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ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์หลักและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

• เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพื่อส ารวจระดับพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมใน
ประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ สามารถใช้อ้างอิงในการ
ด าเนินงานด้านการจัดท านโยบายและพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 
• กรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ยังต้องการการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยมากขึ้น สืบเนื่องจากผลส ารวจและผลตอบรับของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมของประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น โครงการนี้จึงจัดท าขึ้น เพื่อพัฒนา
กรอบการประเมินความพร้อมฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีความสอดคล้องกับแผน/นโยบายของ
ประเทศไทย และการศึกษาของต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ 

• เพื่อพัฒนากรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย และตัวบ่งช้ีระดับความพร้อมด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้
มีความเหมาะสมต่อแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

• เพื่อส ารวจระดับพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมในประเทศไทย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน
ด้านการจัดท านโยบายและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน จัดท านโยบาย 
วางมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ 

ความเป็นมาของโครงการ 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ การทบทวน & 
พัฒนากรอบการ

ประเมินฯ 

การพัฒนา
แบบสอบถาม 

การด าเนิน 
การส ารวจ 

การวิเคราะห์ผล
และจัดท ารายงาน 

ก.พ. -  30 มี.ค. 20 เม.ย. – 30 มิ.ย. 16 ก.ย. 1  -  20 เม.ย. 

• Digital Government Maturity Index 

• Overall Digital Government Readiness 

ผลลัพธข์องโครงการ 
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เกี่ยวกับการประชมุระดมสมอง 
วัตถุประสงค์หลักและผลลัพธ์ท่ีคาดหวังจากการประชุมระดมสมอง 

 

ผลลัพธ์จากการประชุมระดมสมอง 

1 

ระยะโครงการ 

ก าหนดการหลักของการประชุมระดมสมอง 

• น าเสนอกรอบการประเมินฯ ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานของบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน จ ากัด 
 

• อภิปรายกรอบการประเมินฯ ร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุมระดมสมองและรวบรวมผลตอบรับ 
 

• สรุปประเด็นที่ต้องท าการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับกรอบการประเมินฯ 
 

• ก าหนดระยะเวลาส าหรับการทบทวนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง และจัดท าแผนงานให้เสร็จสมบูรณ์ 

ผลตอบรับท่ีมีต่อกรอบการประเมินฯ ตัวชี้วัด และน้ าหนักคะแนนส าหรับตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 
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Mystery Shoppers 
-To test websites/services  

-independently 

รูปแบบการส ารวจเพื่อประเมินความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัล สามารถท าได้หลากหลายวิธี 
ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 

Agency Self Review 
-By Chief Information Officers  

(CIO) 

National Indicators 
- Such as broadband penetration 

- ICT literacy 

User Review 
-Feedback from citizens and businesses 

การส ารวจโดยบุคคล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ทดลองใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ 

Digital Government Readiness Survey 
Holistic 

Approach 

Of 

Assessment 

การส ารวจโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง 

การใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดที่
พัฒนาโดยหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลสถิติพื้นฐานจาก 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น 

การส ารวจโดยให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน 
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การพัฒนากรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 

01 

การทบทวนกรอบการประเมินฯ ของปีก่อน 

การศึกษาแผน/นโยบายของประเทศ 

การศึกษาแนวทางจากคู่มือต่างประเทศ 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กรอบการประเมินฯ ปีก่อน 
 ตัวชี้วัด 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

วิธีการ  

02 

วิธีการ  

03 

วิธีการ  

04 

วิธีการ  
• การรวบรวมมุมมองและผลตอบรับจากการอภิปรายในการประชุม 
ระดมสมอง (กรอบการประเมินฯ ตัวช้ีวัด และน้ าหนักคะแนนตัวช้ีวัด) 

5 

 กรอบนโยบาย ICT 2020 
 แผนแม่บทไอซีที 1 และ 2  

ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
ผลตอบรับ และความท้าทาย 

 UN e-gov readiness manual 

 Waseda e-gov ranking 

 Europe  DE and society index 

 Open data barometer 

 Global open data index 

 UN proposed model  of e-gov 
 Cloud readiness index  Gartner study of digital gov 

 Life event method of evaluating DG services 
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Government  
Public Service 

 

Continuous improvement 
with innovation 

One stop service/Portal 

Usability 

Accessibility 

นโยบายและวิสัยทัศน์รัฐบาล                        

 
   

Strategic -  Business - IT alignment 
(EA-PDCA) 

Budget viability 

Customer/Citizen centric 

Laws and regulations compliance 

e-Leader 

Trends/ 
Emerging Issues 

 

BCP 

Information Security 

Smart Card 

Cloud computing  

Big data 

Open government 

Back Office/          
e-Governance 

 
 

Interoperability 

Governability 

Efficiency for IT Structural 
Reform 

Broadband 

Security 

Backup 

Government 
Infrastructure/Network 

 

เพิ่มกล่องในการ
ประเมินทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ

พนักงานใน 
สังกัดภาครัฐบาล 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

2 

สัญลักษณ์ 

น าออก 
แบ่งออก 

ย้ายไป 
เพิ่มใหม่ 

กรอบการประเมินฯ ปี พ.ศ. 2558 

 
กรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
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Smart Back Office 
Practices  

Operational  
efficiency 

Smart Technologies/ 
Practices  

E-Officer with Digital 
Capability 

 
 Public Personnel 

Capabilities 
Technology 

Infrastructure 

Data Centre 

Secure and Efficient 
Infrastructure 

Accessible and Convenient 
Public Services  

Single point of access 

Public Information 
and services 

Innovation of e-services 

Depth of information 
and services 

Effective allocation  
of budgets 

Government cloud 

Digitalization of 
documents and 

services 
Big data 

Dedicated employees 
for E-Government 

systems 

Inter-operability 

Digital society 

E-Leader  
capabilities 

Leadership  
continuity plan 

Open government 

Internet of things 

Open data 

เสาหลัก 

นโยบาย/  
หลักปฏิบัติ Citizen centric  and value creation 

E-Government, e-laws and 
 e-regulations compliance 

Agency ICT strategy to support  
national digital government  

objectives 

Data privacy 

E-Government cyber security 

Data authentication 
and verification 

Data integration 

Feedback 

Business continuity 
practices 

กรอบการประเมินฯ ปี พ.ศ.2559 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

2 

2 

กรอบการประเมินฯ ปี พ.ศ.2559 : การเปลี่ยนแปลงจากกรอบการประเมินฯ ปีก่อน 
สัญลักษณ์ 

น าออก 
แบ่งออก 

ย้ายไป 
เพิ่มใหม่ 
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กรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่น าเสนอ 
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Implementation of 
digital technologies 
across all domains, 
process areas, and 

jurisdictions of 
Government 

 
Efficient 

Connected 
Open 

Sustainable 

Open 

Government 

Joint-up 

Government 
E-Government 

Digital Government Maturity Model 

Online Information 

Online Services 

Smart Back Office 

One Stop Services 

Inter-Operability 

Citizen 
Engagement 

Transparency of 
Government 

Digital Government 

หมายเหตุ: Digital Government Maturity Model ที่น าเสนอนี้ ได้รับการพัฒนาโดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ the Gartner model ซึ่งอยู่ในเอกสารที่ตีพิมพ์และเผยแพร่เมื่อวันที่  
3 มกราคม พ.ศ. 2557 และ the UN 5-phase development model. The Gartner model ที่ได้รับการพัฒนาต่อมาและตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2558 นั้น มิได้น ามาใช้ เนื่องจาก
โมเดลที่พัฒนาขึ้นน้ัน ให้ความส าคัญต่อระดับขั้นการพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลในขั้นสูง ในขณะที่ กรณีของประเทศไทยนั้น ควรให้ความส าคัญต่อระดับขั้นการพัฒนาในขั้นแรกๆก่อน ซึ่งมี
ความเหมาะสมดับโมเดลที่น าเสนอในการศึกษานี้ 

Shared Gov’t 
Infrastructure 

Open Government 
Data 

Connected 
Government 

Smart 

Government 

Citizen Co-Creation 
of Government 

Application 
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(ร่าง) กรอบการประเมินฯ ป ีพ.ศ.2559: ความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

Smart Back Office 
Practices  

Operational  
efficiency 

Smart Technologies/ 
Practices  

E-Officer with Digital 
Capability 

 
 

Public Personnel 
Capabilities 

Technology 
Infrastructure 

Data Centre 

Secure and Efficient 
Infrastructure 

Accessible and Convenient 
Public Services  

Single point of access 

Public Information 
and services 

Innovation of e-services 

Depth of information 
and services 

Effective allocation  
of budgets 

Government cloud 

Digitalization of 
documents and 

services 
Big data 

Dedicated employees 
for E-Government 

systems 

Inter-operability 

Digital society 

E-Leader  
capabilities 

Leadership  
continuity plan 

Open government 

Internet of things 

Open data 

เสาหลัก 

นโยบาย/  
หลักปฏิบัติ Citizen centric  and value creation 

E-Government, e-laws and 
 e-regulations compliance 

Agency ICT strategy to support  
national digital government  

objectives 

Data privacy 

E-Government cyber security 

Data authentication 
and verification 

Data integration 

Feedback 

Business continuity 
practices 
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เสาหลักและตัวชี้วัด ความหมาย 

นโยบาย/ หลักปฏบิัต ิ หลักปฏิบัติ กฏ และแนวทาง ที่วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ตามระดับชั้นขององค์กร 

Citizen centric/value 
creation 

นโยบาย/หลักปฏบิัติ เพื่อเปน็แนวทางในการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยเปน็วิธีการที่ให้คุณค่าและความสะดวกสบายที่สูงที่สดุแก่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ นโยบาย/หลักปฏบิัตนิี้ รวมถึง (1) ผลตอบรับที่มีต่อบริการที่มีอยู่ และ (2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

e-Government e-laws 
and e-regulations 

นโยบาย/หลักปฏิบัติ ที่ท าให้แน่ใจได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้น มีการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ ซึ่งกฏหมายและข้อบังคับนั้น รวมถึงกฏหมาย
เกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ และการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มิได้จ ากัดกฏหมายและข้อบังคับ ตามที่ได้ระบุในข้อความข้างต้น
เท่านั้น 

Agency ICT strategy to 
support national 

digital government 
objectives 

นโยบาย/หลักปฏบิัติ ของกลยุทธ์หน่วยงาน/ระดับชัน้ขององค์กร ที่มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 
จุดประสงคจ์ะได้รับการประเมินเปรียบเทียบกบัจุดประสงค์ที่ระบไุว้ภายใต้กลยุทธ์ของรัฐบาลดิจิทัล เก่ียวกับ ‘การพัฒนาศักยภาพในการ
สนบัสนนุบริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐบาล’ จุดประสงคน์ัน้ยงัรวมถึงการพัฒนาด้านการบูรณาการข้อมูล (Data integration) การพิสูจน์และ
ตรวจสอบข้อมูล (Data authentication and verification) ข้อมูล (Information) ผลตอบรับ (Feedback) โครงสร้างการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี (Technological service infrastructure) และศกัยภาพของบุคลากรและทรัพยากรบุคคลของประเทศ (Public and personnel 
capabilities) 

Data privacy 

นโยบาย/หลักปฏบิัต ิ ในการปกป้องความเปน็สว่นตัวของข้อมลูประชาชนและภาคธุรกิจ ความเปน็ส่วนตวัของข้อมลู (Data privacy) นัน้ คือ 
ประเด็นส าคัญที่องค์กรต้องพิจารณา เนื่องจากมคีวามเก่ียวเนื่องกบัฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของขอ้มูลดิจิทัล จากการที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้ เพิ่ม
ปริมาณขึน้มาก ซึ่งเปน็ผลจากการพัฒนาสู่ความเปน็ดิจิทัลของกระบวนการและฐานข้อมลูรัฐบาล นโยบายซึง่ปกป้องความเปน็ส่วนตวัของข้อมลู 
คือ กระบวนการส าคญัขององคก์รที่ต้องได้รับการพัฒนา 

E-Government cyber 
security 

นโยบาย/หลักปฏบิัต ิ ในการพฒันาระดับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) ด้วยระดับของการพัฒนาสู่ความเปน็ดิจิทัลใน
ระดับสูงของข้อมูลภาครัฐบาล ซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาขัน้สงูสุดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ จึงเปน็สิง่จ าเปน็ที่จะท าให้แน่ใจได้วา่ 
ฐานข้อมูลสาธารณะนัน้ ได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (การเจาะข้อมูล) และนโยบายการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber 
security) นัน้ มีความส าคญั เพือ่ที่จะท าให้มั่นใจได้วา่ข้อมูลรัฐบาลนัน้ ได้รับการปกป้อง 

ค าจ ากัดความของกรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
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เสาหลกัและตัวชี้วัด ความหมาย 

Secure and 
Efficient 
Infrastructure  

โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความปลอดภัยของหน่วยงานในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ของรัฐบาลดิจิทัล 

Technology 
infrastructure 

โครงสร้างเทคโนโลยี รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายท่ีต้องการท้ังหมด โดยพนักงานในสังกัด
ภาครัฐบาล เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละวันและให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง ยังประกอบ
ไปด้วยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูล 

Data integration 
การบูรณาการของฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งท าให้หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
พื้นฐานระหว่างกันได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด 

Data Centre 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลรัฐบาล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหลายหน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลนั้น จะต้องได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานด้านการส ารองข้อมูล เพื่อจะท าให้มั่นใจได้ว่า ความปลอดภัยของฐานข้อมูลอยู่ในระดับสูงสุด
เท่าท่ีเป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูลส ารองในสถานท่ีห่างไกล ท่ีปลอดภัยจากการเผชิญน้ าท่วม หรือ  
ไฟไหม้ 

Government 
cloud 

การน าบริการ Cloud computing มาใช้ในภาครัฐบาล 

Data 
authentication 

and verification 

การใช้ระบบบัตรอัจฉริยะกับบัตรประชาชน เพื่อพิสูจน์และตรวจสอบข้อมูล เมื่อรับบริการผ่านจุดบริการหรือระบบ
ออนไลน์ การใช้บัญชีผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ ซึ่งอนุญาตให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐบาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ท้ังหมดได้ 

ค าจ ากัดความของกรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
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เสาหลักและตัวชี้วัด ความหมาย 

Smart Back Office 
Practices 

หลักปฏิบัติและคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน ประเด็นที่
ให้ความสนใจในเสาหลักนี้ ได้แก่ การด าเนินงานภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน 

Operational 
efficiency 

การส่งมอบบริการได้โดยปราศจากกระบวนการที่ซ้ าซ้อน ใช้ปริมาณทรัพยากรที่น้อยที่สุด และในเวลาที่เร็วที่สุดที่
เป็นไปได้ หลักปฏิบัติที่ใช้ประเมิน ยังรวมถึงแผนหรือหลักปฏิบัติที่แบบแผนภายในองค์กร ในการตรวจสอบอย่างเป็น
ระยะ และปรับปรุงกระบวนการทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมิใช่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบุและก าจัดความซ้ าซ้อน 

Digitalization of 
documents and 

processes 

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและข้อมูลในรูปแบบกระดาษมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จุดมุ่งหมายสูงสุด คือการลด
กระบวนการที่ใช้กระดาษให้เหลือน้อยที่สุด ตัวช้ีวัดนี้ จะได้รับการประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน กับจ านวนกระบวนการทั้งหมดขององค์กร 

Dedicated 
employees for E-

Government 
systems 

การมีอยู่ของพนักงานที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) เช่น บริการ คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย สิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้แน่ใจได้ว่า ระบบได้รับการดูแลอย่างดีและลดช่วงเวลาที่ระบบไม่ท างานได้ในการ
บริการ 

Inter-operability 
ความสามารถของหน่วยงานในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเช่ือมต่อและการแบ่งปันข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มและ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พื้นฐาน 

Effective allocation 
of budgets 

กระบวนการเกี่ยวกับองค์กรที่ท าให้แน่ใจได้ว่า มีการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านกระบวนการ
ประเมินงบประมาณ (การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลประโยชน์) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ค าจ ากัดความของกรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
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เสาหลักและตัวช้ีวัด ความหมาย 

E-Officer with 
digital capability 

หลักปฏิบัติเพื่อยกระดับทักษะของพนักงานในสังกัดภาครัฐบาลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) การวัดความสามารถและความรับผิดชอบของพนักงานในสังกัดภาครัฐบาลในบทบาท
ความเป็นผู้น า และการวางแผนความต่อเนื่องในบทบาทความเป็นผู้น า 

Public Personnel 
capabilities 

กระบวนการในการยกระดับทักษะของพนักงานในสังกัดภาครัฐบาลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ที่มีความจ าเป็นในการส่งมอบบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

E-Leader 
capabilities 

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันของประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO) และสิ่งที่ยังต้องการ
ในรูปแบบของทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนบทบาทของประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO) 

Leadership 
continuity plan 

แผนความต่อเนื่อง เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในความเป็นผู้น า ส าหรับบทบาทของ
ประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO) 

ค าจ ากัดความของกรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
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เสาหลักและตัวช้ีวัด ความหมาย 

Accessible and 
convenient public 
services 

กลไกผลตอบรับ การบริการและข้อมูลสาธารณะท่ีมีอยู่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ 

Public information and 
services 

ข้อมูลและบริการท่ีมีให้กับประชาชนและภาคธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน จะพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลและ
บริการ ดังต่อไปนี้ (1) ความพร้อมใช้ของข้อมูลและบริการ (2) แพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคีออส และ  
(3) การเข้าถึงข้อมูลและบริการโดยผู้พิการ 

Depth of information 
and services 

ปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่และประเภทของบริการที่น าเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ  การประเมิน จะ
พิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลและบริการ ดังต่อไปนี้ (1) จ านวนของบริการท้ังหมด (2) จ านวนของบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ (3) ประเภทของข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบออนไลน์ 

Single point of access 

การบูรณาการของบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียว สิ่งนี้ต้องการการบูรณาการการ
ด าเนินงานระหว่างองค์กร และการจัดตั้งข้อมูลพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งสามารถเป็นแม่ข่าย
ข้อมูลและบริการของหลายหน่วยงานได้บนแพลตฟอร์มเดียว จุดบริการเพียงจุดเดียวที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ทั้งหมด 
(Single point of access) หรือ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop centers) นั้น จะได้รับการจัดกลุ่มตามหัวข้อ เช่น 
บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ บริการที่เก่ียวข้องกับประชาชน และบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า 

Innovation of E-
services 

กระบวนการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิธีการใหม่และมิติด้านนวัตกรรม เพื่อส่งมอบบริการให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ 
ตัวช้ีวัดนี้ จะประเมินการมีอยู่ของกระบวนการนี้ในหน่วยงานต่างๆ 

Open data ข้อมูล ซึ่งเปิดเผยและพร้อมใช้ให้กับทุกคน ในการน าไปใช้ การน าไปใช้ในคร้ังต่อไป และการจัดสรรใหม่โดยทุกคน 

Feedback กลไกในการรวบรวมผลตอบรับจากประชาชนและภาคธุรกิจ เกี่ยวกับนโยบาย/กฏเกณฑ์ของรัฐบาล รวมถึงข้อมูลและบริการที่มีอยู่ 

ค าจ ากัดความของกรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
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เสาหลักและตัวชี้วัด ความหมาย 

Smart 
Technologies/ 
Practices 

การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้ดีขึ้น  ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานภาครัฐบาล และความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรสาธารณะมาก
ขึ้น 

Digital society 
สังคมที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลในหลายกิจกรรม รวมถึงภาครัฐบาล การมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์กับรัฐบาล 
รวมถึงในการลงคะแนนเสียงและกระบวนการบริหารงานภาครัฐบาล (กระบวนการที่การตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายสาธารณะนั้น ได้มีการจัดท าขึ้นและน าไปปฏิบัติ) 

Open government 
รัฐบาลที่ท าให้แน่ใจได้ว่า มีความโปร่งใสของข้อมูลสาธารณะ โดยการท าให้ข้อมูลเหล่านี้พร้อมใช้ผ่าน
แพลตฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมิใช่อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลน้ี 

Big data 
หลักปฏิบัติในการใช้การวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ในการระบุถึงรูปแบบ  แนวโน้มและพฤติกรรม การ
วิเคราะห์ข้อมูลน้ัน จะน ามาใชใ้นการอ านวยความสะดวกในกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้ดีขึ้น 

Internet of things 
ระบบเครือข่ายของอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยานพาหนะ อาคาร และอุปกรณ์อื่นๆที่ฝังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จะ
ท าให้รัฐบาลสามารถติดตามสินทรัพย์ต่างๆได้ดีขึ้น และท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้สินทรัพย์ เพื่อจัดหา
บริการสาธารณะให้กับประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Business 
continuity 
practices 

การก าหนดความสามารถขององค์กร/หน่วยงาน ในการส่งมอบบริการได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่ได้มีการก าหนด
ระดับที่สามารถยอมรับได้ไว้ก่อน 

ค าจ ากัดความของกรอบการประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
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ตัวชี้วัดที่น าเสนอ 

Digital Government 

Thailand 

Digital Government 

Maturity Index 

Overall Digital 

Government 

Readiness Index 

The Digital Government Maturity Index 
นั้น จะได้รับการค านวณบนพ้ืนฐานของคะแนนที่
ให้น้ าหนักของตัวชี้วัดที่ได้รับการเลือก ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่น าเสนอระดับการพัฒนาตั้งแต่ขั้นแรก
จนถึงขั้นสูงสุดของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ : 
 
(1) E-Government,  
(2) Joint-Up Government,  
(3) Open Government, and  
(4) Smart Government 

The Overall Digital Readiness Index นั้น 
จะได้รับการค านวณบนพ้ืนฐานของคะแนนที่ให้
น้ าหนักต่อตัวชี้วัด นโยบายและหลักปฏิบัติ และ
เสาหลักทั้งหมด ที่เป็นส่วนประกอบของกรอบ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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Digital Government Maturity Index 

เสาหลัก ตัวชีว้ัด น้ าหนักคะแนน E-
Government 

Joint-up 
Government 

Open 
Government 

Smart 
Government 

นโยบาย/ หลักปฏิบัต ิ ทุกตัวชีว้ัดเกีย่วข้องกับทั้ง 4 ระดับขั้นการพัฒนา - 

Secure and Efficient Infrastructure ทุกตัวชีว้ัดเกีย่วข้องกับทั้ง 4 ระดับขั้นการพัฒนา - 

Smart Back Office Practices 
 

Operational efficiency - 

Digitalization of documents and services 10% 

Dedicated employees for E-Government 
systems 

- 

Inter-operability 15% 

Effective allocation of budgets - 

E-Officer with digital capability ทุกตัวชีว้ัดเกีย่วข้องกับทั้ง 4 ระดับขั้นการพัฒนา - 

Accessible and convenient public services 
 

Public information and services 10% 

Depth of information and services 10% 

Single point of access 15% 

Innovation of E-services - 

Open data 10% 

Feedback 10% 

Smart Technologies/ Practices 
 

Digital society 2.5% 

Open government 10% 

Big data 2.5% 

Internet of things 2.5% 

Business continuity practices 2.5% 

ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับทั้ง 4 ระดับขั้นการพัฒนา ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับบางระดับขั้นการพัฒนา หมายเหตุ: น้ าหนกัคะแนนทีสู่งกว่าตัวช้ีวัดอื่นนั้น เปน็ไปตามสมมติฐานของระดับขั้นพัฒนาในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม หากผลการส ารวจพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่
ในระดับขั้นของการบูรณาการ ดังนัน้น้ าหนกัคะแนนที่สูงขึ้นจะให้กบัตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการ  ‘บูรณาการ’ 
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Overall Digital Government Readiness Index 

เสาหลัก น้ าหนักคะแนนรวม ตัวช้ีวัด น้ าหนักคะแนน 

Policies/ 
Practices 

 

10% Citizen centric/value creation 10% 

e-Government e-laws and e-regulations 25% - ตัวชีว้ัดนี้ให้น้ าหนักคะแนนสูงสุดในล าดับที่สอง สืบเนื่องจากขอ้บังคับและกฏระเบียบ และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของหน่วยงานนัน้ จะท าให้มั่นใจไดถ้ึงการปฏิบัติงานที่ราบรื่นในการเริ่มด าเนนิการรฐับาลดิจิทัล 

Agency ICT strategy to support national 
digital government objectives 

25% - ตัวชีว้ัดนี้ให้น้ าหนักคะแนนสูงสุดในล าดับที่สอง สืบเนื่องจากขอ้บังคับและกฏระเบียบ และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของหน่วยงานนัน้ จะท าให้มั่นใจไดถ้ึงการปฏิบัติงานที่ราบรื่นในการเริ่มด าเนนิการรฐับาลดิจิทัล 

Data privacy 10% 

E-Government cyber security 30% - การรกัษาความปลอดภัยไซเบอร ์ให้น้ าหนักคะแนนสูงสุดในเสาหลักนี้ เนือ่งจากการปกป้องขอ้มูลดิจทิัลนั้น มีความส าคัญ
มากขึ้น ส าหรับการเริ่มด าเนนิการรฐับาลดิจิทัล 

Secure and 
Efficient 

Infrastructure  
 

25% - 
ในระดับขั้นแรกของการ

พัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
ส่วนประกอบที่ย่ิงมี

ความส าคัญ ได้แก‘่secure 
and efficient 

infrastructure’, ‘Smart 
back office practices, 
และ ‘accessible and 

convenient public 
services’ 

Technology infrastructure 40% -  ตัวชีว้ัดนี้ให้น้ าหนักคะแนนสูงสุดในเสาหลักนี้ เนื่องจากโครงสร้างพืน้ฐานนัน้มคีวามส าคัญ ที่จะท าให้แน่ใจไดว้่า
หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของรัฐบาลดิจทิัล 

Data integration 15% 

Data backup 15% 

Government cloud 15% 

Data authentication and verification 15% 

Smart Back 
Office Practices 

 

25% - 
ในระดับขั้นแรกของการ

พัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
ส่วนประกอบที่ย่ิงมี

ความส าคัญ ได้แก‘่secure 
and efficient 

infrastructure’, ‘Smart 
back office practices, 
และ ‘accessible and 

convenient public 
services’ 

Operational efficiency 10% 

Digitalization of documents and services 26.7% - น้ าหนักคะแนนที่สูงกว่า เพราะว่าตัวชีว้ัดนี้คือเป้าหมายส าคัญของการเริม่ด าเนินการรฐับาลดิจิทัล 

Dedicated employees for E-Government 
systems 

26.7%  -  น้ าหนักคะแนนที่สูงกว่า เพราะว่าตวัชี้วดันี้คอืเป้าหมายส าคัญของการเริม่ด าเนินการรฐับาลดิจิทัล 

Inter-operability 26.7% - น้ าหนักคะแนนที่สูงกว่า เพราะว่าตัวชีว้ัดนี้คือเป้าหมายส าคัญของการเริม่ด าเนินการรฐับาลดิจิทัล 

Effective allocation of budgets 10% 
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Overall Digital Government Readiness Index (ต่อ) 

เสาหลัก น้ าหนักคะแนนรวม ตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนน 

E-Officer with 
digital 

capability 
 

10% Public Personnel capabilities 75% - น้ าหนักคะแนนสูงที่สดุในเสาหลักนี้ เพราะการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้น 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดในเสาหลักของทรัพยากรมนุษย์ 

E-Leader capabilities 0% ไม่ให้น้ าหนักคะแนน เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานที่ก าหนดความสามารถในประเด็นนี้ 

Leadership continuity plan 25% 

Accessible 
and 

convenient 
public 

services 
 

25% 
ในระดับขั้นแรกของ

การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ส่วนประกอบที่

ยิ่งมีความส าคัญ 
ได้แก่‘secure and 

efficient 
infrastructure’, 

‘Smart back office 
practices, และ 

‘accessible and 
convenient public 

services’ 

Public information and services 18% - ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากันส าหรับ 5 ตัวชี้วัดในเสาหลักนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ มีคะแนนเท่ากันส าหรับ
ระดับขั้นการพัฒนาของ Digital Government Maturity 

Depth of information and services 18% - ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากันส าหรับ 5 ตัวชี้วัดในเสาหลักนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ มีคะแนนเท่ากันส าหรับ
ระดับขั้นการพัฒนาของ Digital Government Maturity 

Single point of access 18% - ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากันส าหรับ 5 ตัวชี้วัดในเสาหลักนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ มีคะแนนเท่ากันส าหรับ
ระดับขั้นการพัฒนาของ Digital Government Maturity 

Innovation of E-services 10% - ให้น้ าหนักคะแนนที่ต่ ากว่า เนื่องจากไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับระดับขั้นการพัฒนาของ 
Digital Government Maturity 

Open data 18% - ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากันส าหรับ 5 ตัวชี้วัดในเสาหลักนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ มีคะแนนเท่ากันส าหรับ
ระดับขั้นการพัฒนาของ Digital Government Maturity 

Feedback 18% - ให้น้ าหนักคะแนนเท่ากันส าหรับ 5 ตัวชี้วัดในเสาหลักนี้ เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ มีคะแนนเท่ากันส าหรับ
ระดับขั้นการพัฒนาของ Digital Government Maturity 

Smart 
Technologies/ 

Practices 
 

5% 
น้ าหนักคะแนนของ 

Smart 
Government จะ

เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศ

ไทย อยู่ในระดับขั้น
ของการพัฒนาที่สูงขึ้น 

Digital society 20% - ให้น้ าหนกัคะแนนเท่ากัน เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งหมดนั้น มีความส าคัญส าหรับระดับขั้นของการเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ 

Open government 20% - ให้น้ าหนกัคะแนนเท่ากัน เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งหมดนั้น มีความส าคัญส าหรับระดับขั้นของการเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ 

Big data 20% - ให้น้ าหนกัคะแนนเท่ากัน เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งหมดนั้น มีความส าคัญส าหรับระดับขั้นของการเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ 

Internet of things 20% - ให้น้ าหนกัคะแนนเท่ากัน เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งหมดนั้น มีความส าคัญส าหรับระดับขั้นของการเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ 

Business continuity practices 20% - ให้น้ าหนกัคะแนนเท่ากัน เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งหมดนั้น มีความส าคัญส าหรับระดับขั้นของการเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ 
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ภาคผนวก 
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ค าจ ากัดความของแนวความคิดในระดับกว้าง 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 

• การใช้เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและการส่งมอบบริการ
ภาครัฐบาล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาคธุรกิจ และ
พนักงานในสังกัดรัฐบาล 

รัฐบาลแบบเปิด (Open-Government) 

• สิทธิของประชาชนมีมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล โดยการจัดท าการ
พัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูล และท าให้ข้อมูลสาธารณะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
และใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

• การเข้าถึงข้อมูล จะอ านวยความสะดวกในหลายวัตถุประสงค์ของการ
เป็นรัฐบาลแบบเปิด ซึ่งมีคุณลักษณะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ้นในกระบวนการจัดท านโยบาย 

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Center) 

• พอร์ตซึ่งให้ข้อมูลและบริการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้งาน
ร่วมกันได้หลายหน่วยงาน ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการท า
ธุรกรรมต่างๆยิ่งขึ้น ผ่านการใช้งานพอร์ตที่สามารถให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop portal) 

ระบบคลาวด์ภาครัฐบาล (Government Cloud) 

• Cloud computing คือ การส่งมอบทรัพยากรด้าน computing ตาม
ความต้องการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายส่วนตัว Cloud 
computing  ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและกระบวนการบริหาร
จัดการของภาครัฐบาลบนมาตรฐานเดียวกันของทุกหน่วยงาน
ภาครัฐบาล 
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