
โดย ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

งำนประชุมชี้แจงแนวทำงกำรมอบรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ปี 2564
วันจันทร์ที่  17 พฤษภำคม 2564 เวลำ 10.00 – 12.00 น. 

1



▪ หัวข้อน ำเสนอ

1. หลักกำรของรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล
โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

2. ประเภทและเกณฑ์พิจำรณำรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564
โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564
โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

4. กำรเสวนำแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ
โดย ผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2563
ด าเนินการเสวนาโดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
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หลักกำรของรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล

โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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▪ ที่มำและควำมส ำคัญ

มาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ให้สพร. ส ารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดท าตัวชี้วัด 
ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

โครงการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

เริ่มส ารวจตั้งแต่ พ.ศ. 2558 

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Awards)

เริ่มมอบตั้งแต่ พ.ศ. 2562

สอดคล้องตาม
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565
- ตัวชี้วัดและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล

สพร. จัดงำนมอบรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Awards 2020) ประจ ำปี 2563 วันที่ 3 ธันวำคม 2563 ณ สโมสรทหำรบก วิภำวดี กรุงเทพฯ
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▪ ประเภทรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

ควำมพร้อมในกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
จากผลส ารวจระดับความพรอ้ม

รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย

กำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัลที่
สอดคล้องตำม พ.ร.บ. กำรบริหำรงำนและ
กำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562

• มาตรา 8 ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance)

• มาตรา 17 และ 18 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

ควำมสำมำรถและกำรด ำเนินงำน
ของผู้น ำสูงสุดของหน่วยงำน

ความมีวิสัยทัศน์และน าพาหน่วยงานให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนำกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงก้ำวกระโดดของหน่วยงำน

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานใน
การมุ่งมั่นพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
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▪ หลักกำรของรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

ควำมพร้อมในกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
การด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล

ที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 – 2565

มุ่งเน้นและส่งเสริมกำรยกระดับหน่วยงำนภำครัฐไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลใน 6 ด้ำน คือ
1. การก าหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันารฐับาลดิจิทัลของประเทศ
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลส าหรับรองรบัการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
3. การจัดให้มีบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อบริการและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ
4. การจัดท าระบบการบริหารจดัการภายในองค์กรใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
5. การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Awards) 
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▪ หลักกำรของรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

กำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลดิจิทัลที่
สอดคล้องตำม พ.ร.บ. กำรบริหำรงำนและ
กำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562

• มาตรา 8 ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance)

• มาตรา 17 และ 18 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ผ่านศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

ให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นและพยายามของหน่วยงานในการมุ่งเน้นการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) เพื่อผลักดันให้เกิดการก ากับดูแลข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงผลักดันและสนับสนุน
การบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

ให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นและพยายามของหน่วยงานในการมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Data.go.th) ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ และประชาชนในการน าข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ๆ 

รำงวัลหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรใช้ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance) 

รำงวัลหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ (Data.go.th) 
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▪ หลักกำรของรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

ควำมสำมำรถและกำรด ำเนินงำน
ของผู้น ำสูงสุดของหน่วยงำน

ความมีวิสัยทัศน์และน าพาหน่วยงานให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนำกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงก้ำวกระโดดของหน่วยงำน

เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ี และสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานใน
การมุ่งมั่นพัฒนายกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

มุ่งเน้นการด าเนินงานของผู้น าสูงสุดของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ที่สามารถแสดง
วิสัยทัศน์และน าพาหน่วยงานให้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็น
ที่ประจักษ์และยอมรับในวงกว้าง โดยผู้น าสามารถควบรวมเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ากบักลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกลายเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท างานและการใหบ้ริการที่เหน็ผลได้อย่างชัดเจน

มุ่งเน้นการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านรัฐบาลดิจิทัลอย่างกา้วกระโดด เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานในการมุ่งมั่นพัฒนายกระดับองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น และต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยพัฒนาการดังกล่าวต้องเป็นพัฒนาการทีม่ีความสมดุลทัง้
ทางด้านนโยบาย บุคลากร บริการ การบริหารจัดการ โครงสร้างพืน้ฐาน และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี

รำงวัลพัฒนำกำรดีเด่น

รำงวัลผู้น ำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021
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ประเภทและเกณฑ์พิจำรณำรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

โดย นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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▪ ประเภทรำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวม 31 รำงวัล  ประกอบด้วย

• หน่วยงำนระดับกรม 10 รำงวัล
- ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลัก

8 รำงวัล
- ส ำหรับหน่วยงำนที่จัดท ำนโยบำย

ประสำนงำน หรือก ำกับดูแลเป็นหลัก
2 รำงวัล

• หน่วยงำนระดับจังหวัด จ ำนวน 5 รำงวัล

รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล
(Digital Government 
Awards) 15 รำงวัล

รำงวัลที่เพิ่มขึ้นในปี 2564

รำงวัลเฉพำะด้ำนประจ ำปี 2564
10 รำงวัล

• รำงวัลหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรใช้ธรรมำภิ
บำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance) 
ระดับกรม 5 รำงวัล

• รำงวัลหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ 
(Data.go.th) ระดับกรม 5 รำงวัล

รำงวัลผู้น ำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021
ส าหรับหน่วยงานระดับกรม

1 รางวัล

รำงวัลพัฒนำกำรดีเด่น
5 รำงวัล

- ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลัก
4 รำงวัล

- ส ำหรับหน่วยงำนที่จัดท ำนโยบำย
ประสำนงำน หรือก ำกับดูแลเป็นหลัก
1 รำงวัล
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▪ เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล

รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล (Digital 
Government Awards) 

15 รางวัล

1. หน่วยงำนระดับกรม 10 รำงวัล
1.1 ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้บริกำรเป็นหลัก 8 รำงวัล

• คะแนนรวมสูงสุด 8 อันดับแรก จากผลส ารวจตามกรอบการส ารวจระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าปี 2564 โดย
จะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1.2 ส ำหรับหน่วยงำนที่จัดท ำนโยบำย ประสำนงำน หรือก ำกับดูแลเป็นหลัก 
2 รำงวัล

• คะแนนรวมสูงสุด 2 อันดับ จากผลส ารวจตามกรอบการส ารวจระดับความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าปี 2564 โดยจะต้อง
มีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 70 คะแนนไม่นับรวมเสา
หลักด้านบริการภาครัฐ (Public Services))

หมายเหต:ุ แยกกลุ่มพิจารณารางวัล
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▪ เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล

รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล (Digital 
Government Awards) 

15 รางวัล

2. หน่วยงำนระดับจังหวัด 5 รำงวัล
• จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนของหน่วยงานระดับจังหวัดสูงสุด 5 จังหวัด ซึ่ง

เป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนจากผลส ารวจตามกรอบการส ารวจระดับความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าปี 2564 ของ
หน่วยงานในจังหวัดสูงสุด โดยจะต้องมีหน่วยงานในจังหวัดตอบแบบส ารวจไม่ต่ า
กว่า 17 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับจังหวัดที่ท าการ
ส ารวจฯ ทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน/จังหวัด)

หมายเหต:ุ แยกกลุ่มพิจารณารางวัล
13



▪ เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล

รำงวัลเฉพำะด้ำนประจ ำปี

1) รำงวัลหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรใช้ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance) 
ส ำหรับหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 5 รำงวัล
- พิจารณาจากระดับการด าเนินการการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีการด าเนินการและ
ประกาศใช้แล้ว และการประกาศรายชื่อข้อมูลกลาง ที่มี Metadata อธิบายชุดข้อมูลได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน DGF 

2) รำงวัลหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนศูนย์กลำงขอ้มูลเปิดภำครัฐ 
(Data.go.th) ส ำหรับหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 5 รำงวัล
- พิจารณาจากจ านวนชุดข้อมูลของหน่วยงานที่มีการเปิดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ data.go.th 
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องอยู่ในรูปแบบ Machine 
Readable ที่มีโครงสร้างท่ีถูกต้อง รวมถึงมีการน าข้อมูลเปิดของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ 
โดยองค์กรหรือบุคคลภายนอก 
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▪ เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล

รำงวัลผู้น ำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021
ส าหรับหน่วยงานระดับกรม

1 รางวัล

พิจำรณำจำกหน่วยงำนที่มีคะแนนสูงสุด จำกตัวชี้วัด 3 ด้ำน ดังนี้
- พิจารณาจากการประมลผลคะแนน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคะแนนรวมตามกรอบ
การส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2564 
ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และด้านการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

หมายเหต:ุ รางวัลจะมอบแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO) โดย
มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานในองค์กรไม่ต่ ากว่า 1 ปี
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▪ เกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล

รำงวัลพัฒนำกำรดีเด่น
ส าหรับหน่วยงานระดับกรม

5 รางวัล

พิจำรณำจำกหน่วยงำนที่มีกำรเพิ่มขึ้นของคะแนนสูงสดุ รำยละเอียดดังนี้
• หน่วยงำนกรมที่ให้บริกำรเป็นหลัก ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 4 อันดับ วัดจาก

คะแนนรวมตามกรอบการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทยปี 2564 เทียบกับปี 2563

• หน่วยงำนกรมที่จัดท ำนโยบำย ประสำนงำน หรือก ำกับดูแลเป็นหลัก ที่มีคะแนน
พัฒนาการสูงสุด 1 หน่วยงาน วัดจากคะแนนรวมตามกรอบการส ารวจระดับความ
พร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2564 เทียบกับปี 2563

- ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลัก 4 รำงวัล
- ส ำหรับหน่วยงำนที่จัดท ำนโยบำย ประสำนงำน 

หรือก ำกับดูแลเป็นหลัก 1 รำงวัล หมายเหต:ุ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลจะต้องมีคะแนนรวมมากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของหน่วยงาน
ในประเภทเดียวกัน
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แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล
ประจ ำปี 2564

โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อ านวยการฝ่ายขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
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▪ กรอบกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย ประจ ำปี 2564
กรอบกำรประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2564 

(Digital Government Readiness Framework 2021)

Policies and Practices 20%Budget allocation

IT Human Resource

Digital leadership

Digital Technology 
Practices

Connectivity

Intelligence

Trusted protocol

Emerging

Public Service

Smart 
Back Office

Secure and 
Efficient Infrastructure

Service provision20% 30%

10%

15%

5%

Integrated enterprise

Reliable infrastructure

Digital policy
Policy & Legislation

Cyber security policy Data policy Legal & Regulatory Mechanism

IT Resource
Certification

Training & Development

Digital Capability

IT competency
Digital literacy

Cyber security literacy
Data literacy

Customer 
experience Promote for 

using digital 
service

Public-Participation
Proportion of 
digital service

Digital service's type

Usability

Channel

e-Information
e-Consultation
e-Decision making

Process optimization

Administration

Communication and Collaboration

Cyber security

Data management 
Hardware
Software
Network

Confidentiality
Integrity

Availability
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▪ แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

1. การเก็บข้อมูลจากการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1.1 การตอบแบบส ารวจโดยหน่วยงานประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยตรวจสอบข้อมูลจากการแนบหลักฐาน

(Evidence-based)
1.2 การส ารวจข้อมูลโดยนักวิจัย เช่น การส ารวจเว็บไซต์ การส ารวจชุดข้อมูลเปิดบนเว็บไซต์ Data.go.th เป็นต้น

2. ระยะเวลาในการตอบแบบส ารวจฯ: 10 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564
(รายละเอียดตาม หนังสือที่ สพร 2564/ว1296 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564)

3. งานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2564 (DG Awards 2021) ช่วงเดือน ตุลาคม 2564

4. ส่งผลส ารวจฯ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับรัฐบาลดจิิทัล ให้ทุกหน่วยงานที่ตอบแบบส ารวจฯ และ สป. ของทุกกระทรวง
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▪ แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจเพื่อพิจำรณำรำงวัลฯ

1. หน่วยงานจะต้องแนบหลักฐานในทุกข้อค าถามที่มีการระบุให้แนบหลักฐานประกอบ

2. หน่วยงานควรจัดเตรียมหลักฐานให้มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ถาม ง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ หลักฐาน
ประกอบการตอบแบบส ารวจฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักฐานท่ัวไป และหลักฐานเพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง

3. รางวัลรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานระดับจังหวัด - จังหวัดที่จะได้รับกำรพิจำรณำจะต้องมีหน่วยงำนในจังหวัดตอบแบบ
ส ำรวจไม่ต่ ำกว่ำ 17 หน่วยงำน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับจังหวัดที่ท าการส ารวจฯ ทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน/จังหวัด)

20



▪ แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564

หลักฐำนทั่วไป
- เอกสาร หรือประกาศที่ออกโดยหน่วยงาน เช่น เอกสารประกาศจัดตั้ง Data Steward Team
- เอกสารน าเสนอ เช่น รายละเอียดการจัดท าโครงการดิจิทัลต่างๆ
- รูปภาพ เช่น ภาพแอปพลิเคชันบริการของหน่วยงาน
- Link หรือ URL เช่น Link บริการดิจิทัลของหน่วยงาน

21



▪ แนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล ประจ ำปี 2564
หลักฐำนเพิ่มเติมเฉพำะเรื่อง

- หลักฐานการน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ชุดข้อมูลเปิด รายละเอียดการน าไปใช้ หน่วยงานหรือผู้ที่น าไปใช้
และ หลักฐาน ยกตัวอย่างเช่น

ชุดข้อมูลเปิด รำยละเอียดกำรน ำไปใช้ หน่วยงำนหรือผู้ที่น ำไปใช้ หลักฐำน

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน จากระบบบูรณาการข้อมูล
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3
ฐาน)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) หรือ TIJ: ได้พัฒนาแอพลิเค
ชัน YAK DATA ซึ่งรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุไว้บน 
Platform Google My Maps หรือเรียกว่า 
YAK My Maps โดยแสดงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยด้วยหัวยักษ์สีต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกับ 
Google Maps เพื่อวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้าได้ เห็นยักษ์บนเส้นทางที่วางแผนไว้ 
และยังสามารถกดดูข้อมูลอุบัติเหตุที่หัวยักษ์แต่
ละหัวได้ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) จากกองป้องกันการ
บาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าว
ได้มีการเผยแพร่บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(data.go.th)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
หรือ TIJ (ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่
ชื่อว่า Open Dream และ 
Change Fusion)

https://www.yakdata.org/
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▪ ช่องทำงและข้อมูลประกอบกำรตอบแบบส ำรวจฯ

ตอบแบบส ำรวจฯ ที่ตรงกับหน่วยงำนของท่ำน

ช่องทำงและข้อมูล
ประกอบกำรตอบแบบส ำรวจฯ
https://bit.ly/3xczmc9
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▪ สอบถำมข้อมูลเเกี่ยวกับกำรตอบแบบส ำรวจฯ ได้ที่

นางสาวภันฑิราภรณ์  หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4403 3888
นางสาวนวลฉวี  ทองสุกมาก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 08 9921 4066
นายลินไสว พนาสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1915 9861
นางสาวมนต์สินี  กิตติตระกูลกาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 3656 4465
นางสาวทิพสุดา  โชติชื่น หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 08 0045 3407

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgsurvey2021@dga.or.th 

แอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2021
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▪ ผู้ร่วมเสวนำ

นำงสำวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการส านักงานคณะกรรม

การก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

รำงวัลผู้น ำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020

นำยเปรมศักดิ์ โล่ห์ทอง
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และบริหำรทรัพย์สินเทคโนโลยี

การไฟฟ้านครหลวง

รำงวัลรัฐบำลดิจิทัล 

นำงสำวภิญญู ก ำเนิดหล่ม 
ผู้อ ำนวยกำรกองเทคโนโลยี

สำรสนเทศ
กรมสรรพากร

รำงวัลหน่วยงำนดีเด่น
ด้ำนกำรใช้ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

(Data Governance) 

นำงสำวนัฏกร  เรืองศิลปำนันต์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรส่ือสำร
กรมธุรกิจพลังงาน

รำงวัลหน่วยงำนดีเด่น
ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล

ผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ
(Data.go.th)
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▪ ประเด็นในกำรเสวนำ

1. บทบาทของผู้น าดิจิทัลต่อการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลของ กลต. โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (10 นาท)ี

2. การพัฒนายกระดับรัฐบาลดิจิทัลในองค์รวม (แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ, การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล, 
การพัฒนาบริการดิจิทัล, การบริหารจัดการ Back Office รูปแบบดิจิทัล, โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช)้ ของการไฟฟ้านครหลวง โดย ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (10 นาท)ี

3.  การด าเนินงานด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ ของกรมสรรพากร โดย ผู้แทนกรมสรรพากร (10 นาท)ี

4. การด าเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และตัวอย่างประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการ เปิดเผยข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน โดย ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน (10 นาท)ี
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