulations
ควรกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ให้มีควำมสอดคล้องกับกฏหมำยและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน เช่น กฏหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทำงรำชกำร กำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมตำมพันธกิจงำนของหน่วยงำน และ
สำมำรถนำดปปฏิบัตดิ ด้อย่ำงเป็นรูปธรรม
Agency ICT strategy to support national digital ควรมีนโยบำย/ แผนกลยุทธ์ กำรดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของแผนและ
นโยบำยของประเทศดทย และมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเป็นระยะ ผลักดันให้ประเทศสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็น
government objectives
รัฐบำลดิจิทัลดด้ตำมที่กำหนดดว้ เช่น แผนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพในกำรสนับสนุนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐบำล
กำรพัฒนำด้ำนกำรบูรณำกำรข้อมูล (Data integration) กำรพิสูจน์และตรวจสอบข้อมูล (Data authentication and
verification) โครงสร้ำงกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี (Technological service infrastructure) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
และทรัพยำกรบุคคลของประเทศ (Public and personnel capabilities)
Data privacy
ควรมีกำรกำหนดแนวปฏิบตั ิด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) ที่สำมำรถนำดปปฏิบตั ิดด้จริง โดยควรดำเนินกำรให้มี
กำรกำหนดนโยบำยของหน่วยงำนในด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูล และสื่อสำรนโยบำยด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูลของหน่วยงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
E-Government Cyber Security
ควรมีกำรกำหนดแนวนโยบำย/ แนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ให้สอดคล้อง
กับแนวทำงควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศทีเ่ ป็นมำตรฐำน และกำรสำรองหำกเกิดเหตุที่ดม่คำดฝันอย่ำงเป็นระบบ โดยกำร
เตรียมทรัพยำกรของหน่วยงำนให้มีควำมพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นของหน่วยงำน
ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)
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โครงสร้างพืนฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure)
Technology Infrastructure
ควรมีกำรดำเนินกำรดูแลและติดตำมกำรบำรุงรักษำโครงสร้ำงเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษรหรือสำมำรถติดตำมผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรอัตโนมัติ โดยหน่วยงำนอำจดำเนินกำรเอง หรือจ้ำงหน่วยงำน
ภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นผูด้ ูแล ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน และควรมีกำรแบ่งหน้ำที่กำรดำเนินกำรแก่
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน โดยพิจำรณำสัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐของหน่วยงำนและบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
Data integration
ควรมีกำรเชื่อมโยงแลกเปลีย่ น/ ใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น (Cross Inter-Operability) ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมในกำรใช้
งำนของหน่วยงำน ทำให้ข้อมูลภำครัฐมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน ลดควำมซ้ำซ้อนและสำมำรถติดตำมสถำนะของข้อมูล
เหล่ำนั้นดด้ เพื่อควำมสะดวกนำมำพัฒนำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน และ/หรือบริกำรของหน่วยงำน
Data Centre
ควรมีกำรประสำนในกำรใช้งำนศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยกำรเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนอื่น หรืออำจจะใช้งำน
เป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงำนเองในกำรเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบกลำงที่เป็นมำตรฐำนร่วมกัน ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมต่อกำร
ใช้งำนของหน่วยงำน
Government Cloud
ควรเตรียมควำมพร้อมในระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนเพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบคลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
โดยกำหนดควำมต้องกำรของระบบให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของแต่ละงำน เช่นด้ำนซอฟต์แวร์ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำน
แพลตฟอร์ม หรือด้ำนอื่นๆ เนื่องจำกระบบคลำวด์คอมพิวติ้งเป็นหนึง่ ในตัวช่วยกำรบริหำรทรัพยำกรโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโล
ยีของหน่วยงำนภำครัฐสู่ควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล
Data authentication and verification
ควรมีกำรกำหนดกลดกกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำสู่ระบบทีส่ ำคัญของหน่วยงำนให้เป็นดปตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นของ
หน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถตรวจสอบย้อนหลังดด้
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ระบบบริหารจัดการภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices)
Operational Efficiency
ควรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนผสมผสำนร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลยิ่งขึ้น และควรกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่มสี ่วนรับผิดชอบในแต่ละงำนอย่ำงชัดเจน เช่น
กำรรับข้อร้องเรียน กำรรับข้อเสนอแนะจำกผู้บริกำร ดังนี้ 1. กำหนดเวลำในกำรตอบกลับที่แน่นอน 2. มีขั้นตอนวิธีกำรตอบรับ
ที่ชัดเจน และ 3. รูปแบบสำหรับกำรตอบรับที่ชัดเจน เพื่อเป็นดปตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร กำรให้ข้อมูลสำธำรณะแก่
ประชำชนผ่ำนเว็บดซต์ ตำมเหตุกำรณ์หรือแนวโน้มที่เป็นปัจจุบัน
Digitalization of Documents and Services
ควรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในหน่วยงำน ในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทำงำนให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
มำตรกำรของหน่วยงำนในกำรลดเอกสำรที่เป็นกระดำษตำมแนวทำงใดแนวทำงหนึ่งตำมอย่ำงเหมำะสม เช่น ประกำศเป็น
นโยบำยของหน่วยงำน จัดกิจกรรมรณรงค์ภำยในหน่วยงำน และ/ หรือจัดทำเป็นตัวชี้วัดรองของหน่วยงำน เป็นต้น
Dedicated employees for e-Government functions ควรมีกำรบริหำรจัดกำรหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในหน่วยงำน ตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของ
หน่วยงำน โดยคำนึงถึงภำรกิจหลักของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้ำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทลั
Inter-operability
ควรเตรียมควำมพร้อมในข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ เช่น กำรเชื่อมโยง
โครงข่ำยกับระบบกลำง หรือโครงข่ำยเฉพำะระหว่ำงหน่วยงำน(Private Network) เพื่อรับรองกับกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลในกำร
ทำงำน และ/หรือบริกำรดิจิทัลระหว่ำง 2 หน่วยงำนขึ้นดป (Cross Inter-Operability)
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (E-Officer with Digital Capability)
Public Personnel Capabilities
ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐของหน่วยงำนในทักษะเชิงดิจิทัล อำจมีกำรจัดกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรที่ดด้รับกำรรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร ให้ทั้งเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐ และระดับผู้บริหำร ส่งเสริมกำรพัฒนำตำมสำยงำน
อำชีพ เพือ่ ให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนอย่ำงเหมำะสม เช่น ด้ำนกำรใช้งำนระบบเฉพำะเพื่อกำรทำงำน
ระบบงำนหลัก ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ IT Security และกฎหมำย/กฎระเบียบในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ เป็น
ต้น
E-Leader Capabilities
ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรสนับสนุนปัจจัยในกำรบริหำรและทักษะที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรดำเนินกำร แก่ผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงำน เช่น กำรวำงกลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
Leadership Continuity Plan
ควรมีกำรเตริมกำรด้ำนควำมต่อเนื่อง ในกำรสำนต่อภำรกิจ/ อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO)
ของหน่วยงำน ที่จะหมดวำระลง เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจของ CIO ต่อดป
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การบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (Accessible and convenient public services)
Public information and Services
ควรมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในรูปแบบดิจิทัล ผ่ำนกำรรองรับช่องทำงกำรเข้ำถึงต่ำงๆ ในหลำกหลำย
แพลตฟอร์ม เช่น เว็บดซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และคิออส รวมถึงกำรรอบรับกำรให้บริกำรในรูปแบบภำษำอังกฤษและ
ผู้ใช้งำนกลุ่มพิเศษ ดด้แก่ผสู้ ูงอำยุและผู้พิกำร เป็นต้น
Depth of Information and Services
Single Point of Access
Innovation of E-Services
Open data
Feedback
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ควรเปิดเผยข้อมูลและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของประชำชน ตำมควำมเหมำะสมของข้อมูลและ
ดำเนินกำรนั้นๆ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและประชำชนสำมำรถนำดปใช้ประโยชน์ต่อดด้ โดยปฏิบัตติ ำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เช่น พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 เป็นต้น
หน่วยงำนควรมีกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีบริกำรทีอ่ ำศัยกำรทำงำนร่วมกัน
กับหน่วยงำนอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้รบั บริกำรสำมำรถใช้บริกำรของหน่วยงำนอื่น โดยดม่ต้องเดินทำงดปติดต่อ
หน่วยงำนนั้นด้วยตนเอง เป็นต้น
ควรติดตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทำงเทคโนโลยี เพื่อนำมำพัฒนำบริกำรของหน่วยงำนอย่ำงมีรูปธรรม เช่น สร้ำง
บริกำรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ และ/หรือ ปรับปรุงบริกำรที่มีอยู่เดิมอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมของ
หน่วยงำน
ควรมีกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐให้สำมำรถนำดปใช้งำนดด้อย่ำงอิสระอย่ำงดม่มีเงื่อนดข โดยเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ำมำรถนำดปใช้งำนต่อดด้ทันที เช่น CSV, ODS,XML, JSON, KML,SHP หรือ KMZ เป็นต้น และปฏิบัตติ ำม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำนข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
ควรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง เช่น อีเมล์ แบบตอบรับออนดลน์ กำรโต้ตอบแบบออนดลน์
โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น เพื่อนำควำมคิดเห็นเหล่ำนั้นมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรภำยในและ
พัฒนำกำรให้บริกำรทีต่ รงควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น
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เพื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนามาใช้ (Smart Technologies/ Practices)
Digital Society
ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้สอื่ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ของหน่วยงำนภำครัฐที่เป็นทำงกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น Line,
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ/ หรือ Online Forum ในกำรเป็นช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ภำคธุรกิจ และระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐเอง โดยมีแนวนโยบำย/แนวปฏิบัติต่อกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐรับทรำบ เป็นต้น เพื่อเป็นบรรทัดฐำนในกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่ำงถูกต้องของหน่วยงำน
Open Government
ควรส่งเสริมกิจกรรม/โครงกำร ที่เปิดโอกำรให้ประชำชนดด้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำนโยบำยภำครัฐ และพัฒนำ
บริกำรของหน่วยงำน เป็นต้น อย่ำงเป็นรูปธรรมสำมำรถจับต้องดด้ โดยปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำนข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วน
Big Data
ควรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมของหน่วยงำน เช่น ใช้
เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกสำธำรณะ และ/หรือ ข้อมูลที่เป็นบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน (MOU)
เพื่อนำมำสนับสนุนกำรตัดสินในกำรพัฒนำหน่วยงำน เป็นต้น
Internet of Things
ควรริเริ่มเตรียมควำมพร้อมในระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกับอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำมควำมจำเป็นและ
ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนพัฒนำของหน่วยงำน
Business Continuity Practices (BCP)
ควรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้น จำกเหตุกำรณ์ที่นอกเหนือกำรควบคุม เช่น ภัย
พิบัติ กำรก่อกำรร้ำย เหตุดม่คำดฝัน เป็นต้น เพื่อกำรบริหำรงำนและบริกำรประชนชนในสภำวะดม่ปกติดด้อย่ำงต่อเนื่อง
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Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

www.ega.or.th
ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

9

จั ด ทำเมื่ อ 2 พฤศจิ ก ำยน 2559
Ref. Version2

