สิ่งที่สงมาดวย ๑
รายละเอียดโดยยอ
โครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑
....................................................................
๑. ความเปนมาของโครงการ
ดวยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว า
ประเทศไทยควรจะมีขอมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
ดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ และสภาพแวดลอมในการสงเสริมใหเกิดรัฐบาลดิจิทัล เพื่อ
จะไดทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและใชขอมูลเพื่อประโยชนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจน
การดําเนินโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศ อีกทั้งหนวยงานตางๆ จะไดทราบถึงสถานการณการพัฒนา
ดานรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลภายในหนวยงาน
นอกจากนี้ เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาดานดิจิทัล ตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองอาศัย
ขอมูลที่สะทอนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ เพื่อใหหนวยงานระดับนโยบายมีความ
เข าใจที่ ถู กต องเกี่ ยวกับสถานะของการพั ฒนารัฐบาลดิจิ ทัลของประเทศไทยในเบื้ องตน และใชเป นข อ มูล
ประกอบการวางแผนและการกําหนดนโยบายที่ถูกทิศทาง สพร. จึงไดจัดทําโครงการสํารวจระดับความพรอมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุงหวังวา ขอมูลที่ไดจะ
สะทอนถึง ปญหา ความทาทาย อุปสรรค รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเปน
ขอมู ลที่มีประโยชนในการจั ดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมถึ งเป น
แหลงขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความนาเชื่อถือ และใหหนวยงานระดับนโยบายไดนําไปประกอบการ
จัดทําและติดตามงานดานนโยบายที่เหมาะสมตอไป
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาแบบสอบถามผานระบบออนไลนสําหรับใชในการประเมินความพรอม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับกรอบการสํารวจ เกณฑการประเมิน
ระดับความพรอมของรัฐบาลดิจิทัลในป ๒๕๖๑
๒. เพื่อสํารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด
๓. เพื่อเผยแพรขอมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใหหนวยงานภาครัฐหรือภาคสวนที่เกี่ยวของ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการวางแผน จั ด ทํ า นโยบาย วางมาตรการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ระดับประเทศ

๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการสํารวจฯ ไดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน ๓ ขั้นตอนหลัก ประกอบดวย ๑๙
ขั้นตอนยอย ดังแผนภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นที่ 1: ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากรอบ
การสํารวจรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน
ภาครัฐ
ขั้นที่ 2: ดําเนินการสํารวจระดับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน
ภาครัฐ
ขั้นที่ 3: วิเคราะห จัดทําขอเสนอแนะ
และเผยแพรขอมูลสถานะการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ

ขั้นที่ 1 ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากรอบการสํารวจรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
ประกอบดวยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงประชุมเริ่มตนโครงการกับ สพร. ตอมาจึง
พัฒนาแบบสอบถาม และศึกษาการใชขอมูลทุติยภูมิ หรือวิธีอ่นื ๆ นอกเหนือจากแบบสอบถาม ในการสํารวจ
ระดับความพรอม แลวจึงจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบ
สํารวจที่ปรับปรุงแลว
ขั้นที่ 2 ดําเนินการสํารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
ประกอบดวยกําหนดกลุมเปาหมายซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่จะดําเนินการสํารวจ แลงจึงรวบรวม
รายชื่อ ที่อยูของหนวยงานที่จะสํารวจ พรอมทั้งการสรางแบบสอบถามออนไลน การทดสอบแบบสอบถาม
รวมถึงการทํา VDO การใชงานและคูมือการกรอกแบบสอบถาม ตอมาจึงดําเนินการสํารวจและติ ดตาม
แบบสอบถามกลับมา จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 วิเคราะห จัดทําขอเสนอแนะและเผยแพรขอมูลสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อจัดทํารางรายงานฯ แลวจึงจัดประชุมรับฟง
ความเห็นผูเชี่ยวชาญนอก สพร. เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดมาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จากนั้นจึงจัดสัมมนา
เผยแพรผลสํารวจ และแจงผลสํารวจกลับไปยังหนวยงานผูตอบแบบสอบถาม

๔ .การกําหนดกลุมเปาหมายในการสํารวจ
ในการสํ า รวจระดั บ ความพร อ มรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล หน ว ยงานภาครั ฐ ของประเทศไทย กํ า หนด
กลุมเปาหมายเปน 2 กลุมหลัก ไดแก หนวยงานระดับกรม และหนวยงานระดับจังหวัด
หนว ยงานระดับ กรม เปนหนว ยงานภายใตสัง กั ดสํา นัก นายกรัฐ มนตรี หนว ยงานภายใต สั ง กั ด
กระทรวง และหนวยงานนอกสังกัดสํานักนายกและสังกัดกระทรวง หนวยงานอิสระ จํานวนประมาณ 300
หนวยงาน ประกอบดวย
1. หนวยงานภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงกลาโหม
3. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง
4. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
5. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
6. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
8. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคม
9. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพลังงาน
12. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย
13. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย
14. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม
15. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงแรงงาน
16. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
17. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
19. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
21. หนวยงานนอกสังกัดสํานักนายกและสังกัดกระทรวง หนวยงานอิสระ ฯลฯ
หนวยงานระดับจังหวัด จํานวน 19 หนวยงานตอจังหวัด รวม 1,444 หนวยงาน ประกอบดวย
1. สํานักงานจังหวัด
2. สํานักงานคลังจังหวัด
3. สํานักงานจัดหางานจังหวัด
4. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด
6. สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัด
7. สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด
8. สํานักงานขนสงจังหวัด

9. สํานักงานพลังงานจังหวัด
10. สํานักงานที่ดินจังหวัด
11. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
12. สํานักงานสถิติจังหวัด
13. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
14. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
15. สํานักงานศึกษาจังหวัด
16. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
17. สํานักงานสาธารสุขจังหวัด
18. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
19. สํานักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
๖. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแต ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ รวม ๖ เดือน
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ประเทศไทยมีกรอบการสํารวจ ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน และแบบสํารวจระดับความพรอมของ
รัฐบาลดิจิทัลที่สามารถสะทอนภาพรวมของความพรอมดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐทั้งประเทศ
สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย
๒. ประเทศไทยมีผลการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ซึ่ง
จะเปนขอมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
ดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส ของหนวยงานภาครัฐ และสภาพแวดลอ มในการสง เสริม ให เกิ ด
รัฐบาลดิจิทัล เพื่อจะไดทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและใชขอมูลเพื่อประโยชนในการวางแผน
การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนินโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศ อีกทั้งหนวยงาน
ตางๆ จะไดทราบถึงสถานการณการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหนวยงาน

