ผลการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับหน่วยงานระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 2559
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ดำเนินกำรสำรวจและวิเครำะห์ผลโดย: บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด
หน้าที่ 1
ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ https://www.ega.or.th/th/contentlist/931/11672/

หัวข้อการนาเสนอ

 ที่มา วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานโครงการ
 กรอบการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 ผลการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 สรุปสถานะความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559 และ
จังหวัดตัวอย่าง
 ข้อเสนอแนะการพัฒนา

หน้าที่ 2

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ควำมเป็นมำของโครงกำร
• ประเทศไทยได้มีนโยบายการปฏิรูป การบริหารราชการโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้หรือที่เ รียกว่ารัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของภาครัฐทั้งประเทศและปรับปรุงการบริการแก่
ประชาชน
•

การขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้ประสบความสาเร็จนั้น ต้องดาเนินการขับเคลื่อนทั้งระบบ หน่วยงาน
ภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องดาเนินการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

•

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดแคลนข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาพรวมของประเทศในทุกระดับ สรอ.จึง
ริเริ่มงานด้านการติดตามการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงตรง
และสามารถสะท้อนภาพและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยงานและต่อการจัดทา
นโยบายระดับประเทศ

•

โดยการส ารวจความพร้อ มการพั ฒ นารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องหน่ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ จั ง หวั ด ในปี 2559 นี้ เป็ น การ
ดาเนินการในปีแรก โดย สรอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟฟินิตี้ จากัด เป็นผู้ดาเนินการ
หน้าที่ 3

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์
•

เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนากรอบการสารวจ ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับ
จังหวัดของประเทศไทย รวมถึงตัวบ่งชี้ระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
(Thailand e-Government readiness for provincial government agencies) ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อแนว
ทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

•

สารวจระดับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดของประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้อ้างอิงในการดาเนินงานด้านการจัดทานโยบายและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

•

เผยแพร่ข้อมูลสถานภาพ การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัดของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน จัดทานโยบาย วางมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศ

หน้าที่ 4

กรอบแนวทางและวิธีการดาเนินโครงการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 2559
1

ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
กรอบการสารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ภาครัฐระดับจังหวัด

1.1

ศึกษาแผน นโยบายด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ
และกรอบ
การสารวจรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
ทบทวนสถานการณ์การ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1.2

ศึกษาแนวคิดการวัดระดับ
การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลที่
ได้รับการยอมรับทั้งจาก
องค์กรระหว่างประเทศ และ
กรณีศึกษาในต่างประเทศ

1.3

พัฒนากรอบการสารวจความ
พร้อมการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด (Thailand
e-Government readiness
framework for provincial
government agencies)
รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัด และ
เกณฑ์การสารวจที่เหมาะสม

2

พัฒนากระบวนการเพื่อสารวจระดับการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

2.1

พัฒนาแบบ
สอบถาม
และจัดทา
เอกสารเพื่อ
สร้างความ
เข้าใจ
ตามกรอบ
การสารวจ
และตัวชี้วัด

2.2

สร้างความ
เข้าใจใน
กรอบการ
สารวจฯ
และทดสอบ
แบบ
สอบถาม
รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น
เพื่อสรุป
กรอบการ
สารวจและ
แบบ
สอบถาม

2.3

สารวจระดับ
การพัฒนา
รัฐบาลอิเล็ก
ทรอนิกส์ของ
หน่วย
งานภาครัฐ
ระดับจังหวัด
ด้วยแบบ
สอบถามทั้งที่
เป็นกระดาษ
และระบบ
Online

2.4

รวบรวมและ
วิเคราะห์
ข้อมูลจาก
การสารวจ
ระดับการ
พัฒนา
รัฐบาล
อิเล็ก
ทรอนิกส์
ระดับจังหวัด
ในประเทศ
ไทย

3

วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ข้อมูล
สถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
จังหวัดของประเทศ

3.1

จัดทาบทวิเคราะห์ผลการ
สารวจ และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสรุป
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการสารวจ

3.2

จัดทารายงานผลการสารวจ
อย่างย่อเพื่อ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลการสารวจ
ให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่น

หน้าที่ 5

การดาเนินโครงการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2559

1 ศึกษาและทบทวนกรอบการสารวจฯ และพัฒนา

กรอบการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

2 ดาเนินการสารวจระดับความพร้อมรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานเป้าหมาย 7
หน่วยงาน ดาเนินการผ่านสานักงานจังหวัดทั้ง
76 จังหวัด รวม 532 หน่วยงาน

3 วิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ข้อมูล

สถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
จังหวัด

สานักงานจังหวัด

ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการทั้งหมด 9 เดือน (มี.ค. – พ.ย. 2559)
ทบทวนและพัฒนากรอบการสารวจ
(มี.ค. – พ.ค. 2559)

พัฒนาแบบสารวจ
(มิ.ย. 2559)

ดาเนินการสารวจ
(ก.ค. - ส.ค. 2559)

ติดตามผล
(ก.ย. 2559)

วิเคราะห์และสรุปผล
(ต.ค. – พ.ย. 2559)

หน้าที่ 6

แนวทางการพัฒนากรอบการสารวจ

ศึกษาและทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563
(ICT2020)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล
พ.ศ. 2559-2563

ศึกษาและทบทวนกรอบการสารวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานระดับสากล

องค์การ
สหประชาชาติ

องค์กรสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ

ศึกษาและทบทวนนโยบายการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของของประเทศต้นแบบ

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

เวียดนาม

แอฟริกาใต้

มหาวิทยาลัย
วาเซดะ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยระยะ 3
ปี (พ.ศ 2559 2561)
หน้าที่ 7

การคัดเลือกหน่วยงานเป้าหมาย มาจากหน่วยงานภายใต้มาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 1 ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Digital Government)
มาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 2
ควรได้รับการผลักดันอย่างสม่าเสมอ

ยกระดับได้มาก

มาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 1
ควรเร่งสนับสนุนและผลักดันเพื่อให้เกิดผลและการพัฒนา
1. การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
2. โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
4. การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการเชิงรุก
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
7. การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
10.การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ช่องว่างในการพัฒนา
ขีดความสามารถ
เปรียบเทียบระหว่าง
เป้าหมายกับปัจจุบัน

มาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 3
ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ
1. การบูรณาการการนาเข้าส่งออกแบบครบวงจร
2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก
3. การประเมินความเสี่ยงผูโ้ ดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตน
ผ่านช่องทางอัตโนมัติสาหรับผู้โดยสาร
4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต

ยกระดับได้น้อย
ความพร้อมต่า

มาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 2
ควรจัดทาเป็น Quick Wins เพื่อพัฒนาไปให้ถึงเป้าหมาย

1. กำรค้ำ (นำเข้ำ/
ส่งออก) / วิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม
2. กำรท่องเที่ยว
3. ภำษีและรำยได้
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือ
5. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
แรงงำน
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเกษตร

1. การให้ทุกข้อมูลการบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง
2. การยินยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง
3. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

ระดับความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง (Readiness Assessment)

ความพร้อมสูง
หน้าที่ 8

การคัดเลือกหน่วยงานในระดับจังหวัด ภายใต้กระทรวงหลักตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยทั้ง 7 กระทรวง
ครอบคลุม 76 จังหวัด รวมทั้งหมด 532 หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยงานเป้าหมายการสารวจ

1

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานจังหวัด

2

กระทรวงพาณิชย์

สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

3

กระทรวงการคลัง

สานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด

4

กระทรวงแรงงาน

สานักงานประกันสังคมจังหวัด

5

กระทรวงอุตสาหกรรม

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

6

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานเกษตรจังหวัด

7

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หน้าที่ 9

การกระจายและติดตามแบบสารวจได้อาศัยความร่วมมือจากสานักงานจังหวัดในการดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
สานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด
สานักงานประกันสังคมจังหวัด

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัด

สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หน้าที่ 10

ช่องทางการตอบกลับแบบสารวจ

เอกสารแบบสารวจ

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบสารวจออนไลน์

ส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ผ่านสานักงานจังหวัด

หน่วยงานต่างๆสามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้เอง และส่งกลับทางอีเมล์

หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าให้
ข้อมูลผ่านแบบสารวจออนไลน์

หน้าที่ 11

อัตราการตอบแบบสารวจกลับ
สัดส่วนจานวนหน่วยงานตอบกลับ

สัดส่วนช่องทางหน่วยงานตอบกลับ

จานวนหน่วยงานที่สารวจ 532 หน่วยงาน

ไม่ตอบกลับ,
66, 12%

ตอบกลับ,
466, 88%

จานวนจังหวัดที่ตอบกลับจาแนกตามประเภทของหน่วยงาน
รวม 466 หน่วยงาน

รวม 466 หน่วยงาน

แบบ
สารวจ
ออนไลน์
17%

อีเมล์
13%

100%

92%

76

86%

86%

86%

83%

82%

70

65

65

65

63

62

สานักงาน
จังหวัด

สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
สานักงาน
ประกันสังคม พัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรจังหวัด
จังหวัด
การค้าจังหวัด
จังหวัด

สานักงาน
สานักงาน
สรรพากร การท่องเที่ยว
พื้นที่จังหวัด และกีฬาจังหวัด

สัดส่วนตอบกลับจาแนกตามจานวนหน่วยงานตอบกลับในแต่ละจังหวัด
ไปรษณีย์
70%

7%

รวม 76 จังหวัด

5%

13%
18%

57%

ครบ 7 หน่วยงาน
6 หน่วยงาน
5 หน่วยงาน
4 หน่วยงาน
3 หน่วยงาน

หน้าที่ 12

หัวข้อการนาเสนอ

 ที่มา วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานโครงการ
 กรอบการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 ผลการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 สรุปสถานะความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559 และ
จังหวัดตัวอย่าง
 ข้อเสนอแนะการพัฒนา

หน้าที่ 13

กรอบการสารวจความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2559
ด้านนโยบายและกฎระเบียบ
(Policy and Regulation)
ความสอดคล้องของนโยบาย
และแผนงาน
(Policy Alignment)

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
(Plan Implementation &
Effectiveness of Policy)

การจัดสรรงบประมาณ
(Budget Viability)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Laws and Regulations
Compliance)

การบริการภาครัฐ (Government Service)
การบริการ
อิเล็กทรอนิกส์
(Availability &
Usability)

ช่องทางให้บริการ
(Access Channel)

ความครอบคลุม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
(E-Inclusion)

การประชาสัมพันธ์
บริการอิเล็กทรอนิกส์
(Service promotion)

การบริการโดยมี
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง
(Customer Centric)

การเปิดเผยข้อมูล
(Open Data)

Enabling Environment
การบริหารจัดการ (Back Office)
การเชื่อมโยงระบบและข้อมูล
(Interoperability)
ประสิทธิภาพการทางานภาครัฐ
(Governability)

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
(IT Infrastructure)
ความมั่นคงปลอดภัย
(Cyber Security)
การสารองข้อมูลและระบบงาน
(Back up)

หมายเหตุ: การบริการภาครัฐ หมายถึง การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนบริการพื้นฐานที่หน่วยงานระดับกรม
พัฒนาขึ้น และ การบริการที่หน่วยงานระดับจังหวัดพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้บริการเฉพาะของจังหวัด

บุคลากร (Human Resources)
ความเพียงพอของบุคลากรด้าน IT
(IT Staff Availability)

ความสามารถด้าน IT ของบุคลากร
(Government Employees with Digital
Capability)
หน้าที่ 14

กรอบการสารวจด้านการบริการภาครัฐมีรายละเอียดการสารวจใน 6 องค์ประกอบ ดังนี้
การบริการอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการให้บริการ

พิจารณาจาก รูปแบบการบริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
• การเรียกดูข้อมูลพื้นฐานของบริการหรือข้อมูลส่วน
บุคคล
• การยื่นเอกสาร หรือข้อมูลผ่านระบบ
• การให้บริการผ่านระบบได้จนเสร็จสมบูรณ์

พิจารณาจาก ช่องทางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน เช่น
• เว็บไซต์
• เครือข่ายสังคมออนไลน์
• แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
• ตู้ให้บริการ (Kiosk)

การประชาสัมพันธ์บริการ

การบริการโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

พิจารณาจาก การประชาสัมพันธ์การบริการของ
หน่วยงาน ทั้งงานบริการทั่วไป และการบริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
• เว็บไซต์
• เครือข่ายสังคมออนไลน์
• จุดให้บริการ

พิจารณาจาก การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
โดยมีแนวทางการนามาใช้ปรับปรุงหน่วยงานในด้าน
ต่างๆ เช่น
• การบริการ และพัฒนาบริการรูปแบบใหม่
• การสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ
• การประเมินผลและวางแผนงาน

ความครอบคลุมผู้รับบริการทุกกลุ่ม
พิจารณาจาก รูปแบบการอานวยความสะดวกให้
ผู้รับบริการสูงอายุ ชาวต่างชาติ ผู้มีปัญหาทางสายตา
โดยประเมินจาก
• การมีบริการคู่มือการใช้งาน
• การขยายขนาดตัวอักษร หรือระบบอ่านออกเสียง
• การแสดงผลในภาษาต่างประเทศ

การเปิดเผยข้อมูล
พิจารณาจาก ข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ใน 2 มิติ คือ
• รูปแบบข้อมูลที่เผยแพร่
• รูปแบบไฟล์ข้อมูล

หน้าที่ 15

กรอบการสารวจด้านการบริหารจัดการมีรายละเอียดการสารวจใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
พิจารณาจาก ระบบที่หน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 ระบบหลัก คือ
1) ระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS)
2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)
3) ระบบสารบรรณ (e-Sarabun)
4) ระบบบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์
5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)
6) ระบบบริหารงบประมาณ (e-Budgeting)
7) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
8) ระบบบัญชี

การเชื่อมโยงระบบและข้อมูล
พิจารณาจาก การเชื่อมต่อระบบงานและข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ประกอบไปด้วย
การเชื่อมต่อระบบ 4 รูปแบบ คือ
1) การเชื่อมต่อระหว่างส่วนงานภายในหน่วยงาน
2) การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน
3) การเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆภายในจังหวัด
4) การเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆภายในส่วนกลาง

หน้าที่ 16

กรอบการสารวจด้านโครงสร้างพื้นฐานมีรายละเอียดการสารวจใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

ความมั่นคงปลอดภัย

การสารองข้อมูลและระบบงาน

พิจารณาจาก ประสิทธิภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์ IT เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายสาหรับการใช้งานและ
การให้บริการ

พิจารณาจาก การบริหารจัดการ/ดาเนินการ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
• รูปแบบของระบบรักษาความปลอดภัย
ประกอบด้วย
• นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้าน
IT
• ระบบตรวจสอบไวรัส
• อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
• การระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เนต

พิจารณาจาก จัดการระบบสารองข้อมูล เพื่อ
รองรับกรณีฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น จาก 3 ปัจจัย คือ
• รูปแบบของระบบสารองข้อมูล ทั้งการสารอง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
• ความถี่ในการสารองข้อมูล
• แผนการรองรับในกรณีฉุกเฉิน

หน้าที่ 17

กรอบการสารวจด้านนโยบายและกฎระเบียบมีรายละเอียดการสารวจใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
ความสอดคล้องของนโยบายและแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

พิจารณาจาก แผนการพัฒนาด้าน IT
ของหน่วยงานทีม่ ีความสอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ ใน 6 ประเด็น
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT
2) พัฒนาทุนมนุษย์
3) พัฒนาบริการของภาครัฐด้วย IT
4) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
5) สนับสนุนการบูรณาการข้อมูล
6) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงาน

พิจารณาจาก งบประมาณด้าน IT ที่
หน่วยงานได้รับ โดยสารวจจาก
• แหล่งที่มาของงบประมาณและ
อุปกรณ์-ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน
• ความเหมาะสมของงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

พิจารณาจาก ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยได้รับ
ประโยชน์ตามเป้าประสงค์ของโครงการ

พิจารณาจาก การคานึงถึงความสาคัญ
ของกฎ/ระเบียบต่างๆด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหลัก เช่น
• พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
• พรฎ.การกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
• พรบ.ว่าด้วยการกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

หน้าที่ 18

กรอบการสารวจด้านบุคลากรมีรายละเอียดการสารวจใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้
ความเพียงพอของบุคลากรด้าน IT

ความสามารถด้าน IT ของบุคลากร

พิจารณาจาก การที่หน่วยงานมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ตาแหน่งงานที่สาคัญ 2 ตาแหน่ง คือ
• ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทคของหน่วยงานในภาพรวม (IT
Support)
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Webmaster)
ทั้งนี้ ในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบาง
หน่วยงานมีความจาเป็นต้องมีตาแหน่งงานเฉพาะ จึงมีการสารวจเพิ่มเติม
ในตาแหน่งงานการให้บริการออนไลน์อีกด้านหนึ่งด้วย

พิจารณาจาก ระดับความสามารถด้าน IT ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปถึงหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีประเด็นใน
การพิจารณา ดังนี้
• วิสัยทัศน์การพัฒนาด้าน IT ของผู้บริหารหน่วยงาน
• ความถี่ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรใน
หน่วยงานทุกระดับ
นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมถึงหัวข้อความรู้หรือทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรระดับจังหวัดต้องการอบรมเพิ่มเติม

หน้าที่ 19

หัวข้อการนาเสนอ

 ที่มา วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานโครงการ
 กรอบการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 ผลการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 สรุปสถานะความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559 และ
จังหวัดตัวอย่าง
 ข้อเสนอแนะการพัฒนา

หน้าที่ 20

คะแนนระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดในภำพรวม

คะแนนเฉลี่ยของประเทศในภาพรวม

53.3 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ด้านการบริการภาครัฐ*
(Government Service)

ด้านการบริหารจัดการภายใน
องค์กร (Back Office)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)

ด้านนโยบายและกฎระเบียบ
(Policy & Regulation)

ด้านบุคลากร
(Human Resources)

ค่าเฉลี่ย 48.4 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 50.9 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 57.7 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 59.3 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 54.7 คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ค่าน้าหนัก 30%

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ค่าน้าหนัก 20%

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ค่าน้าหนัก 20%

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ค่าน้าหนัก 15%

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ค่าน้าหนัก 15%

หมายเหตุ: การบริการภาครัฐ หมายถึง การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนบริการพื้นฐานที่หน่วยงานระดับกรม
พัฒนาขึ้น และ การบริการที่หน่วยงานระดับจังหวัดพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้บริการเฉพาะของจังหวัด

หน้าที่ 21

ความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในภาพรวม
ภาพรวมระดับความพร้อมตาม 5 มิติหลัก

จานวนจังหวัดที่ได้คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละช่วง
รวม 76 จังหวัด

ด้านบริการภาครัฐ
ค่าเฉลี่ยประเทศ 53.3

ด้านบุคลากร

ด้านนโยบายและกฎระเบียบ

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

• คะแนนด้านนโยบายและกฎระเบียบสูงที่สุด เนื่องจากหน่วยงานระดับจังหวัด
ดาเนินการได้เอง
• คะแนนด้านบริการภาครัฐมีระดับต่าที่สุด เนื่องจากกระทรวงและกรมต้น
สังกัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยหน่วยงานระดับจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุน

น้อยกว่า 48.3

48.3-53.3

53.3-58.3

มากกว่า 58.3
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

• ค่าคะแนนเฉลี่ยของจังหวัด สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลักตามช่วงคะแนน
• จังหวัดส่วนมาก จานวน 30 จังหวัดมีคะแนนอยู่ในช่วง 48.3-53.3 คะแนน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

หน้าที่ 22

สรุปภาพรวมระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในแต่ละด้าน มีดังนี้

ด้านการบริการภาครัฐ

48.4 คะแนน
• ร้อยละ 99 ของหน่วยงานใช้
เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการ
ให้บริการแก่ประชาชน แต่
หน่วยงานร้อยละ 20 ไม่มีการ
อัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์

• การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
มีเพียงร้อยละ 50 ที่เผยแพร่ใน
รูปแบบไฟล์ที่นาไปใช้ต่อได้
• หน่วยงานร้อยละ 50 มีบริการ
สาหรับผู้สูงอายุ ชาวต่างชาติ
เช่น การขยายตัวอักษร หรือ
ภาษาต่างประเทศ

ด้านการบริหารจัดการภายใน
องค์กร
50.9 คะแนน
• หน่วยงานร้อยละ 90 มีการใช้
ระบบการบริหารจัดการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบ
หลักที่หน่วยงานใช้ในการ
บริหารจัดการในหน่วยงาน คือ
GFMIS, e-Procurement,
e-Saraban
• หน่วยงานทั้งร้อยละ 100 มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบการ
บริการไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
แต่การเชื่อมโยงภายใน
หน่วยงานมีเพียงร้อยละ 60
เท่านั้น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

57.7 คะแนน
• หน่วยงานประมาณร้อยละ 47
มีอุปกรณ์ IT และระบบ
เครือข่ายในการทางานอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม
• หน่วยงานร้อยละ 65 มีระบบ
การสารองข้อมูลไปยัง
กระทรวง/ กรมต้นสังกัด และ
ร้อยละ 60 มีการสารองข้อมูล
ในหน่วยงาน
• มีหน่วยงานเพียงร้อยละ 50
เท่านั้น ที่มีแนวทางการจัดทา
แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน

หมายเหตุ : ร้อยละ ที่แสดงในแต่ประเด็นคานวณจากหน่วยงานทั้งหมดที่ตอบคาถามในประเด็นนั้นๆ

ด้านนโยบายและกฎระเบียบ

59.3 คะแนน
• แผนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัดมีประเด็นหลักใน
การพัฒนาด้าน IT ใน 2
ประเด็น โดยเน้นด้านการ
การเปิดเผยข้อมูล บูรณาการ
ข้อมูล ถึงร้อยละ 90
• งบประมาณหลักด้าน IT ของ
หน่วยงานกว่าร้อยละ 90 ได้รับ
การจัดสรรจากกระทรวง/ กรม
ต้นสังกัดเป็นหลัก แต่ร้อยละ 45
ของหน่วยงาน ระบุว่า
งบประมาณด้าน IT ยังไม่
เพียงพอ

ด้านบุคลากร

54.7 คะแนน
• หน่วยงานกว่าร้อยละ 70 เห็น
ว่าบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานระดับ
จังหวัดยังมีไม่เพียงพอ ต่อการ
ทางาน แต่อาศัยการมอบหมาย
งานในส่วนการดูแลเว็บไซต์
และระบบ IT ให้เจ้าหน้าที่
ประจาในหน่วยงาน
• หน่วยงานร้อยละ 66 ให้
ความสาคัญกับการฝึกอบรม
บุคลากรในระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการเป็นหลัก
หน้าที่ 23

E-Service

ความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ในด้านบริการภาครัฐ
ระดับความพร้อมด้านบริการภาครัฐ
คะแนนเฉลี่ย 48.4 คะแนน
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
การเปิดเผยข้อมูล
การบริการ
โดยมีผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง

43.4

62.0

57.7
16.1

51.2

ช่องทางให้บริการ

ความครอบคลุม
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

60.0

การประชาสัมพันธ์
การบริการ
น้ำหนักด้ำนกำรบริกำรภำครัฐ 30%

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด มีขอบเขตครอบคลุมในส่วนที่ หน่วยงานต้นสังกัดพัฒนา
ให้กับจังหวัดในเบื้องต้น เช่น เว็บไซต์ รวมถึงระบบการบริการต่างๆ หรือแอปพลิเคชั่นที่
จังหวัดพัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดร้อยละ 75 เน้นการให้ข้อมูลพื้นฐานทั้งของหน่วยงานและ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเป็นหลัก
เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานระดับจังหวัด ซึ่ง
หน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาไว้ให้ แต่หน่วยงานร้อยละ 20 ไม่มีการอัพเดตข้อมูล
หน่วยงานระดับจังหวัดมีเพียงคู่มือการใช้บริการ และการขยายขนาดตัวอักษร เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

การประชาสัมพันธ์การบริการทั่วไปจะดาเนินการผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก แต่กรณีที่ผู้รับบริการ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จะเป็นการให้ข้อมูล ณ สานักงาน หรือโทรศัพท์ กว่า 89%
ช่องทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นช่องทาง ผ่านกล่องรับความคิดเห็น
ณ สานักงานเป็นหลัก โดยข้อมูลที่ได้รับนั้น หน่วยงานร้อยละ 73 จะนาไปใช้ในการปรับปรุง
บริการภายในหน่วยงาน มีเพียงร้อยละ 38 ที่นาไปปรับปรุงบริการร่วมกับต้นสังกัด

การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานร้อยละ 96 เป็นข้อมูลทั่วไป มีเพียงร้อยละ 64 ที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติของหน่วยงาน ซึ่งยังอยู่ในรูปแบบ PDF ถึงร้อยละ 95 ส่วนไฟล์ข้อมูลที่
สามารถนาไปใช้งานต่อได้มีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น
หน้าที่ 24

E-Service

ช่องทางการบริการ และแอปพลิเคชั่นมือถือ
ช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานที่ตอบ 466 หน่วยงาน

99.1%

463

หน่วยงานที่ตอบ 90 หน่วยงาน

แอปพลิเคชั่นมือถือที่พัฒนาโดยจังหวัด
63.4%

สานักงานจังหวัด

296

Ubon
Ratchathani
10.1%

47
เว็บไซต์

หน่วยงานที่มีบริการผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ

เครือข่าย
สังคมออนไลน์

ตู้ให้บริการ
(Kiosk)

2.1%

10

แอปพลิเคชั่น
บนมือถือ
(ระดับจังหวัด
พัฒนาขึ้นเอง)

• ช่องทางหลักในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานระดับจังหวัด คือ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
• หน่วยงานบางส่วนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ

ร้อยเอ็ดแอพ

เที่ยวทั่วลาพูน

Ray Rayong Dhama

DRTC (ชัยนาท)

BURIRAM
MAGIC

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา

Go2Buriram

แอปพลิเคชั่นมือถือที่พัฒนาโดยหน่วยงานระดับกรม
DBD e-Service

my SSO

DOAE Smart
Check plus

Tax Clinic

RD Smart Tax

• แอปพลิเคชั่นเป็นการบริการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้
บริการอย่างทั่วถึง มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นเองโดย
ใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเป็นสาคัญ

หมายเหตุ: หน่วยงานสามารถมีชอ่ งทางการให้บริการหลายรูปแบบได้
หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 2

หน้าที่ 25

ความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ในด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

Back office

ระดับความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย 50.9 คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

หน่วยงานส่วนกลางได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการไว้ 8
ระบบหลัก โดยมี 3 ระบบที่หน่วยงานระดับจังหวัดส่วนมากนามาใช้งาน คือ
• ระบบบริหารการเงินการคลัง (ร้อยละ 97)
• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ 80)

60.0
41.7
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน

การเชื่อมโยง
ระบบและข้อมูล

• ระบบสารบรรณ (ร้อยละ 79)
หน่วยงานทั้งหมด มีการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานร้อยละ 60 ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน และ หน่วยงาน
ร้อยละ 43 มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด

น้ำหนักด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 20%

หน้าที่ 26

Back office

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน

การเชื่อมโยงระบบกับส่วนงานต่างๆ

หน่วยงานที่ตอบ 454 หน่วยงาน
442 97.4%

ระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)

365 80.4%

ระบบสารบรรณ (e-Sarabun)

360 79.3%

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)

287 63.2%

ระบบบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์

283 62.3%

268 59.0%

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ระบบบัญชี

169 37.2%
81 17.8%

หน่วยงานที่ตอบ 445 หน่วยงาน
445 100.0%

เชื่อมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง/กรมเดียวกัน

270 60.7%

เชื่อมต่อกับส่วนงานอื่นภายในหน่วยงาน

192 43.1%

เชื่อมกับหน่วยงานภายในจังหวัด

เชื่อมกับหน่วยงานอื่นๆ

140 31.5%

• หน่วยงานร้อยละ 97.4 ใช้ระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) เนื่องจากเป็น
ระบบที่กระทรวงการคลังกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
• ระบบอื่นๆ เป็นการเลือกใช้โดยความสมัครใจของหน่วยงานแต่ละจังหวัด
โดยร้อยละ 80 ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบสารบรรณเป็นหลัก

• หน่วยงานทั้งหมดมีการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลกับหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงเดียวกันได้ทั้งหมด
• ส่วนการเชื่อมต่อภายในหน่วยงาน และการเชื่อมกับหน่วยงานในจังหวัด
เดียวกันยังมีจานวนไม่มากนัก

หมายเหตุ: หน่วยงานสามารถมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการภายในหลายระบบได้

หมายเหตุ: หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นหลายส่วนงานได้

หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 6 และ 7

หน้าที่ 27

ความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คะแนนเฉลี่ย 57.7 คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
อุปกรณ์ IT และระบบเครือข่าย

66.3

อุปกรณ์ IT และระบบเครือข่าย
จานวนอุปกรณ์และระบบ IT ทีไ่ ด้รับการจัดสรรมีจานวนที่ค่อนข้างเพียงพอ
แต่ยัง มีข้อจากัดในประเด็นเรื่องคุณภาพ ความทันสมัยของอุปกรณ์
รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจังหวัดใช้อยู่ในปัจจุบันคือ รูปแบบสาย
LAN มากกว่าร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบ Wi-Fi

52.7

53.2
การสารองข้อมูลและระบบงาน

Infrastructure

ความมั่นคงปลอดภัย

น้ำหนักด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน 20%

ความมั่นคงปลอดภัย
หน่วยงานร้อยละ 90 มีการกาหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้าน IT
แต่มีหน่วยงานเพียงร้อยละ 35 ที่มีการดาเนินการรักษาความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ เช่น มีนโยบายรักษาความปลอดภัย, มีระบบ Anti-Virus
และมีการอัพเดตระบบอยู่เสมอ
การสารองข้อมูลและระบบงาน
หน่วยงานร้อยละ 65 มีการสารองข้อมูล ซึ่งเป็นการสารองข้อมูลไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก และอีกกว่าร้อยละ 60 มีการสารองไว้ในหน่วยงาน*
หน่วยงานร้อยละ 50 มีการเตรียมการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน แต่ส่วน
ใหญ่กาหนดเพียงแนวทางการปฏิบัติในเบื้องต้น ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบแผน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

หมายเหตุ: หน่วยงานมีการสารองข้อมูลได้หลายรูปแบบ

หน้าที่ 28

Infrastructure

อุปกรณ์พื้นฐานทางด้าน IT และระบบเครือข่าย
ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์

ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์
เหมาะสมต่อการใช้งาน

หน่วยงานที่ตอบ 456 หน่วยงาน

ไม่เห็นด้วย
23%

ไม่เห็น
ด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง อย่างยิ่ง
16%
9%

เฉยๆ
10%

•
•

เห็นด้วย
42%

หน่วยงานที่ตอบ 454 หน่วยงาน

หน่วยงานที่ตอบ 455 หน่วยงาน

ไม่เห็น
ด้วย
27%

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
10%

ไม่เห็น เห็นด้วย
ด้วย อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง 6%
ไม่เห็นด้วย 6%
21%

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
11%
เห็นด้วย
32%

เฉยๆ
25%

เฉยๆ
20%

ในภาพรวมมีจานวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการทางาน ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูง (3.3 คะแนนจาก 5 คะแนน) โดยมีหน่วยงาน
มากกว่าร้อยละ 58 เห็นด้วยว่ามีคอมพิวเตอร์เพียงพอ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆนั้น มีความรวดเร็วและทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
เช่นกัน (3.1 คะแนนจาก 5 คะแนน) โดยมีหน่วยงานประมาณร้อยละ 43 เห็นด้วยว่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน
หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 9, 23.8

ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
เหมาะสมต่อการใช้งาน

•
•

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
หน่วยงานที่ตอบ 444 หน่วยงาน
WIFI
7%

เห็นด้วย
42%

สายแลน
93%

หน่วยงานส่วนมากได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางค่อนข้างสูง (3.2 คะแนนจาก 5 คะแนน) ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 48 เห็นด้วย
ว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานกว่าร้อยละ 93 ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายแลน
โดยความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดประมาณ 10 Mbps ส่วนความเร็วเฉลี่ยในการอัพ
โหลด อยู่ในช่วง 2-5 Mbps
หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 23.4-5

หน้าที่ 29

Infrastructure

การสารองข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสารองข้อมูลและความถี่ในการสารองข้อมูล

ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานที่ตอบ 300 หน่วยงาน
46.8%

70.3%

ไม่มี
34%

211

หน่วยงานที่ตอบ 423 หน่วยงาน

198

59.7%
179

มี
66%

33.6%
142

8%
24

27.7%
117

6.3%
19

หน่วยงาน ภายใน หน่วยงาน ภาคเอกชน
ต้นสังกัด หน่วยงาน ส่วนกลาง

• ประมาณร้อยละ 66 ของหน่วยงานที่ทาการสารวจมีการจัดเตรียมระบบการ
สารองข้อมูล
• โดยมีหน่วยงานมีการสารองระบบและข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดร้อยละ 70

มีระบบตรวจสอบไวรัส
(Anti-Virus)

มีการกาหนดนโยบาย
การรักษาความปลอดภัย

มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall)

• ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
• มีหน่วยงานเพียงร้อยละ 46.8 ที่มีระบบ Anti-Virus โดยร้อยละ 60 ของหน่วยงาน
ที่มีระบบฯ มีการอัพเดทระบบให้ทันสมัยในทุกเดือน
• มีหน่วยงานเพียงร้อยละ 33.6 และ 27.7 ที่มีการกาหนดนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยและมีอุปกรณ์เครือข่าย (Firewall) ตามลาดับ

หมายเหตุ: หน่วยงานสามารถสารองข้อมูลหลายสถานที่และหลายระดับความถี่ได้
หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 12 และ 13

หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 23.4-5

หน้าที่ 30

Policy

ความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ในด้านนโยบายและกฎระเบียบ
ระดับความพร้อมด้านนโยบายและกฎระเบียบ
ความสอดคล้องของ คะแนนเฉลี่ย 59.3 คะแนน
นโยบายและแผนงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
59.6

การปฏิบัติ 70.5
ตามกฎระเบียบ

59.3

การนาแผนไปสู่
การปฏิบัติ

หน่วยงานกว่าร้อยละ 80 นาประเด็นการพัฒนาทางด้าน e-Gov ของประเทศเข้ามา
เป็นแนวทางการพัฒนาแผนฯ ของหน่วยงานโดยประเด็นหลักที่หน่วยงานระดับ
จังหวัดให้ความสาคัญมากที่สุดได้แก่
• การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
• การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
• การพัฒนาบริการภาครัฐด้วย ICT
หน่วยงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT โดย มีการดาเนินการ
ในเรื่อง การจากัดสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่นาเข้าสู่ระบบมากที่สุด ตามมา
ด้วยการมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการระบุ
ตัวตนของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

47.8

การจัดสรรงบประมาณ
น้ำหนักด้ำนนโยบำยและกฎระเบียบ 15%

งบประมาณและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรร
มาจากกรมและกระทรวงต้นสังกัด โดยหน่วยงานในระดับมองว่ายังได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจหลักที่ต้องทา

หน้าที่ 31

Policy

ประเด็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ตามแผนพัฒนาหน่วยงาน
90.7%
388

หน่วยงานที่ตอบ 428 หน่วยงาน
88.1%

377

86.2%
369

85.3%

85.0%

365

364

81.5%
349

มีการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงาน

มีการบูรณาการข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นๆ

พัฒนาบริการ
ของภาครัฐด้วย ICT

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT

พัฒนาทุนมนุษย์

พัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ

• ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ กว่าร้อยละ 80 นาประเด็นหลักในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศเข้ามาเป็นแนวทางในการกาหนดแผนการพัฒนาของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด โดยการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เป็นประเด็นหลักที่หน่วยงานระดับจังหวัดนาไปเป็นประเด็นในแผนของหน่วยงานมาก
ที่สุด

หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 19

หน้าที่ 32

Policy

การดาเนินงานตามกฎระเบียบที่สาคัญ
กฎ ระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก ที่หน่วยงานดาเนินการ

หน่วยงานที่ตอบ 449 หน่วยงาน
มีนโยบายการจากัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่นาเข้าสู่ระบบ
มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

390 87%
340 76%

สามารถระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลได้

333 74%

ยอมรับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้างอิงเป็นหลักฐานและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

327 76%

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
สามารถตรวจสอบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ของผู้ใช้บริการ พร้อมระบุสาเหตุได้

294 67%
279 63%

• การดาเนินงานผ่านระบบ IT ของหน่วยงานระดับจังหวัด ให้ความสาคัญกับการจากัดสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในระบบมากที่สุด
ทั้งนี้ การดาเนินงานตามกฎระเบียบอื่นๆ หน่วยงานได้ให้ความสาคัญในระดับที่ใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 21

หน้าที่ 33

E-Officer

ความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ในด้านบุคลากร
ระดับความพร้อมด้านบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย 54.7 คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
57.4

หน่วยงานระดับจังหวัดกว่าร้อยละ 70 ไม่มีตาแหน่งที่รองรับเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง* แต่จะให้บุคลากรในตาแหน่งอื่นเข้ามา
ทาหน้าที่แทน หรือหน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลางเป็นผู้ดูแลให้
โดยเฉพาะตาแหน่งผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ดูแลระบบ IT

52.1
หลักสูตรที่เน้นจัดการอบรมเน้นการจัดอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติการเป็นหลัก ตามมาด้วยบุคลากรในระดับหัวหน้างานและระดับ
ผู้บริหาร

ความพอเพียงของ
บุคลากรด้าน IT

ศักยภาพของบุคลากรด้าน IT
เนื้อหาอบรมที่ได้รับความสาคัญมากที่สุดคือ การรักษาความปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
น้ำหนักด้ำนบุคลำกร 15%

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ทาการดูแลระบบและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนายช่างไฟฟ้า หรือนายช่างอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้อง

หน้าที่ 34

E-Officer

เจ้าหน้าที่ให้บริการออนไลน์ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ด้าน IT และความสามารถด้าน IT ของเจ้าหน้าที่
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ IT
หน่วยงานที่ตอบ 456 หน่วยงาน
ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
27%

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3% เห็นด้วย
15%
เฉยๆ
11%
ไม่เห็น
ด้วย
44%

ศักยภาพด้าน IT ของเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลระบบ IT (IT Support) และ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)
หน่วยงานที่ตอบ 397 หน่วยงาน

หน่วยงานที่ตอบ 455 หน่วยงาน
ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง 4%
เห็นด้วย
11%
ไม่เห็น
31%
ด้วย
29%
เฉยๆ
25%

• ความเพียงพอของจานวนบุคลากรด้าน IT อยู่ในระดับต่า โดยมีหน่วยงานที่มอง
ว่าไม่พอเพียงถึงร้อย 70 คิดเป็นคะแนน 2.2 จากคะแนนเต็ม 5
• ส่วนศักยภาพด้าน IT ของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่าโดยได้
คะแนน 2.9 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีหน่วยงานมีความเห็นว่าศักยภาพด้าน IT
ของบุคลากรไม่เพียงพอถึงร้อยละ 40 ของหน่วยงานที่ตอบคาถาม

เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

70.8%

บุคลากร
ภายนอก

13.9%

ไม่มี
ตาแหน่งงาน

9.8%

กรม/ กระทรวง
ต้นสังกัด

5.5%

55

39

22

281

หน่วยงานที่ตอบ 392 หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

88.3%

346

กรม/ กระทรวง
ต้นสังกัด

6.6%

ไม่มี
ตาแหน่งงาน

4.3%

บุคลากร
ภายนอก

0.8%

26
17
3

• หน่วยงานกว่าร้อยละ 70 ใช้บุคลากรที่มีในหน่วยงานจากตาแหน่งต่างๆ มา
เป็นผู้ดูแลระบบ IT แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานระดับจังหวัดดูแลระบบ IT
พื้นฐานเอง
• ส่วนผู้ดูแลเว็บไซต์ใช้บุคลากรในหน่วยงานจากตาแหน่งต่างๆ มาดาเนินการ
เช่นเดียวกัน โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ของหน่วยงานที่ตอบกลับ
หมายเหตุ: แบบสารวจข้อ 15 และ 23.9-10

หน้าที่ 35

หัวข้อการนาเสนอ

 ที่มา วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานโครงการ
 กรอบการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 ผลการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 สรุปสถานะความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559 และ
จังหวัดตัวอย่าง
 ข้อเสนอแนะการพัฒนา

หน้าที่ 36

สรุปประเด็นจากการสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
หน่วยงานระดับกรมต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

ช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (n=466)
แอพพลิเคชั่น 17%
บนมือถือ
(ต้นสังกัดพัฒนา)

เว็บไซต์

การสารองข้อมูลและระบบงาน (n=300)
กรมต้นสังกัด
70% ภายในหน่วยงาน
หน่วยงานอื่นในส่วนกลาง 8%
หน่วยงานภาคเอกชน
6%

ตู้ให้บริการ

99%

การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (n=444)
60%

100%
43%
31%

ระบบบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน (n=454)
ภายในหน่วยงาน 61% GFMIS
e-Procurement
e-Saraban
DPIS
ระบบบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์

สายแลน

93%

Wifi

ความพร้อมของบุคลากร
ด้าน IT ในหน่วยงาน (n=456)

การเชื่อมโยงระบบและข้อมูล (n=445)

กรมต้นสังกัด
หน่วยงานอื่นในจังหวัด
หน่วยงานอื่นในส่วนกลาง

แอพพลิเคชั่น 2%
บนมือถือ
(หน่วยงานระดับจังหวัดพัฒนา)

10%

97%
80%
79%
63%
62%

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT
มีตาแหน่งงาน
ใช้เจ้าหน้าที่ในตาแหน่งอื่น
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
มีตาแหน่งงาน
ใช้เจ้าหน้าที่ในตาแหน่งอื่น

7%

การอบรมด้าน IT
(n=448)
3%
62%

ระดับผู้บริหาร

45%

ระดับหัวหน้างาน

58%

5%
77%

ระดับเจ้าหน้าที่

80%

หน้าที่ 37

ตัวอย่างของการพัฒนา e-Gov ระดับจังหวัด: จังหวัดพะเยา
ด้านบริการภาครัฐ
มีช่องทางในการติดต่อกับประชาชนหลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางสาหรับการ
การร้องเรียนของประชาชนผ่านเว็บบอร์ดของสานักงาน พร้อมทั้งมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เพื่อติดตามผลการร้องเรียนของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

มีการเชื่อมโยงกันหน่วยงานต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญของหน่วยงานที่
หลากหลาย และมีรูปแบบการเผยแพร่เอกสารในรูปแบบ Word Excel ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ต่อได้

หน้าที่ 38

ตัวอย่างของการพัฒนา e-Gov ระดับจังหวัด: จังหวัดพะเยา

ด้านบุคลากร

ด้านนโยบายและกฎระเบียบ
มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ชัดเจนภายใต้ประกาศ
ของจังหวัด พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์จังหวัด

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสานักงาน และบุคลากรในสานักงาน
จังหวัดพะเยา มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนา
ระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดในทุกหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บไซต์มีความกระตือรือล้นในการอัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ในรูปแบบของวีดิทัศน์ และนิตยสารออนไลน์

แผนการรับมือกรณีฉุกเฉิน

หน้าที่ 39
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หัวข้อการนาเสนอ

 ที่มา วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานโครงการ
 กรอบการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 ผลการสารวจความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559
 สรุปสถานะความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจาปี 2559 และ
จังหวัดตัวอย่าง
 ข้อเสนอแนะการพัฒนา

หน้าที่ 42

ข้อเสนอแนะในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

ด้านการบริการภาครัฐ

ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

• ผลักดันการใช้เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นช่องทางการให้บริการ
ติดต่อกับประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน โดยมี
การ อัพเดตอย่างต่อเนื่อง
• หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ควรส่งต่อข้อมูลความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการในระดับจังหวัดให้กับกรมต้นสังกัด และพัฒนาการ
บริการร่วมกัน เพื่อให้ระบบการบริการให้ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมมี
คู่มือประกอบที่เข้าใจได้ง่าย
• สนับสนุนให้หน่วยงานระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ พัฒนาระบบการ
บริการที่เหมาะสมกับบริบทของการให้บริการระดับจังหวัด พร้อม
ทั้งมีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง
• สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดย
อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่นาไปใช้ต่อได้ให้มากขึ้น

• สร้างความรู้ ความเข้าใจถึง ความสาคัญในการใช้งานระบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการภายในให้กับหน่วยงาน
ระดับจังหวัด
• ผลักดันให้หน่วยงานระดับจังหวัดใช้ระบบบริหารจัดการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบอื่นๆ มากขึ้น เช่น ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์ เป็นต้น
• สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน

หน้าที่ 43

ข้อเสนอแนะในการยกระดับความพร้อมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านนโยบายและกฎระเบียบ

ด้านบุคลากร

• ส่งเสริมความสาคัญของการรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ IT
โดยมีการตรวจสอบ และประเมินความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนให้หน่วยงานมีการสารอง
ข้อมูลและระบบ ภายนอกหน่วยงาน
เพื่อกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
การสารองข้อมูลภายในหน่วยงานเพียง
ที่เดียว

• ส่งเสริมให้มีการดาเนินการ ตามนโยบาย
และกฎระเบียบ อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
• สร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
กฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเน้นไปที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

• ส่งเสริม และสนับสนุนให้หัวหน้า
หน่วยงานระดับจังหวัดเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาด้าน IT และ
ผลักดันให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
• กาหนดให้ทักษะความสามารถด้าน IT
เป็นทักษะพื้นฐาน ของบุคลากรระดับ
จังหวัด
• กาหนดผู้รับผิดชอบ หรือเพิ่มตาแหน่ง
งานด้าน IT ในหน่วยงานระดับจังหวัด
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