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ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์
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สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ. หน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร มี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรขั บ เคลื่ อ นรั ฐ บำล ดิ จิ ทั ล ของประเทศ
ซึ่งหนึ่งในเป้ำประสงค์หลักของกำรขับเคลื่อน คือ กำรศึกษำและเข้ำใจถึงปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ
นำมำเป็นพื้นฐำนในกำรจัดทำมำตรกำร และแนวทำงกำรสนับสนุนในระดับนโยบำยที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
สรอ. ในฐำนะผู้สนับสนุนหลักในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์สู่รัฐบำลดิจิทัล จึงได้จัดทำกำรสำรวจในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้
ได้ ม ำซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นควำมเป็ น จริ ง ที่ จ ะ สำมำรถน ำไปใช้ ใ นกำรวำงแผน จั ด ท ำมำตรกำร และจั ด ท ำข้ อ เสนอแนะ
เชิ ง นโยบำยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ ไป รวมถึ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง ข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรพั ฒ นำรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล ของประเทศที่ ถู ก ต้ อ งและ
มีควำมน่ำเชื่อถือ
กำรสำรวจในครั้งนี้ ข้อมูลของท่ำนจะถูกเก็บเป็นควำมลับ โดยจะมีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจในภำพรวมของประเทศ
โดยไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยหน่วยงำน เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนเท่ำนั้น ทั้งนี้ จะมีกำรจัดส่งผลกำรสำรวจให้แก่หน่วยงำน
ของท่ำน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุงกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลต่อไป
ทั้ งนี้ สรอ. ได้ ม อบหมำยให้ บริ ษั ท ฟรอส์ ท แอนด์ ซั ล ลิ วั น จ ำกั ด เป็ น ตั ว แทนในกำรลงส ำรวจในครั้ งนี้ โดยจะเริ่ ม
กำรสำรวจดังกล่ำวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนของท่ำ นในกำร
อนุเครำะห์ข้อมูลที่สะท้อนสถำนภำพที่แท้จริง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศในภำพรวม และเป็นจุดเริ่มต้นของกำรติดตำมกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยอย่ำงเป็นระบบ
ขอขอบคุ ณ ในควำมร่ ว มมื อ ของท่ ำ นเป็ น อย่ ำ งสู ง ในกำรร่ ว มตอบแบบสอบถำมในครั้ ง นี้ แ ละขอควำมอนุ เ ครำะห์
ในกำรร่วมตอบแบบสอบถำมให้แ ล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2559 หำกท่ำนมี ข้อสงสัย สำมำรถสอบถำมได้ ที่ คุณ อภิ รัฐ
เตชะพฤติ ผู้ช่วยนักวิจัย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน จำกัด โทร. 02-6377414 ต่อ 119 หรือ e-mail: apirat.taechaprut@frost.com และ
คุ ณ ทศนั น ท์ ปรี ร ติ ภู มิ เศรษฐ นั ก วิ เครำะห์ แ ละวิ จั ย บริ ษั ท ฟรอส์ ท แอนด์ ซั ล ลิ วั น จ ำกั ด โทร. 02-6377414 ต่ อ 104 หรื อ
e-mail: tossanun.preratipoomsret@frost.com
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คำชี้แจง สำหรับคำถำมปลำยปิดที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ โปรดทำเครื่องหมำย  เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตรงกับควำมเป็น
จริงหรือควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด ในส่วนของคำถำมปลำยเปิดที่มีช่องว่ำงให้เขียนระบุคำตอบ โปรดเขียนเพื่อระบุ
คำตอบหรือให้คำตอบในเชิงบรรยำย
ส่วนที่ 0 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำนภำครัฐที่ตอบแบบสอบถำม (8 ข้อคำถำม – ข้อ 1 ถึง ข้อ 8)
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1. วันเดือนปีที่ตอบแบบสอบถำม
ว

ว

-

ด

ด

-

ป

ป

ป

ป

หมำยเหตุ : กรุ ณ ำระบุ วัน เดื อ นปี ที่ ต อบแบบสอบถำมในช่อ งตำรำงด้ ำนบน ยกตั วอย่ ำ งเช่ น หำกตอบแบบสอบถำมในวัน ที่
16 พ.ค. 2559 ให้ระบุดังนี้ 16 – 05 – 2559

2. ชื่อหน่วยงำน

3. ที่อยู่หน่วยงำน

4. สังกัดกระทรวง
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5. ชื่อผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO)
ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้

al

6. หน่วยงำนของท่ำน มีภำรกิจหลักในเรื่องใดดังต่อไปนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1. หน่วยงำนที่ให้บริกำร (Service providers)
2. หน่วยงำนที่จัดทำนโยบำย (Policy makers)
3. หน่วยงำนผู้กำกับดูแล (Regulators)
4. หน่วยงำนผู้ประสำนงำน (Coordinators)
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... ....................
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7. จำกข้อ 6. หำกหน่วยงำนของท่ำนเป็น หน่วยงำนที่ให้บริกำร (Service providers) กลุ่มผู้รับบริกำรของท่ำนคือ
กลุ่มใด (เลือกตอบได้หลำยข้อ พร้อมทั้งระบุชื่อบริกำรอย่ำงน้อย 1 ชื่อ)
1. บริกำรภำคประชำชน (โปรดระบุ).............................................................................................................
2. บริกำรภำคธุรกิจ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
3. บริกำรภำครัฐบำล (โปรดระบุ)..................................................................................................................
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8. หน่วยงำนของท่ำนมีสำนักงำนหรือสำขำในระดับภูมิภำคหรือไม่
1. มี ได้แก่ (เลือกตอบได้หลำยข้อ พร้อมทั้งระบุชื่อสำนักงำนหรือสำขำในระดับภูมิภำคอย่ำงน้อย 1 ชื่อ)
1) ระดับจังหวัด (โปรดระบุ)....................................................................................................................
2) ระดับอำเภอ (โปรดระบุ)....................................................................................................................
3) ระดับตำบล (โปรดระบุ)......................................................................................................................
4) ระดับหมู่บ้ำน (โปรดระบุ)...................................................................................................................
2. ไม่มี

2
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ส่วนที่ 1 นโยบำยและกำรปฏิบัติ (Policies and Practices) (10 ข้อคำถำม – ข้อ 9 ถึง ข้อ 18)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตำแหน่ง
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
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อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้

9. หน่วยงำนของท่ำนมีแนวปฏิบัติ ในกำรดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-services)
หรือไม่
1. มี
2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) เนื่องจำกหน่วยงำนมิได้เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร (Service providers)
2) อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
3) ยังไม่มีแผนในกำรดำเนินกำร
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................... .....................
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10. หน่วยงำนของท่ำนมี กำรทบทวน (Review) และปรับปรุง (Improvement) คุณ ภำพของบริกำรอิเล็กทรอนิกส์
(E-services) หรือไม่ อย่ำงไร
1. มี (โปรดระบุ)
ตัวอย่ำงคำตอบ: หำกมีกำรทบทวนและปรับปรุง 1 ครั้งต่อปี ให้เขียนระบุคำตอบว่ำ “1 ครั้งต่อปี”

al

......................................................................................................................................................................
2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) เนื่องจำกหน่วยงำนมิได้เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำร (Service providers)
2) อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
3) ยังไม่มีแผนในกำรดำเนินกำร
4) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................
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11. พันธกิจงำนด้ำน IT ของหน่วยงำนของท่ำน มีควำมเกี่ยวข้องกับกฏหมำยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่ำงไร
หำกเกี่ยวข้อง โปรดระบุ สถำนภำพ ณ ปัจจุบัน
(เลือกตอบได้หลำยข้อ)

ควำมเกี่ยวข้อง
ลำดับ

11.1

กฎหมำย
เกี่ยวข้อง

ดำเนิน
กำรแล้ว

อยู่ระหว่ำง
กำรเตรียม
ดำเนินกำร

ยังไม่มี
นโยบำย
รองรับ

ขำด
งบประมำณ

พระรำชกฤษฎีกำกำรกำหนดวิธีกำรแบบปลอดภัย
ในกำรประก อบธุ ร กรรมท ำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2553













พระรำชกฤษฎีก ำกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
ก ำร ท ำธุ ร ก รร ม ท ำงอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ภ ำค รั ฐ
พ.ศ. 2549













ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิก ส์
เรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ
พ.ศ. 2553













ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิก ส์
เรื่อ งแนวนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ ในกำรคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553













พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยกำรควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ
บริกำรกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551













ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิก ส์
เรื่องหลัก เกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดทำหรือแปลง
เอ กสำรและข้ อควำมให้ อยู่ ใ นรู ป ขอ งข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553













พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550













ประกำศกระทรวงเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเรื่องหลัก เกณฑ์ ก ำรเก็ บรัก ษำข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร พ.ศ. 2550
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ไม่
เกี่ยวข้อง

................
................
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หำกเกี่ยวข้อง โปรดระบุ สถำนภำพ ณ ปัจจุบัน
(เลือกตอบได้หลำยข้อ)

ควำมเกี่ยวข้อง
ลำดับ
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แผนยุ ท ธศำสตร์ *National e-Payment (หมำย
เหตุ : แผนยุ ท ธศำสตร์ นี้ ยั ง อยู่ ใ นขั้ น กำรพั ฒ นำ
จุดประสงค์ในกำรสอบถำมเพื่อสำรวจกำรรับรู้และ
กำรเตรียมดำเนินกำรเท่ำนั้น)

ไม่
เกี่ยวข้อง
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12. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรสื่อสำรเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 แก่พนักงำนหรือไม่
อย่ำงไร
1. มี โดยมีวิธีกำรสื่อสำรดังนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ออกจดหมำยเวียนแจ้งเวียนพนักงำนเกี่ยวกับ พรบ.ฯ
2) ประกำศบนเว็บไซต์ของสำนักงำน
3) จัดประชุมชี้แจงให้กับพนักงำน
4) จัดประชุมชี้แจงให้กับพนักงำนใหม่
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................... .....................
2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ในขั้นตอนกำรวำงแผน
2) ยังไม่มีแผนในกำรดำเนินกำร
3) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................
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13. ในกำรจั ดท ำนโยบำย/แผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร (ICT strategy) ของหน่ ว ยงำน
ของท่ำน มุ่งเน้นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อใด ดังต่อไปนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1. กำรยกระดับกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนหลัก
2. กำรเพิ่มกระบวนกำร รำยกำรและบริกำรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมำกขึ้น
3. กำรยกระดับกำรทำงำนร่วมกัน (Interoperability) ระหว่ำงหน่วยงำน
4. กำรยกระดับทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ของพนักงำน
5. กำรยกระดับควำมโปร่งใสในกระบวนกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
6. กำรพัฒนำนวัตกรรมของบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (Innovation of E-services)
7. อื่น (โปรดระบุ)………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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14. หน่วยงำนของท่ำน มีแนวปฏิบัติ ด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูล (*Data protection) อย่ำงไร
1. กำหนดนโยบำยของหน่วยงำนในด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูล
2. สื่อสำรนโยบำยด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงำนให้กับพนักงำน
3. อื่น (โปรดระบุ)………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมำยเหตุ : กำรคุ้ มครองข้อ มูล (Data protection) ในที่ นี้ มิ ได้มี นัย ยะที่ เกี่ ยวข้องกับ กฏหมำยด้ ำนกำรคุ้ม ครองข้อมู ล (Data
protection law) แต่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ (Practices) ของหน่วยงำนในกำรคุ้มครองข้อมูล (Data protection) เท่ำนั้น
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15. หน่ วยงำนของท่ำน มี แนวนโยบำย/แนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่น ปลอดภัยคงสำรสนเทศ (*Information Security
Policy) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี โดยจัดทำแนวนโยบำย/แนวปฏิบัติดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวทำงดังต่อไปนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิ กส์เรื่องแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553
2) ISO/IEC 27001
3) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
2) ยังไม่มีแผนในกำรดำเนินกำร
3) ยังไม่ทรำบแนวทำงในกำรจัดทำ
4) ขำดควำมรู้/ควำมเชี่ยวชำญ
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................
หมำยเหตุ: นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงสำรสนเทศ (Information Security Policy; ISP) หมำยถึง กำรรักษำควำมมั่นคงและ
ควำมปลอดภัยสำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน โดยธำรงไว้ซึ่ง ควำมลับ (Confidentiality) ควำม
ถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของสำรสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ควำมถูกต้องแท้จริง
(Authenticity) ควำมรั บ ผิ ด (Accountability) กำรห้ ำ มปฏิ เ สธควำมรั บ ผิ ด (Non-Repudiation) และควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
(Reliability)
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16. ปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนใช้งำนระบบควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศหรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี โดยใช้งำนระบบดังต่อไปนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ระบบ Firewall
2) ระบบ Anti Virus
3) Network Access Control
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................... .............
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล)........................................................................................................................
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17. หน่ วยงำนของท่ ำน มีก ำรรับ รู้เกี่ ย วกับ แนวทำง *Enterprise Architecture (EA) หรือ ไม่ และมีแนวทำงกำร
ดำเนินกำร โดยใช้Enterprise Architecture (EA) อย่ำงไร
1. ยังไม่รู้จักแนวทำงดังกล่ำว
2. รู้จักแนวทำงดังกล่ำวแล้ว (โปรดระบุ แนวทำงกำรดำเนินกำรปัจจุบัน โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) มีกำรดำเนินงำนโดยใช้ EA แล้ว
2) กำลังเริ่มดำเนินกำร
3) เคยมีกำรดำเนินกำรในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินกำรแล้ว
4) กำลังมีแผนที่จะเริ่มดำเนินกำรดังกล่ำว
5) ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินกำร
หมำยเหตุ: "Enterprise Architecture (EA) หมำยถึง กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำกับกระบวนกำรกำร
ทำงำน (Business Process) หรือภำรกิจขององค์กรได้อย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ในระดับสถำปัตยกรรมไปจนถึงทิศทำงกำรขับเคลื่อน
(Roadmap) ขององค์กร เพื่อขับดันให้องค์กรสำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ"

18. จำกข้อ 17. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดทำเอกสำรคู่มือ/แนวทำงด้ำนกำรดำเนินกำร Enterprise Architecture
(EA) หรือไม่
1. มี
2. ไม่มี

al
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ส่วนที่ 2 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Secure and efficient infrastructure)
(9 ข้อคำถำม – ข้อ 19 ถึง ข้อ 27)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตำแหน่ง
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หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้
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19. หน่ ว ยงำนของท่ ำน มีจุ ดบริ กำรอิน เทอร์เน็ตไร้สำย (WiFi Hotspot) หรือไม่ และให้ บริกำรแก่กลุ่มผู้ ใช้งำนใด
(เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 1. มี (โปรดระบุกลุ่มผู้ใช้งำน โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) พนักงำนของหน่วยงำน
2) เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่น/ เจ้ำหน้ำที่จัดจ้ำงจำกภำยนอก
3) ผู้ติดต่อขอรับบริกำร
 2. ไม่มีจุดบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย
20. จำกข้อ 19 จุ ดบริกำรอิน เทอร์เน็ ตไร้ส ำย (WiFi Hotspot) มีกำรแบ่ งแยกส่ ว นตำมกลุ่ มผู้ ใช้งำนหรือไม่ และมี
วิธีกำรเข้ำใช้งำนอย่ำงไร
1. มี (โปรดระบุวิธีกำรเข้ำใช้งำน โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) ลงทะเบียนก่อนเข้ำใช้งำน
2) ไม่ต้องลงทะเบียนก่อนเข้ำใช้งำน
2. ไม่มี
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21. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดูแลและติดตำมกำรบำรุงรักษำระบบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT
maintenance) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี โดยมีวิธีกำรดูแลและติดตำมดังนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
วิธีกำรดูแลและติดตำม
*โดยใช้ระบบ
*โดยใช้บุคคล


 1) หน่วยงำนดำเนินกำรเอง


 2) จ้ำงหน่วยงำนภำยนอก
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ไม่มีนโยบำยรองรับ
2) ขำดงบประมำณ
3) ขำดบุคลำกรที่รับผิดชอบ
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................
หมำยเหตุ:
1. กำรดูแลและติดตำมโดยใช้ระบบ หมำยถึง ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรบันทึกและแจ้งเตือนกำรบำรุงรักษำระบบ ICT ของ
หน่วยงำน ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปแบบของ ICT Helpdesk เป็นต้น
2. กำรดูแลและติดตำมโดยใช้บุคคล หมำยถึง กำรดูแลและติดตำมกำรบำรุงรักษำระบบ ICT ของหน่วยงำนโดยใช้พนักงำน/
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือที่จ้ำงจำกหน่วยงำนภำยนอก

Mbps
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22. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรใช้อินเทอร์เน็ตที่ควำมเร็วเท่ำใด

23. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรใช้โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตจำกผู้ให้บริกำรรำยใด (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1. บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (CAT)
2. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (TOT)
3. ผู้ให้บริกำรเอกชนรำยอื่น (โปรดระบุ)........................................................................................................
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24. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรบริหำรระบบสำรองข้อมูลสำรสนเทศในยำมเหตุฉุกเฉินหรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) สำรองข้อมูลภำยในหน่วยงำน
2) สำรองข้อมูลในพื้นที่ห่ำงไกล
3) สำรองข้อมูลผ่ำนระบบอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
 2. ไม่มี
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25. ปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนใช้งำนศูนย์ข้อมูล (*Data Center) หรือไม่ อย่ำงไร
1. ใช้งำน (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 1) เป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงำนเอง
 2) ใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนอื่น
 3) ใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลของเอกชน
2. ไม่ใช้งำน (โปรดระบุเหตุผล).....................................................................................................................
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หมำยเหตุ:
1. ศูนย์ข้อมูล (Data center) หมำยถึง พื้นที่ที่ใช้จัดวำงระบบประมวลผลกลำงและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ซึ่ง
โดยส่วนมำก ผู้ใช้งำนจะเชื่อมต่อเพื่อมำใช้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยที่มำจำกภำยนอก
2. องค์ประกอบของศูนย์ข้อมูล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) , เครื่องประมวลผลขนำดใหญ่ (Main frame) ,
เครื่องบัน ทึก ข้อมูล (Storage) , อุปกรณ์ เครือข่ำย (Network switch) , ข่ ำยสำยสั ญ ญำณ (Data cabling system) และ
อุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ และเพื่อให้องค์ประกอบต่ำงๆของศุนย์ข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถดำเนินงำนได้ ศูนย์ข้อมูลต้องมีระบบไฟฟ้ำ
ระบบปรับอำกำศ ระบบเครือข่ำย และพื่นที่ที่มีควำมเหมำะสม
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26. ปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้งำนระบบคลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุประเภทของระบบคลำวด์ และตัวอย่ำงกำรใช้งำน โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ด้ำนซอฟต์แวร์ (Software as a service: SaaS)
2) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure as a service: IaaS)
3) ด้ำนแพลตฟอร์ม (Platform as a service: PaaS)
4) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... ......................
โปรดระบุตัวอย่ำงกำรใช้งำน................................................................................................................... ......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
2) เนื่องจำกหน่วยงำนยังไม่มีควำมจำเป็นที่จะต้องใช้ในปัจจุบัน
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
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27. หน่วยงำนของท่ำน ใช้กลไกกำรยืนยันตัวตนของพนักงำน เพื่อเข้ำสู่ระบบที่สำคัญของหน่วยงำนหรือไม่ อย่ำงไร
 1. ใช้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) Token Key
2) Username/ Password
3) Smart card (เฉพำะบัตรประจำตัวประชำชนเท่ำนั้น)
4) Biometric Security ได้แก่
4.1) ลำยนิ้วมือ
 4.2) ม่ำนตำ
4.3) เสียง
5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................
 2. ไม่ใช้
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ส่วนที่ 3 ระบบบริหำรจัดกำรภำยใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart back office practice) (10 ข้อคำถำม
– ข้อ 28 ถึง ข้อ 37)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตำแหน่ง
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หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้

al

nti
de

28. หน่วยงำนของท่ำน มีมำตรกำรลดกระดำษหรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุมำตรกำรลดเอกสำรกระดำษไปสู่กำรใช้เอกสำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกตอบได้
หลำยข้อ)
1) ประกำศเป็นนโยบำย
2) จัดกิจกรรมรณรงค์ภำยในหน่วยงำน
3) จัดทำเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงำน
4) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................
 2. ไม่มี
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29. หน่ ว ยงำนของท่ ำน มีก ำรบริ ห ำรจั ดกำรภำยใน (Back office) ที่ ด ำเนิ น กำรในรูป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ห รือ ไม่
อย่ำงไร
ดำเนินกำรในรูปแบบ
โปรดระบุ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบงำนที่เชื่อมโยงกัน
รหัส
(Back office)
ตำมหมำยเลข
มี
ไม่มี
ในคอลัมน์รหัส


1
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
……………………………………….


2
งำนนโยบำย แผนงำนโครงกำร
……………………………………….


3
งำนบริหำรงบประมำณ
……………………………………….


4
งำนกำรเงิน และบัญชี
……………………………………….


5
งำนสำรบรรณและเลขำนุกำร
……………………………………….


6
งำนอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ
……………………………………….


7
งำนจัดซื้อพัสดุ
……………………………………….


8
งำนนิติกำร
……………………………………….


9
งำนประชำสัมพันธ์
……………………………………….


10 งำนวิเทศสัมพันธ์
……………………………………….


11 งำนตรวจสอบภำยใน
……………………………………….


12 งำนผู้ตรวจรำชกำร
………………………………………


13 งำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
………………………………………


14 อื่นๆ (โปรดระบุ)
………………………………………
……………………………………………………..
30. ในปีงบประมำณ 2559 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงไร
30.1 สัดส่วนของงบประมำณด้ำน ICT ต่องบประมำณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
30.2 งบประมำณด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ (Information Security) ต่องบประมำณด้ำน ICT
คิดเป็นร้อยละ
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31. หน่วยงำนของท่ำน มีรูปแบบกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้อย่ำงไร (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
ลำดับ
งำน
ดำเนินกำรเอง
ว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก


31.1 ผู้ดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ


31.2 ผู้ให้บริกำรประชำชน
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32. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุ URL...........................................................................................โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ด ำเนิ น กำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ ข องหน่ ว ยงำน โปรดระบุ จำนวน................................................คน
2) ดำเนินกำรโดยจัดจ้ำงภำยนอก
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................
 2. ไม่มี
33. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรอัพเดทเว็บไซต์อย่ำงไร (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
 1. ทุกวัน
 2. ทุกสัปดำห์
 3. ทุกเดือน
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. .........................
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34. หน่ ว ยงำนของท่ ำน มี กำรกำหนดแนวปฏิ บั ติ ในกำรให้ บ ริกำร กำรรับ ข้อ ร้องเรียน กำรรับ ข้ อเสนอแนะ จำก
ผู้รับบริกำรหรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) กำหนดเวลำในกำรตอบกลับที่แน่นอน
2) มีขั้นตอนวิธีกำรตอบรับที่ชัดเจน
3) รูปแบบสำหรับกำรตอบกลับที่ชัดเจน (Format for responses)
 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ ..............................
 2. ไม่มี
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35. กรุณำระบุข้อมูลพื้นฐำนปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
35.1 จำนวนพนักงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีทั้งหมด

คน

35.2 จำนวนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก

เครื่อง

35.3 จำนวนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT personnel)

คน

35.4 จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT Certified personnel)
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คน

35.5 จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรรับรองด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(information security certifications)

คน

36. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยเฉพำะ (Private Network) กับหน่วยงำนภำครัฐอื่นหรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) โครงข่ำย Government Information Network (GIN)
2) โครงข่ำยเฉพำะอื่นๆ ที่มำกกว่ำ 2 หน่วยงำนขึ้นไป
 2. ไม่มี

al

nti
de

37. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรแลกเปลี่ยน/ใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น (Cross Inter-operability) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุจุดประสงค์กำรใช้งำน โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) เพื่อนำมำพัฒนำบริกำร
2) เพื่อพัฒนำกำรทำงำน
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. ...............................
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ในขั้นตอนกำรวำงแผน
2) ข้อมูลยังไม่พร้อมใช้งำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น
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ส่วนที่ 4 ควำมสำมำรถและทักษะเชิงดิจิ ทัลของพนักงำน (e-Officer with digital capability) (5 ข้อคำถำม –
ข้อ 38 ถึง ข้อ 42)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตำแหน่ง
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หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้

38. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ดังต่อไปนี้ ให้กับผู้บริหำรและ
พนักงำนหรือไม่
ลำดับ

กำรจัดกำรฝึกอบรม ICT
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38.1
38.2
38.3
38.4

มี

ระดับผู้บริหำร
ระดับพนักงำน
อยู่ใน
อยูใ่ น
ขั้นตอน ยังไม่มี
ขั้นตอน ยังไม่มี
มี
กำร
แผน
กำร
แผน
วำงแผน
วำงแผน
 



 



 




ด้ำนกำรใช้งำนเพื่อกำรทำงำนระบบงำนหลัก
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ IT Security
กฏระเบียบในกำรใช้ ICT ในหน่วยงำน
อื่นๆ………………………………………………………..
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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39. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุควำมถี่ในกำรจัดอบรม โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) เดือนละครั้ง
2) 6 เดือนต่อครั้ง
3) ปีละครั้ง
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................... .....................
 2. ไม่มี

nfi
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40. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำหนดเส้นทำงอำชีพ (Career path) ของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือไม่
อย่ำงไร (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
 1. มีกำรกำหนดชัดเจนในโครงสร้ำงของหน่วยงำน
 2. ไม่มีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจน (โปรดระบุเหตุผล).......................................................................................
 3. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. .........................
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41. ท่ ำนคิ ด ว่ ำ ทั ก ษะ/ควำมรู้ ใดที่ จ ำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นำให้ กั บ บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนของท่ ำ น โปรดระบุ ทั ก ษะที่ มี
ควำมสำคัญ 3 ลำดับแรก
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
42. หน่วยงำนของท่ำน ขำดแคลนบุคลำกรในด้ำนใดบ้ำงดังต่อไปนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 1. พนักงำนด้ำน IT and/or Network security
 2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 3. เว็บมำสเตอร์ (Webmaster)
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ..............................
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ส่วนที่ 5 บริกำรสำธำรณะในรูปแบบดิจิทัล (Accessible and convenient public services) (11 ข้อคำถำม
– ข้อ 43 ถึง ข้อ 53)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตำแหน่ง

nfi
Co

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้

al
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43. ปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้บริกำร e-Service ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่ำงไร

ช่องทำง

มี

ยังไม่มี
แผน
รองรับ

43.1 เว็บไซต์

ภำษำ
หำกมี โปรดระบุ 3 บริกำร
(เช่น กำรชำระภำษี เป็นต้น)

1) ชื่อบริกำร………………………………………
(URL)......................................................
2) ชื่อบริกำร………………………………………
(URL)......................................................
3) ชื่อบริกำร………………………………………
(URL)......................................................
1) ชื่อบริกำร………………………………………
2) ชื่อบริกำร………………………………………
3) ชื่อบริกำร………………………………………
1) ชื่อบริกำร………………………………………
2) ชื่อบริกำร………………………………………
3) ชื่อบริกำร………………………………………

nfi

Co

ลำดับ

ไม่มี
อยู่ในระหว่ำง
กำรวำงแผน





43.2 แอพพลิเคชั่นบนมือถือ







43.3 คิออส (Kiosk)







ผู้พิกำร
ทำง
สำยตำ

ผู้
พิกำร
ทำงหู

ไทย

ENG

*AEC

จีน

ผู้สูง
อำยุ
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กลุ่มผู้ใช้งำนพิเศษ

หมำยเหตุ: ภำษำ AEC (ASEAN Economic Community) หมำยถึง ภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียน ได้แก่ ภำษำพม่ำ ภำษำลำว ภำษำเขมร ภำษำเวียดนำม ภำษำอินโดนีเซีย
ภำษำมำเลย์

al
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44. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับ-จ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก
(External parties) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุวิธีกำรรับ-จ่ำยเงิน โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ระบบบัตรเครดิต (Credit Card System)
2) ธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking)
3) เครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติ (ATM)
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................
 2. ไม่มี

nfi
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45. หน่วยงำนของท่ำน มีแผนในกำรพัฒนำ e-Service อย่ำงไร (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 1. สร้ำงบริกำร e-Service ใหม่ อย่ำงน้อย 1 บริกำร/ปี
 2. ปรับปรุง e-Service ปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง
 3. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..………………..………………..………………..………………..………………........
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46. หน่วยงำนของท่ำน มีบริกำรที่มีคุณลักษณะใดบ้ำง ดังต่อไปนี้ (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 1. บริกำรที่ต้องอำศัยกำรทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดระบุรูปแบบกำร
ทำงำนร่วม โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) ใช้/แลกเปลี่ยน ข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น
2) ใช้ Application หรือระบบงำนของหน่วยงำนอื่น (Shared Service)
 2. ผู้ใช้บริกำร (ประชำชน, ธุรกิจ) สำรมำเรียกใช้บริกำรของหน่วยงำนอื่นผ่ำนหน่วยงำนของท่ำน (Single
window) โดยผู้ใช้บริกำรไม่ต้องเดินทำงไปติดต่อหน่วยงำนด้วยตนเอง
 3. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..………………..………………..………………..………………..………………........

al

47. หน่วยงำนของท่ำน ทรำบเกี่ยวกับ ‘*มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website Standard)’ ที่พัฒนำโดย
สรอ. หรือไม่
 1. ทรำบ
 2. ไม่ทรำบ
หมำยเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่: https://ega.or.th/th/profile/888/
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48. ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงำนของท่ ำ นมี ก ำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำเว็ บ ไซต์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ‘มำตรฐำนเว็ บ ไซต์ ภ ำครั ฐ
(Government Website Standard)’ ที่ดำเนินกำรโดย สรอ. หรือไม่
 1. มี
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ในขั้นตอนกำรวำงแผน
2) ยังไม่มีแผน

nfi
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49. ท่ำนมีข้อเสนอแนะในกำรปรับ ปรุง “มำตรฐำนเว็บไซต์ภ ำครัฐ (Government Website Standard)” อย่ำงไร
เพื่อพัฒนำสู่เวอร์ชั่นถัดไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
50. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือไม่

50.1
50.2
50.3

ข้อมูลที่เปิดเผย

มี

ไม่มี

หำกไม่มี โปรดระบุ
เหตุผล

โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรดำเนินงำน
สรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญและวิธีกำรดำเนินงำน
ที่ ตั้ ง หน่ ว ยงำน ในรู ป แบบพิ กั ด ละติ จู ด (Latitude) และลองจิ จู ด
(Longitude)
กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ที่ดำเนินกำร
ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ที่จัดไว้ให้สำหรับประชำชนทั่วไป
คู่มือสำหรับประชำชนในกำรให้บริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
เอกสำรเผยแพร่ บทควำมและรำยงำนที่สำมำรถสืบค้นได้
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใช้ บ ริ ก ำรเพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำรเฉพำะเจ้ำของข้อมูล ตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล







……………………………….
……………………………….





……………………………….













……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….





……………………………….
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50.5
50.6
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50.8
50.9
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ลำดับ

22

แบบสำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล สำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ประจำปี 2559
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51. หน่วยงำนของท่ำน ได้รับประโยชน์อย่ำงไร เมื่อมีกำรเปิดเผยข้อมูล (Open data) (เลือกตอบได้หลำยข้อ)
 1. เป็นกำรปฏิบัติตำม พรบ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
 2. ทำให้หน่วยงำนเป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น
 3. มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ Appilcation
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..………………..………………..………………..………………..………………........
 5. ยังไม่มีนโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล
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52. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรเปิดเผยข้อมูล ที่อนุญำตให้ผู้ใช้นำไปใช้อย่ำงไม่มีเงื่อนไข และอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สำมำรถนำไปใช้ต่อ ดัดแปลงได้ เช่น CSV, ODS,XML, JSON, KML,SHP หรือ KMZ เป็นต้น หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (โปรดระบุผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ โดยเลือกตอบได้หลำยข้อ)
1) หน่วยงำนภำครัฐ
2) ประชำชน/ธุรกิจ
3) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………………………………….........
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53. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่ำงไร

Co

มี โปรดระบุรูปแบบช่องทำงที่ใช้สำหรีบแต่ละประเภทกำรรับฟัง
(เลือกตอบได้หลำยข้อ)
อีเมล์ แบบ
กำรโต้ตอบ
Social
โทรศัพท์
กล่องรับฟัง
อื่นๆ
ตอบรับ (Chat) แบบ Media (คอลเซ็นเตอร์) ควำมคิดเห็น
(โปรดระบุ
ออนไลน์
ออนไลน์
เช่น SMS เป็นต้น)

ลำดับ

ประเภทกำรรับฟัง







nfi

53.1 ก ำ ร ถ ำ ม – ต อ บ (Q & A)
เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรส ำม ำรถ

สอบถำมข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ สงสั ย
มำยังหน่วยงำน
53.2 กำรแจ้งข่ำว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ 




………………………….



















































…………………………….
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53.3 ก ำ ร รั บ ค ว ำม คิ ด เห็ น ห รื อ

ข้อเสนอแนะ
53.4 กำรรั บ เรื่ อ งร้ องทุ ก ข์ ร้ องเรี ย น

และติดตำมสถำนะได้
53.5 ช่องทำงประเมิน ควำมพึงพอใจ

ต่อบริกำร
53.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

…………………………………………..



ไม่มี

…………………………….
…………………………….
…………………………….

………………………….
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ส่วนที่ 6 กำรใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technologies/ Practices) (7 ข้อคำถำม – ข้อ 54 ถึง ข้อ 60)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตำแหน่ง
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
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อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้

54. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) ดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่ำงไร
ลำดับ

แพลตฟอร์ม

54.7

Line
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter
Online Forums
อื่นๆ(โปรดระบุ)………….……..………………..
………….……..………………………………………
………….……..………………………………………

ไม่มี
(เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
อยู่ในขั้นตอน
ยัง
กำรวำงแผน
ไม่มีแผน
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54.1
54.2
54.3
54.4
54.5
54.6

มี
(เลือกตอบได้หลำยข้อ)
ประงำนสำน
ติดต่อ
ภำยใน
ผู้รับบริกำร
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55. หน่วยงำนของท่ำน มีแนวนโยบำย/ แนวปฏิบัติในกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) หรือไม่ อย่ำงไร
 1. มี (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) ทำกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
2) เผยแพร่ให้พนักงำนภำยในรับทรำบ
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..………………..………………..………………..………………..………………..
 2. ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล)……………………………………………………………………………………………………….........
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56. หน่วยงำนของท่ำน มีกิจกรรม/โครงกำร ที่ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่ำงไร
56.1 พัฒนำนโยบำย
 1.มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงกำร…………………………………………………………...............................................)
 2.ไม่มี
56.2 พัฒนำ e-Service
 1.มี (โปรดระบุกิจกรรม/โครงกำร…………………………………………………………...............................................)
 2.ไม่มี
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57. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับ *Big Data อย่ำงไร
 1. ใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ (Big data analytics)
 2. เปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณะนำไปใช้ประโยชน์
 3. เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงำนที่มีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)
 4. ไม่มีกำรใช้งำน

หมำยเหตุ: Big data คือ ข้อมูลที่มีปริมำณ ควำมเร็วและควำมหลำกหลำยของข้อมูลสูง ซึ่งต้องกำรรูปแบบกำรประมวลผลข้อมูลที่
สร้ำงสรรค์ด้วยนวัตกรรมและมีควำมคุ้มค่ำ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจและดำเนินกระบวนกำรต่ำงๆได้โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิผล
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58. หน่วยงำนของท่ำน มีกำรริเริ่มใช้ *Internet of Thing (IoT) หรือไม่
 1.มี (โปรดระบุ........................................................……………………………………………………….......................)
 2.ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ในขั้นตอนกำรวำงแผน
2) ยังไม่มีแผน
หมำยเหตุ : Internet of Thing (IoT) หมำยถึง กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ กับอินเตอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์ สำมำรถสื่อสำรกับมนุ ษย์
แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์อื่นๆ สำมำรถปฏิสัมพันต์โต้ตอบและทำงำนร่วมกันได้
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59. เมื่อระบบของหน่วยงำนถูกโจมตี หน่วยงำนของท่ำนมีวิธีดำเนินกำรอย่ำงไร
 1. ดำเนินกำรแก้ไขด้วยตนเอง
 2. แจ้งไปยังหน่วยงำนอื่นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) Thai Cert
2) กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..………………..………………..………………..………………..………............
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60. หน่วยงำนของท่ำน วำงแผนรองรับด้ำนบุคลำกร เมื่อมี กำรเปลี่ยนแปลงภำยในหน่วยงำนด้วยกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้แทนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเหล่ำนั้นอย่ำงไร
 1.มี (โปรดระบุ........................................................……………………………………………………….......................)
 2.ไม่มี (โปรดระบุเหตุผล โดยเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) อยู่ในขั้นตอนกำรวำงแผน
2) ยังไม่มีแผน
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ส่ ว นที่ 7 ข้ อ ค ำถำมส ำหรั บ CIO และกำรบั น ทึ ก กำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ส่ ว นที่ 0-6 ทั้ ง หมด
(2 ข้อคำถำม – ข้อ 61 ถึง ข้อ 62) และส่วนบันทึกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
หมำยเหตุ: ส่วนที่ 7 นี้ CIO ต้องเป็นผู้ตอบเท่ำนั้น

61. ปัจจุบัน ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) มีกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจใด และต้องกำรกำรสนับสนุน
ในภำรกิจใด ดังต่อไปนี้
หมำยเหตุ: ข้อคำถำมนี้ สำหรับ CIO ตอบเท่ำนั้น
ลำดับ
ภำรกิจ
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61.1

ต้องกำร
กำรสนับสนุน
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กำรก ำกั บ ดู แ ลมำตรฐำน ICT ของหน่ ว ยงำน (Overseeing organizational ICT
standards)
61.2 กำรกำกับดูแลโครงสร้ำงเทคโนโลยี (Overseeing technology architecture)
61.3 กำรกำกับดูแลกำรประเมินผลด้ำนเทคโนโลยี (Overseeing technology evaluation)
61.4 กำรก ำกั บ ดู แ ลกระบวนกำรวำงแผนด้ ำ นเทคโนโลยี (Overseeing technology
planning process)
61.5 กำรจัดกำรระบบ IT ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน (Aligning IT systems
with organizational objectives)
61.6 กำรพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นกำรเงิ น ส ำหรั บ งำนด้ ำ น IT (Develop IT
financial management systems)
61.7 กำรบริห ำรจั ด กำรกำรจั ดซื้ อจั ด จ้ำงของระบบ ICT (Manage the procurement of
ICT systems)
61.8 กำรริเริ่มดำเนินกำรเกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัล (Leading the implementation of Digital
Government initiatives)
61.9 กำรกำกับดูแลกำรพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ (Overseeing the development
of new e-Services)
61.10 กำรริเริ่มเกี่ยวกับกำรทำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนอื่น (Leading the interoperability
initiative with other agencies)
61.11 กำรกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน (Overseeing
the risk management policies of the agency)
61.12 กำรก ำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมต่ อ เนื่ อ งทำงธุ ร กิ จ ของหน่ ว ยงำน
(Overseeing the business continuity practices of the agency)

ดำเนินกำร
ในปัจจุบนั
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62. หน่วยงำนของท่ำน เตรียมบุคลำกรเพื่อสำนต่อภำรกิจ /อำนำจหน้ำที่ของผู้บริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
(CIO) ที่จะหมดวำระลงหรือไม่ อย่ำงไร
หมำยเหตุ: ข้อคำถำมนี้ สำหรับ CIO ตอบเท่ำนั้น
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 1. มี (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
1) เตรียมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 ปี
2) เตรียมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 เดือน
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................
 2. ไม่มีกำรเตรียมบุคลำกร
 3. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................. ....................................

หำกท่ำนได้ตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดลงนำมเพื่อยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล

ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
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ลงชื่อ ………………………………………….................

(……………………………………..…………................)

ตำแหน่ง ……………………………………..…………....................................................................
วันที่………..../………..../………....
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โปรดส่งแบบสำรวจมำที่ Email: apirat.taechaprut@frost.com Fax. 02-6377415
หรือส่งกลับทำงไปรษณีย์ตำมซองที่แนบมำด้วยนี้ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
และหำกมีข้อสงสัยประกำรใดท่ำนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมที่
คุณอภิรัฐ เตชะพฤติ โทร. 02-6377414 ต่อ 119 และ
คุณทศนันท์ ปรีรติภูมิเศรษฐ โทร. 02-6377414 ต่อ 104
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-----ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้-----
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