
เสาหลัก ตวัชีว้ัด การน าไปใช้ การน าไปใช้กับกรอบการประเมินฯ ป ีพ.ศ.2559 เสาหลัก ตวัชีว้ัด / วัตถุประสงค์
Strategic – Business – IT alignment 
(EA-PDCA) 

ใช่ ตัวชี้วัดได้รับการแบ่งออกเป็น ‘citizen centric and value creation’ 
และ ‘operational efficiency’ ภายใต้เสาหลัก Smart Back office 
practices เพื่อที่จะแสดงถึงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนขึ้น

Citizen centric and value creation ตัวชี้วัด สรุปให้เห็นถึงความส าคัญของแนวคิดรรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงส่งมอบบริการในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดให้กบัประชาชนและภาคธุรกจิ ตัวชี้วัด ได้รับการน าไปใช้และปรับเพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่า มีองค์ประกอบของ 'citizen 
centric (ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง)' และ 'operational efficiency (การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ) อยา่งไรกต็าม 
ตัวชี้วัดนี้ จะไม่แสดงถึงระดับขั้นการพฒันาของ 'Digital Government (รัฐบาลดิจิทัล)' แต่ตรวจสอบหน่วยงานว่ามีหลัก
ปฏิบัติหรือกระบวนการ (practice/process) ซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พฒันาบริการด้านอเิล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพและมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง

Budget viability ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘effective allocation of budgets’ ภายใต้เสาหลัก Smart
 Back office practices

หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านล่าง ร่วมกบัตัวชี้วัด 'Effective allocation of budgets'

Customer/citizen centric ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘Citizen centric and value creation' หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านบน ร่วมกบัตัวชี้วัด 'Strategic - Business - IT alignment (EA-PDCA)'

Laws and regulations compliance ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘E-Government, E-Laws, and E- Regulations 
compliance’

E-Government, E-Laws, and E- 
Regulations compliance

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เปล่ียนรูปแบบรัฐบาลในการด าเนินงานและเปิดประตูสู่ประเด็นและ
ความท้าทายใหม่ มีกฏหมายและข้อบังคับเฉพาะ ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อท าให้แน่ใจว่ามีการด าเนินงานที่ราบร่ืนส าหรับรัฐบาล
ดิจิทัล ดังนั้น การที่หน่วยงานมีความสอดคล้องในเชิงของกฏหมายและข้อบังคับ ควรได้รับความส าคัญในการเป็นองค์หระ
กอบหนึ่งของกรอบการประเมินรัฐบาลดิจิทัลฯ

E-Leader ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘E-Leader capabilities’ ภายใต้เสาหลัก 'E-Officer with 
digital capability'

หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านล่าง ร่วมกบัตัวชี้วัด 'E-Leader capabilities'

-
Agency ICT strategy to support national 
digital government objectives

ตัวชี้วัดนี้ได้รับการเพิ่มขึ้นมา เพื่อวัดว่ากลยทุธ์ระดับหน่วยงานนั้น มีความสอดคล้องกบัเป้าประสงค์ของแผนรัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศ เป้าหมายของการวัดนี้ เพื่อทราบถึงการรับรู้ในระดับหน่วยงานตามวัตตถุประสงค์โดยรวมของการเร่ิม
ด าเนินการการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

-

Data privacy การปกป้องข้อมูล (Data privacy) คือส่ิงส าคัญที่ต้องพจิารณาส าหรับองค์กร ในการจัดการกบัเซ็ตข้อมูล/ ฐานข้อมูลของ
ข้อมูลดิจิทัล การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากการพฒันากระบวนการและฐานข้อมูล
รัฐบาลให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ส่ิงนี้เป็นส่ิงส าคัญส าหรับหน่วยงานในการมีหลักปฏิบัติ/ กระบวนการ/ นโยบายในการ
ป้องกนัข้อมูล

-
E-Government cyber security ด้วยการพฒันาความเป็นดิจิทัลของข้อมูลรัฐบาลในระดับสูง ซ่ึงมาพร้อมกบัการเร่ิมพฒันาไปสู่ระดับขั้นสูงสุดของความ

เป็นรัฐบาลดิจิทัล การปกป้องข้อมูลในปริมาณมากนั้น มีความส าคัญต่อการปกป้องข้อมูลของประชาชนและความ
ปลอดภัยของประเทศชาติ

Broadband ใช่ ขอบเขตของตัวชี้วัดนี้ ได้รับการขยายให้กว้างขึ้นเพื่อครอบคลุมโครงสร้างที่
กว้างขึ้นและได้รับการปรับเปล่ียนชื่อเป็น ‘ Technology infrastructure’

Technology infrastructure ตัวชี้วัดด้ังเดิมนั้น ประเมินแค่เร่ืองบรอดแบนด์ของโครงสร้างความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตัวชี้วัดนี้ยงัคงมีอยูแ่ละแบ่งออกเป็น
ประเด็นอืน่ที่มีความส าคัญในรูปแบบของโครงสร้างที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จของรัฐบาล
ดิจิทัล องค์ประกอบของโครงสร้าง รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายเชื่อมต่อที่มีความจ าเป็นส าหรับ
พนักงานในสังกดัรัฐบาลในการด าเนินงานส าหรับกจิกรรมประจ าวัน และจัดหาบริการอเิล็กทรอนิกส์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Security ใช่ ตัวชี้วัดนี้ได้น าไปใช้ในชื่อ ‘E-Government cyber security’ ภายใต้เสา
หลัก policies/ practices

หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านบน ร่วมกบัตัวชี้วัด 'E-Government cyber security'

Backup ใช่ ตัวชี้วัดนี้ได้รับการน าไปใช้ในชื่อ ‘Data center’ Data center ตัวชี้วัดนี้ยงัมีอยูแ่ละแบ่งออก เพื่อประเมินการมีอยูข่องศูนยข์้อมูล (Data centre) และการน าข้อมูลส ารองมาใช้

-
Data integration ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการเพิ่มขึ้นมาเพื่อประเมินการบูรณาการของฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ เพราะส่ิงนี้เป็นส่ิงส าคัญที่ช่วย

ส่งเสริมให้มีการพฒันาต่อไปของจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop-centers) และการเชื่อมโยงกนั
ระหว่างหน่วยงาน (Inter-operability)

-

Government cloud การใช้บริการคลาวด์นั้น ท าให้รัฐบาลประสบผลส าเร็จในสองประเด็น ได้แก ่(1) ความมีมาตรฐานเดียวกนัของโครงสร้าง
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระหว่างองค์กร (2) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกนั (Inter-operability) มากยิง่ขึ้น
ข้อก าหนดของบริการคลาวด์รัฐบาลนั้น เป็นหนึ่งในประเด็นหลัก สรอ. และตัวชี้วัดนี้เกีย่วข้องกบัการน ามาใช้และความ
คืบหน้าของ Cloud computing

-

Data authentication and verification ตัวชี้วัดนี้ยงัมีอยูแ่ละแบ่งออกอกีเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้น การรับรองและพสูิจน์ข้อมูล ซ่ึงมาเพยีงรวมถึงการใช้บัตรอจัฉริยะ
(Smart cards) เพยีงอยา่งเดียว ในการเป็นวิธีการรับรอง แต่ยงัสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงอืน่ของการรับรองและพสูิจน์
ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบบัตรประชาชน (Citizen ID) ซ่ึงอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงบริการออนไลน์ที่หลากหลาย
ด้วยการใช้รหัสบัตรเดียว (a single ID)

Governability ใช่ ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการน าไปใช้ในชื่อ ‘digitalization of documents and 
services’

Digitaliization of documents and services
กรอบการประเมินฯ ปี พ.ศ.2558 นั้น ระบุถึงความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
(IT) ในการปรับปรุงกระบวนการภายใน ตัวชี้วัดนี้ได้รับการต้ังชื่อใหม่ว่า ‘Digitalization of documents and services’
 เพื่อสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้กบัหน่วยงาน

Interoperability ใช่ ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการน าไปใช้ในชื่อ ‘Inter-operability’ Inter-operability ตัวชี้วัด Inter-operability ยงัมีอยู ่เพราะว่าใช้ในการวัดประเด็นส าคัญในระดับขั้นที่สองของการพฒันาตาม The digital
government maturity model ได้แก ่ขั้น joint-up government

Efficiency for IT Structural Reform ไม่ใช่ ค าถามนี้ เป็นค าถามเพื่อประเมินผลกระทบ มิใช่เพื่อประเมินความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัล

ค าถามเกีย่วกบัตัวชี้วัด 'Efficiency for IT structural reform' วัดผลกระทบในการด าเนินการรัฐบาลดิจิทัล ตัวแปรนี้จะ
ไม่ก าหนดระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น จึงน าออกจากกรอบการประเมินฯ

-

Operational efficiency ตัวชี้วัดนี้ได้รับการเพิ่มเข้ามาในกรอบการประเมินฯ เพื่อวัดว่าหน่วยงานมีแผน/ หลักปฏิบัติ/ การรับรู้ในการด าเนิน
กระบวนการต่างๆตามระดับชั้นขององค์กรอยา่งดีที่สุดหรือไม่ ถ้าองค์กรไม่มีหลักปฏิบัติ ส าหรับกระบวนการที่ดีที่สุดใน
การระบุถึงการขาดแรงกระตุ้นภายในองค์กร เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการภายใน และแนะน าว่า จาก
มุมมองเชิงกลยทุธ์ของรัฐบาลดิจิทัล สรอ. ควรพจิารณาการสนับสนุนต่างๆ ในมุมมองอืน่ เช่น การสร้างการรับรู้และหลัก
ปฏิบัติของการพฒันากระบวนการต่างๆ

-
Dedicated employees for E-government 
systems

การส่งมอบบริการรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์นั้น ขึ้นอยูก่บั (1) โครงสร้างพื้นฐาน (ซอฟต์แวร์/ ฮาร์ดแวร์) และ (2) บุคลากรที่
ด าเนินการระบบ ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการเพิ่มขึ้นมาเพื่อวัดการมีอยูข่องบุคลากรในการด าเนินการด้านบริการรัฐบาล
อเิล็กทรอนิกส์

-

Effective allocation of budgets ตัวแปรนี้ ให้ความส าคัญกบัส่วนประกอบของความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลดิจิทัลในรูปแบบของหลักปฏิบัติและ
กระบวนการใช้จ่าย ในการจะประสบผลส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
นั้น เป็นส่วนบูรณาการแนวความคิดรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการด าเนินงานของรัฐบาลในหลายส่วนที่กว้างขึ้น รวมถึง
เร่ืองงบประมาณ ดังนั้นตัวชี้วัด นี้ ควรได้รับการประเมินให้เป็นส่วนหนึ่งในกรอบการประเมินความพร้อมการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

Accessibility ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘public information and services’
Usability ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘public information and services’
One stop service/portal ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘single point of access indicator’ Single point of access ตัวชี้วัดได้รับการปรับเปล่ียนชื่อเป็น 'Single Point of Access' เพื่อสะท้อนความพร้อมใช้ของข้อมูลและบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ส่วนประกอบของข้อมูลนั้น ยงัไม่ได้มีการน าเสนอที่ดีเพยีงพอส าหรับค านิยามที่มีแต่เดิม
Continuous improvement with 
innovation 

ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘innovation of e-services’ Innovation of e-services ตัวชี้วัดได้รับการปรับเปล่ียนชื่อเป็น ‘Innovation of e-services' และยงัคงมีอยูใ่นรูปแบบของกระบวนการปรับปรุงและ
การมีนวัตกรรมอยา่งต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง

-
Depth of information and services ตัวชี้วัดนี้ เพิ่มขึ้นมาเพื่อประเมินปริมาณหรือสัดส่วนของข้อมูลและบริการที่มีผ่านแพลตฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ ต่อจ านวน

ทั้งหมดของข้อมูลและบริการที่มีอยูโ่ดยหน่วยงาน

-

Open data
ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการเพิ่มขึ้นมาเพื่อวัดระดับการเปิดเผยของข้อมูลของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นข้อก าหนดแรกของแนวความคิดการ
เป็นรัฐบาลเปิด การเปิดเผยของข้อมูลนั้น ประเมิน (1) ความพร้อมใช้ของข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มอเิล็กทรอนิกส์ (2)
ข้อจ ากดัของข้อมูล และ (3) หลักปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐบาลในการยกระดับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล

-
Feedback ตัวชี้วัดนี้ ยงัคงมีอยู ่เนื่องจากตัวชี้วัดด้านผลตอบรับ คือส่วนประกอบที่จะก าหนดระดับของ Maturity of digital

government ระยะของรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ รวมถึงคุณลักษณะ (1) การก ากบัดูแลข้อมูล (2) กลไกผลตอบรับส าหรับ
ประชาชน (3) ปฏิสัมพนัธ์และการด าเนินการกบัประชาชน

Business continuity practices ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘business continuity practices’ Business continuity practices ตัวชี้วัด Business continuity practices ยงัคงมีอยู ่เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญในการลดความขัดข้องในการส่งมอบบริการ
สาธารณะให้เหลือน้อยที่สุด

Information security ใช่ ตัวชี้วัด 'Information security' ได้รับการแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก ่
ตัวชี้วัด ‘Data Center’ ภายใต้เสาหลัก 'Secure and efficient 
infrastructure' และตัวชี้วัด 'Data Privacy' และ protection laws 
ภายใต้ตัวชี้วัด ‘ E-Government, E-Laws, and E-Regulations 
Compliance’

หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านบน ร่วมกบัตัวชี้วัด 'Data Center', 'Data Privacy', 'E-Government, 
E-Laws, and E-Regulations'

Open Government ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘Open Government’ Open government ตัวชี้วัดรัฐบาลเปิด (The open Government) ยงัคงมีอยู ่เพื่อวัดระดับขั้นการพฒันาของหน่วยงานในระดับขั้นที่ 3 ของ
the digital government maturity model

Cloud computing ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘Government Cloud’ ภายใต้เสาหลัก 'Secure and 
efficient infrastructure'

หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านบน ร่วมกบัตัวชี้วัด 'Government Cloud'
Big data ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘Big Data’ Big data ตัวชี้วัด Big data ยงัคงมีอยู ่เพราะเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญในระดับขั้นพฒันา Smart government
Smart Card ใช่ น าไปใช้ในชื่อ ‘Data authentication and verification’ ภายใต้เสาหลัก 

'Secure and efficient infrastructure' หมายเหตุ: ค าอธิบายของตัวชี้วัดนี้รวมอยูด้่านบน ร่วมกบัตัวชี้วัด 'Data authentication and verification'

-
Digital society

ตัวชี้วัด Digital Society ได้รับการเพิ่มเข้ามา เพราะเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญในระดับขั้นพฒันา Smart government

-
Internet of things ตัวชี้วัด Internet of things ได้รับการเพิ่มเข้ามา เพราะเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญในระดับขั้นพฒันา Smart

government
Public  personnel capabilities ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการเพิ่มเข้ามาเพื่อวัดการพฒันาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ทั้งในเชิงกระบวนการ/ แผน/ การ

ด าเนินงาน และความสามารถของประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
E-leader capabilities ศักยภาพของพนักงานในสังกดัภาครัฐบาลในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) นั้น เป็นส่วนประกอบใน

เชิงบูรณาการของการส่งมอบบริการอเิล็กทรอนิกส์ให้กบัประชาชนและภาคธุรกจิ ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ยงัคงมีอยู่
Leadership continuity plan

ตัวชี้วัดนี้ ได้รับการเพิ่มเข้ามาเพื่อประเมินแผนในการสืบต่อความเป็นผู้น าในบทบาทของประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO)

ตัวชี้วัดใหม่

ตัวชี้วัดใหม่

Trends/Emerging 
Issues 

Smart Technologies/ 
Practices

E-Officer with digital 
capability

ยา้ยจากตัวชี้วัด 'E-leader'  ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของปี พ.ศ.2558 ภายใต้เสาหลัก 
'Government policy and vision'

ตัวชี้วัดใหม่

ตัวชี้วัดใหม่

เสาหลักใหม่ส าหรบักรอบการประเมินฯ ป ีพ.ศ.2559

กรอบการประเมินฯ ป ีพ.ศ.2558 กรอบการประเมินฯ ป ีพ.ศ.2559

Public information and services

ตัวชี้วัดใหม่

ตัวชี้วัดใหม่

Back Office/ e-
Governance 

Government Public 
Service 

Government 
Infrastructure/ 

Network

Government Policy 
and Vision 

ตัวชี้วัดใหม่

ยา้ยจากตัวชี้วัด 'Information Security' ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของปีพ.ศ.2558 ที่อยูภ่ายใต้เสา
หลัก 'Trends/ Emerging Issues'

ยา้ยจากตัวชี้วัด 'Security' ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของปี พ.ศ.2558 ที่อยูภ่ายใต้เสาหลัก 
'Government infrastructure/ network'

ตัวชี้วัดใหม่

Policies/ Practices

ตัวชี้วัดใหม่

ตัวชี้วัดใหม่

ตัวชี้วัดสองตัวเกีย่วกบัความสามารถในการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งาน ได้รวมเข้าอยูใ่นประเภทเดียวกนัที่
เรียกว่า ‘Public information and services’ ซ่ึงเป็นแนวทางในการก ากบัข้อมูลและบริการผ่านแพลตฟอร์ม

อเิล็กทรอนิกส์ ความสามารถในการเข้าถึงส าหรับคนพกิาร และรูปแบบของแพลตฟอร์มของข้อมูลและบริการที่มีให้ 

เหตผุลที่น าไปใช/้ ไม่น าไปใช้ส าหรบัตวัชีว้ัดป ีพ.ศ.2558 หรอืการเพ่ิมตวัชีว้ัดใหม่ส าหรบัป ีพ.ศ.2559

ตัวชี้วัดใหม่

ยา้ยจากตัวชี้วัด 'Cloud computing' ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของปี พ.ศ.2558 ที่อยูภ่ายใต้เสาหลัก 
'Trends/ emerging issues'

ยา้ยจากตัวชี้วัด 'Smart card' ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของปี พ.ศ.2558 ที่อยูภ่ายใต้เสาหลัก 
'Trends/ emerging issues'

ยา้ยจากตัวชี้วัด 'Budget viability' ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดของปี พ.ศ.2558 ที่อยูภ่ายใต้เสาหลัก 
'government policy and vision'

Secure and efficient 
infrastructure

Smart Back Office 
Practices

Accessible and 
convenient public 

services


