
 

  
 
 
 
 
 
 
 EGA เดนิหนา้ส ารวจความพรอ้มการพฒันารฐับาลดจิทิลัระดบัจงัหวดั เผยผลปีแรก 
“พะเยา” โดดเด่นทีสุ่ด เตรยีมหนุนนโยบายร่วมกบักระทรวงฯ เพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิาร
อเิล็กทรอนกิสท์ ัว่ประเทศ  
 
 นางสาววไิลลกัษณ์ ชุลวีฒันกุล ปลัดกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม หรือ MDE 
เปิดเผยว่า จากผลส ารวจระดับความพรอ้มการพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2559 นี้ เมือ่เทียบกับการส ารวจในระดับกรมชว่งทีผ่่านมา นับเป็นมติใิหม่ของการขับเคลือ่น
ภาครัฐทุกระดับเพือ่มุ่งสู่รัฐบาลดจิทิัลใหส้อดรับกับโมเดลไทยแลนด ์4.0 โดยใหค้วามส าคัญการเพิม่
ศักยภาพการใหบ้รกิารอเิล็กทรอนกิสท์ัง้หน่วยงานหลักควบคู่ไปกับหน่วยงานทั่วทุกภมูภิาคทีใ่หบ้รกิาร
ใกลช้ดิประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โครงการนี้จงึนับเป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะท าใหเ้ห็นถงึสถานภาพการ
พัฒนาดา้นดจิทิัลของหน่วยงานระดับจังหวัดอยา่งเป็นรูปธรรม สามารถกา้วขา้มจากการด าเนนิงานของ
ภาครัฐแบบดัง้เดมิ เขา้สูก่ารเป็นรัฐบาลดจิทิัล เพือ่สง่ตอ่บรกิารทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน
ในทุกพื้นที่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทั่วถงึ และเท่าเทียม ดว้ยความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มแีนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนอกีทัง้หน่วยงานตน้สังกัดในระดับกระทรวง และกรมต่างๆ มแีผนงานและทรัพยากรที่
ชดัเจน คาดวา่ในระดับจังหวัดจะมกีารพัฒนาระบบดจิทิัลแบบกา้วกระโดดในชว่งตอ่ไปได ้
 
 ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด ผูอ้ านวยการส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื EGA 
เปิดเผยว่า EGA ไดด้ าเนนิงานตามแผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดจิทิัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาศักยภาพการใหบ้รกิาร
อเิล็กทรอนิกสข์องหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมภิาคไปพรอ้มกัน จ าเป็นตอ้งอาศัยขอ้มูลที่
สะทอ้นการพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของหน่วยงานภาครัฐในทกุระดับ จงึรเิริม่จัดท าโครงการส ารวจระดับความ
พรอ้มการพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจ าปี 2559 ขึน้เป็นครัง้แรก ผลจาก
การส ารวจพบว่า คะแนนระดับความพรอ้มการพัฒนารัฐบาลอเิล็กทรอนิกสข์องหน่วยงานภาครัฐระดับ
จังหวัดในภาพรวมได ้53.3 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยแบง่เป็น ดา้นการบรกิารภาครัฐ (Government 
Service) ค่าเฉลี่ย 48.4 คะแนน, ดา้นการบรหิารจัดการภายในองค์กร (Back Office) ค่าเฉลี่ย 50.9 
คะแนน, ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ค่าเฉลีย่ 57.7 คะแนน, ดา้นนโยบายและกฎระเบยีบ 
(Policy & Regulation) ค่าเฉลีย่ 59.3 คะแนน และดา้นบุคลากร (Human Resources) ค่าเฉลีย่ 54.7 
คะแนน 
 โดยมกีารส ารวจทัง้ 76 จังหวัด ซึง่ไมร่วมกรุงเทพฯ ส ารวจจังหวัดละ 7 หน่วยงาน ประกอบดว้ย 
ส านักงานจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวดั ส านักงานสรรพากรพืน้ทีจั่งหวัด ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดั 
ส านักงานท่องเทีย่วและกฬีาจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัด และ ส านักงานพัฒนาธุรกจิการคา้
จังหวัด ซึง่หน่วยงานเหลา่นีเ้ป็นตัวแทนทีส่ าคัญทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความพรอ้มการเป็นรัฐบาลดจิทิัลของ
จังหวัด โดยไดรั้บความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการตอบแบบส ารวจฯ 466 หน่วยงาน จาก 532 หน่วยงาน 
คดิเป็น 88%  
 ทัง้นี้ จากการส ารวจพบวา่ ดา้นการบรกิารภาครฐั ได ้48.4 คะแนน โดย 99% ของหน่วยงาน
ใชเ้ว็บไซตเ์ป็นชอ่งทางหลักในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน ดา้นการบรหิารจัดการภายในองคก์ร ได ้50.9 
คะแนน โดยหน่วยงาน 90% มกีารใชร้ะบบการบรหิารจัดการผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์และหน่วยงานทัง้ 
100% มกีารเชือ่มโยงขอ้มูลผ่านระบบการบรกิารไปยังหน่วยงานตน้สังกัด ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ได ้
57.7 คะแนน พบว่าหน่วยงานประมาณ 47% มีอุปกรณ์ IT และระบบเครือข่ายในการท างานอย่าง
เพยีงพอ และเหมาะสม มรีะบบการส ารองขอ้มลูไปยงั กระทรวง และกรมตน้สงักดั 65% และ 60% มกีาร



 

ส ารองขอ้มูลในหน่วยงาน ดา้นนโยบายและกฎระเบยีบ ได ้59.3 คะแนน โดยแผนพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐระดับจังหวัดมกีารพัฒนาดา้น IT ใน 2 ประเด็น โดยเนน้ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล บูรณาการขอ้มลู 
ถงึ 90% ขณะทีง่บประมาณหลักดา้น IT ของหน่วยงานกวา่ 90% ไดรั้บการจัดสรรจากกระทรวง กรม ตน้
สงักดัเป็นหลัก แต ่45% ของหน่วยงานระบวุา่งบประมาณดา้น IT ยงัไมเ่พยีงพอ 
 ส าหรับดา้นบคุลากร ได ้54.7 คะแนน โดยหน่วยงานกวา่ 70% เห็นวา่บคุลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานระดับจังหวัดยังมไีม่เพียงพอต่อการท างาน แต่อาศัยการมอบหมายงานดูแล
เว็บไซต ์และระบบ IT ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระจ าในหน่วยงาน  และหน่วยงาน 66% ใหค้วามส าคัญการฝึกอบรม
บคุลากรในระดับเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารเป็นหลัก 
 สว่นดา้นบรกิารภาครฐั ไดค้ะแนนเฉลีย่ 48.4 คะแนน โดยแบง่เป็น 1. การบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์
ได ้43.4 คะแนน 2. ชอ่งทางใหบ้รกิาร ซึง่ไดค้ะแนน 62% 3. ความครอบคลุมผูใ้ชบ้รกิารทุกกลุ่ม ได ้
16.1 คะแนน 4. การประชาสัมพันธ์การบริการ ได ้60 คะแนน 5. การบริการโดยมีผูรั้บบริการเป็น
ศนูยก์ลาง ได ้51.2 คะแนน และ 6. การเปิดเผยขอ้มลู ได ้57.7 คะแนน  
 ในดา้นชอ่งทางการบรกิารอเิล็กทรอนกิสจ์ากผลส ารวจพบว่า อยูใ่นรูปแบบของเว็บไซต ์สงู
ถึง 99.1% ตามมาดว้ยเครือข่ายสังคมออนไลน์ 63.4% โดยมีตู บ้ริการเอนกประสงค์ของรัฐ 
(Government Kiosk) มาเป็นอนัดับสาม 10.1% และอนัดับสดุทา้ยคอื แอปพลเิคชนั ทีจั่งหวัดพัฒนาขึน้
เอง 2.1% โดยแอปพลเิคชนัเป็นการบรกิารทีห่น่วยงานตน้สงักดัเป็นผูพั้ฒนาขึน้เพือ่ใหบ้รกิารอยา่งทัว่ถงึ 
มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่พัฒนาแอปพลเิคชันขึน้เองส าหรับประชาสัมพันธ์และใหข้อ้มูลดา้นการ
ทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 
 ส าหรับดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานพบวา่ ไดค้ะแนนเฉลีย่ 57.7 คะแนน คะแนนดา้นอปุกรณ์ IT และ
ระบบเครอืขา่ย ได ้52.7 คะแนน โดยจ านวนอปุกรณ์และระบบ IT ทีไ่ดรั้บการจัดสรรมจี านวนทีค่่อนขา้ง
เพยีงพอ แต่ยังมขีอ้จ ากัดในเรือ่งคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ ส่วนดา้นความมั่นคงปลอดภัย 
ไดค้ะแนน 66.3 คะแนน หน่วยงาน 90% มกีารก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยดา้น IT และมี
หน่วยงานเพยีง 35% ทีม่กีารด าเนนิการรักษาความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ 
 ดา้นนโยบายและกฎระเบยีบ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 59.3 คะแนน แบ่งเป็นความสอดคลอ้งของ 
นโยบายและแผนงาน 59.6 คะแนน, การน าแผนไปสู่การปฏบิัต ิ59.3 คะแนน, การจัดสรรงบประมาณ 
47.8 คะแนน, การปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 70.5 คะแนน ซึง่หน่วยงานกว่า 80% น าประเด็นการพัฒนา
ทางดา้น e-Government ของประเทศเป็นแนวทางการพัฒนาแผนฯ ของหน่วยงานโดยประเด็นที่ให ้
ความส าคัญมากทีส่ดุไดแ้ก ่1. การเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงาน 2. การบรูณาการขอ้มลูกับหน่วยงานอืน่ 
และ 3. การพัฒนาบรกิารภาครัฐดว้ย ICT นอกจากนีย้งัพบวา่ หน่วยงานใหค้วามส าคัญกบัการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบดา้น IT โดยจ ากัดสทิธิก์ารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่น าเขา้สู่ระบบมากที่สุด ตามมาดว้ยการมี
มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล และการระบตุัวตนของเจา้หนา้ทีผู่บ้นัทกึขอ้มลู 
 สดุทา้ย ความพรอ้มรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสข์องหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ดา้นบุคลากร ได ้
คะแนนเฉลีย่ 54.7 คะแนน แบง่เป็น ความพอเพยีงของบคุลากรดา้น IT ได ้57.4 คะแนน และศักยภาพ
ของบคุลากรดา้น IT ได ้52.1 คะแนน หน่วยงานระดับจังหวัดกวา่ 70% ไมม่ตี าแหน่งทีร่องรับเจา้หนา้ที่
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง แต่จะใหบ้คุลากรในต าแหน่งอืน่เขา้มาท าหนา้ทีแ่ทน หรอืหน่วยงาน
ตน้สังกัดจากสว่นกลางเป็นผูด้แูลให ้ขณะทีม่กีารอบรมเจา้หนา้ทีใ่นระดับปฏบิตักิารเป็นหลัก ตามมาดว้ย
บุคลากรในระดับหัวหนา้งานและระดับผูบ้รหิาร ส่วนเนื้อหาอบรมทีไ่ดรั้บความส าคัญมากทีสุ่ดคอื การ
รักษาความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 
 ในการส ารวจครั ้งนี้  พบว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความพรอ้มดา้นการใหบ้ริการ
อเิล็กทรอนกิสม์ากทีสุ่ด โดยมชีอ่งทางในการตดิต่อกับประชาชนหลากหลาย ทัง้ชอ่งทางการรอ้งเรยีน
ของประชาชนผ่านเว็บบอร์ดส านักงาน การตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน่ๆ ภายในจังหวัด เพื่อ
ตดิตามผลการรอ้งเรยีนของประชาชนอยา่งต่อเนื่อง รวมถงึการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของหน่วยงานทีใ่ห ้
ประชาชนเขา้ถงึไดง้า่ย เผยแพรเ่อกสารในรูปแบบ Word Excel ซึง่สามารถน าไปใชต้อ่ได ้มนีโยบายดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ทีช่ัดเจนภายใตป้ระกาศของจังหวัด และมคีวามเขม้แข็งในการขับเคลือ่น
การพัฒนาระดับความพรอ้มรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสข์องจังหวัดในทกุหน่วยงาน 
 จากการรวบรวมขอ้มูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดจิทิัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศใน
ระดับจังหวัด ปี 2559 นี้ นับเป็นจุดเริม่ตน้ ที่สามารถสะทอ้นภาพและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ



 

พัฒนารัฐบาลดจิทิัลของหน่วยงานตา่งๆ อนัจะน าไปสูก่ารจัดท านโยบายในระดับประเทศ เพือ่ใหส้ามารถ
กา้วขา้มปัญหา อุปสรรค และเพือ่จุดประกายความทา้ทายสู่การเป็นรัฐบาลดจิทิัลตามนโยบาย Digital 
Thailand ไดอ้ยา่งเต็มรปูแบบ 
 
สามารถดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ี ่www.ega.or.th/th/contentlist/931/11671/  
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