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ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส านกังานจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 1: แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20 
1) Digital 
Government Policy 

1. จัดท ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/888/ 

 2. มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนรว่มจำกประชำชน (Civic Participation) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน เช่น มีชอ่งทำง
ที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูลหรือข้อสงสัยหรือแสดงควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะมำยังหน่วยงำนและมีช่องทำงให้
หน่วยงำนแจ้งกลับ มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจกำรใช้บริกำรเวบ็ไซต์ มีช่องทำงให้ผู้ใช้บริกำรลงทะเบียนเพื่อรับขอ้มูล
ข่ำวสำรผ่ำนทำงอีเมล มีควำมเคลื่อนไหวของเนื้อหำในเว็บไซต์ มีลิงก์หรือแชร์ขอ้มูลไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 3. มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยผู้รับบริกำรสำมำรถติดตำมสถำนะเร่ืองร้องเรียน และ
ตรวจสอบสถำนะค ำร้องเรียน 

2) Data Governance  4. มีกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government Data) ให้สำมำรถดำวนโ์หลดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยอนญุำตให้
ทุกภำคส่วนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีเง่ือนไข ไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำข้อมูลออกไปใช้ต่อ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง  

(1) กำรเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์ data.go.th ซ่ึงถือเป็นศูนย์กลำงส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลเปิดภำครัฐ และส่งเสริม
ให้ภำคเอกชนและภำคประชำชนเข้ำใชง้ำน data.go.th เพื่อส่งเสริมกำรน ำข้อมูลเปิดภำครัฐไปใช้ต่อยอด   
(2) เปิดเผยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked 
Data) มำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกขอ้มูลเปิดภำครัฐได้อย่ำงมีประสทิธิภำพมำกขึ้น (อำ้งอิงจำกกำร
เผยแพร่ชุดข้อมูลบน Data.go.th ควรจะก ำหนดรูปแบบข้อมูลทีจ่ะเผยแพร่อยำ่งน้อยระดับ 3 ดำว (CSV, ODS, 
XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked Data)) ซ่ึงหมำยถงึ ข้อมูลจะต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไข
และข้อก ำหนดของสัญญำอนุญำต Open License เครื่องสำมำรถอ่ำนได้ (Machine-readable) และไม่มีผู้ใดถือ
ครองกรรมสิทธิ์ (Non-proprietary)) เพื่อให้ประชำชนเขำ้ถึงได้โดยสะดวก มีสว่นร่วมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของรัฐ และสำมำรถน ำข้อมูลไปพัฒนำบริกำรและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้ำนต่ำงๆ 

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://data.go.th/TermsAndConditions.aspx, https://data.go.th/Documents.aspx 
3) Cyber Security 
Policy  

5. มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลในหน่วยงำน โดยเฉพำะมำตรฐำนสำกล 
ISO/IEC27001 มีกำรปอ้งกันไวรัส / Malware มีกำรป้องกันกำรโจรกรรมข้อมลู และท ำตำมประกำศคณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรำยชือ่หน่วยงำนหรือองค์กรหรือส่วนงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนส ำคัญของประเทศ (Critical Infrastructure) ซ่ึงต้องกระท ำตำมวธิีกำรแบบปลอดภยัในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 
2559 (เฉพำะหน่วยงำนที่มีรำยชื่อในประกำศ) 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
http://www.isothai.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=10549  
http://www.isothai.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=10552  

4) Budget Allocation  6. พิจำรณำของบประมำณ โดยมุ่งสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรหรือแผนงำนของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับ
ที่พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดจิิทัล พ.ศ. 2562 ก ำหนดไว้ โดยมวีัตถุประสงค์หลัก 
ได้แก่ 

(1) กรอบธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance) 
(2) กำรปฏิรูปกำรท ำงำนและกำรให้บรกิำรในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) 
(3) กำรเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล (Integration) 
(4) กำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) 
(5) ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ (Open Government Data) 

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/ 
 7. จัดสรรงบประมำณ (ถ้ำมี) อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำน 
 8. จัดท ำโครงกำรเพื่อรองรับกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลดิจิทัล เช่น โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล โครงกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เป็นต้น 
 9. จัดสรรบุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลให้เกิดกำรใช้งบประมำณที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 
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มิติที่ 2: ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20 
1) IT Professional  1. ปรับโครงสร้ำงองค์กรและขนำดก ำลงัคนให้สอดคล้องกับแนวทำงพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ในระยะสั้น อำจพิจำรณำสรรหำ

บุคลำกรที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี (Technologist) เพิ่มขึ้น ส่วนในระยะยำว ควรพิจำรณำส่งเสริมให้ส่วน
รำชกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน สนับสนุนควำมกำ้วหนำ้ทำงอำชีพทัดเทียมกบัหน่วยงำนเอกชน พรอ้ม
กับกำรทบทวนบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร เพื่อปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรให้มีควำมกะทัดรัดคล่องตัว และมีอัตรำ
ก ำลังคนที่เหมำะสม  

 2. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ อำทิเช่น คุณสมบัติด้ำนรัฐบำลดิจิทัลของเจ้ำหน้ำทีภ่ำครัฐในระดับ
ต่ำงๆ และจัดกำรอบรมเพื่อเพิ่มควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่ส ำคัญและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่
บุคลำกรภำครัฐอยำ่งสม่ ำเสมอ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดท ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดจิิทัล กำร
ก ำกับดแูลข้อมูล กำรออกแบบบริกำรดจิิทัล กำรเลือกใชแ้ละกำรวิเครำะห์ขอ้มลู เทคโนโลยีอัจฉริยะต่ำงๆ เป็นต้น พรอ้ม
ทั้งจัดให้มีกำรทดสอบควำมรู ้และมอบใบประกำศนียบัตร (Certificate) ส ำหรบัเจ้ำหน้ำทีภ่ำครัฐที่สอบผ่ำนอย่ำง
สม่ ำเสมอให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

 3. จัดสรรงบประมำณเพื่อส่งเสริมบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้รับกำรอบรมและได้รับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพทำงด้ำนดิจิทัลในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเครือข่ำย ด้ำนซอฟต์แวร์ ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภยั ด้ำน
ฐำนข้อมูล ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เปน็ต้น 

2) Digital Leadership  4. จัดท ำแผนพัฒนำทกัษะด้ำนรัฐบำลดิจิทัลของรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะเป็น CIO ของจังหวัด โดย CIO ควรได้เข้ำ
ร่วมกำรอบรมหลกัสูตรส ำหรับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อนด ำรงต ำแหน่ง และได้รับกำรอบรมตลอดชว่งที่ด ำรง
ต ำแหน่ง 

 5. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะ CIO ของจังหวัด ควรเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PDCA ครบทุก
ขั้นตอน คือ กำรวำงแผนและผลักดันใหเ้กิดกำรน ำเทคโนโลยีดจิิทัลมำใช้ในกำรบริหำรงำน บริหำรจัดกำรองค์กร หรือ
ให้บริกำรประชำชน / ภำคธุรกจิ / ภำครัฐ เพิ่มมำกขึ้น มกีำรตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขหำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแผน  

 6. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะ CIO ของจังหวัด มีกำรน ำแนวคิดของโครงกำรเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนต่ำงๆ ภำยในจังหวัด 

3) Digital Literacy  7. ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้มีควำมสำมำรถและควำมรู้พื้นฐำน ตลอดจนทักษะ
ด้ำนดิจิทัลเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนเปน็รัฐบำลดิจิทัล ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
(ส ำนักงำน ก.พ.) 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/digital_skills 

 8. ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรอบรมและเรียนรู้ เพื่อให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับเรื่อง Digital Literacy 
ในทุกมิติ อำท ิด้ำนกฎหมำย นโยบำย มำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัล ด้ำนกำรบริหำรโครงกำรและกลยุทธ์ในเชิงดิจิทัล ด้ำน
ทักษะกำรออกแบบ เขียนโปรแกรม สรำ้งสรรค์บริกำร ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT 
Security Awareness) ด้ำนควำมตระหนักรู้ในกำรท ำงำนภำยใต้สภำวะดิจิทัล (Digital Awareness)  

4) Data Literacy 9. พัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรในหน่วยงำน ให้มีทักษะในกำรใช้ประโยชน์จำกขอ้มูลขนำดใหญ ่(Big Data) ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด โดยสำมำรถวิเครำะห์ขอ้มูล เพื่อใช้ในกำรอธิบำยปัญหำและปรำกฏกำรณ์ (Descriptive Analytic) เพื่อใช้
ในกำรคำดกำรณ์หรือท ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ วำงแผนรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคต (Prescriptive Analytic) ได ้

 

มิติที่ 3: บริการภาครัฐ (Public Services) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30 
1) Proportion of 
Digital Services 

1. ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบริกำรของหน่วยงำนในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม ไมว่่ำจะเป็น
ประชำชน หรือภำคธุรกิจ หรือหนว่ยงำนภำครัฐด้วยกัน โดยเพิ่มสัดส่วนของจ ำนวนบริกำรที่ให้บรกิำรกับประชำชน/ ภำค
ธุรกิจ/ ภำครัฐ ที่ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลให้มำกขึ้น  

 2. พัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัลให้หลำกหลำยและเหมำะสมกบับริกำรของหนว่ยงำนและผู้รับบริกำร เช่น 
กำรให้บริกำรดิจิทัลผำ่นเคำน์เตอร์เซอร์วิสของหน่วยงำน หรอืกำรให้บรกิำรผ่ำนเว็บไซต์ เป็นต้น 

 3. พัฒนำบริกำรหลกัให้สำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำนตู้บริกำรอเนกประสงค์ภำครัฐ (Kiosk) ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้
ประชำชนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงบริกำรดิจิทัลได้อย่ำงเท่ำเทียม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรดิจิทัลของ
ภำครัฐ 

 4. หน่วยงำนที่มกีำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ควรพัฒนำให้สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัลได้ เช่น กำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินผ่ำนระบบ Mobile Banking เป็นต้น 

 5. พัฒนำบริกำรดิจิทัลของหน่วยงำนใหม้ำกกว่ำกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน โดยเพิ่มชอ่งทำงกำรสื่อสำรทั้งแบบทำง
เดียวหรือสองทำง กำรให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม กำรให้ส่งค ำร้องเพื่อขอข้อมูลตำ่งๆ กำรให้บรกิำรทำงดิจิทัลที่ครอบคลุม
ทั้งธุรกรรมทำงกำรเงินและไม่เป็นกำรเงิน กำรขอข้อมูลและควำมคิดเห็นกับประชำชนผ่ำนช่องทำงดิจิทัล และกำรให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจของหน่วยงำน  



  ข้อเสนอแนะส ำนกังำนจังหวัด - 3 

 

มิติที่ 3: บริการภาครัฐ (Public Services) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30 
1) Proportion of 
Digital Services 

6. มีระบบบริหำรจัดกำร (Backend) ของแต่ละบริกำร เพือ่ให้หน่วยงำนสำมำรถบริหำรจัดกำรระบบของแต่ละบริกำรได้
ด้วยตัวเอง 

 7. จัดท ำระบบเก็บบันทึกข้อมูลกำรใช้ (Log) บริกำรดิจิทัล ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น จ ำนวนควำมถี่ในกำรใช้บริกำร 
(Transaction) เป็นต้น และข้อมูลเชิงคุณภำพ เช่น ลกัษณะของบริกำรที่ใช้ ช่วงเวลำที่ใช้ เป็นต้น เพื่อใช้วิเครำะหแ์ละ
ปรับปรุงบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

 8. ยกเลิกกำรขอส ำเนำเอกสำรรำชกำรจำกผู้ใช้บริกำร โดยเฉพำะส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้น โดย
หน่วยงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหนว่ยงำนเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำร 

 9. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับของหน่วยงำนที่เป็นอปุสรรคต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะกฎระเบยีบ
เร่ืองกำรมอบอ ำนำจ เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถติดต่อท ำธุรกรรมกับหนว่ยงำนภำครัฐได้โดยไม่ต้องใช้ส ำเนำบัตรประชำชน 
และกฎหมำย/กฎระเบียบที่เกีย่วขอ้ง ทีจ่ะส่งเสริมให้เกิดกำรยกเลิกกำรเรียกส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้น 
และส ำเนำอื่น 

2) Usability  10. มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใชง้ำนเว็บไซต์ เช่น มีภำษำตำ่งประเทศ มีกำรขยำยขนำดตัวอกัษร มกีำรแนะน ำกำร
ใช้เว็บไซต์ มีคลังสื่อวิดีโอหรือเสียง เป็นต้น โดยออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน W3C (World Wide 
Web Consortium) เพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูลในเว็บไซต์ได้ง่ำยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถแสดงผลหน้ำเว็บไซต์
ได้อย่ำงถูกต้อง และช่วยผู้พัฒนำค้นหำข้อผิดพลำดของเว็บไซตไ์ด้ง่ำยขึ้น 

 11. ออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน เช่น มีกำรจัดหมวดหมู่ตำมหัวข้อ ออกแบบให้สอดคล้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ มี
ระบบกำรคัดกรองกำรค้นหำ ม ีHelp, Home, Search engine และรองรับกำรแสดงผลทุกบรำวเซอร์ 

3) Customer 
Experience  

12. ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนก่อนพัฒนำบริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน เพือ่ให้สำมำรถออกแบบบริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช ้

 13. ให้ข้อมูลและเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อบริกำรดิจิทลัของหน่วยงำนให้เหมำะสมกบักลุ่ม
ผู้ใช้บริกำร เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุอำจจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำสัมภำษณ์บริเวณเคำน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น  

 14. ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อบริกำรดิจิทัลของหน่วยงำนอำจจะก ำหนดให้ประเมินทันทีเมื่อ
ใช้บริกำรเสร็จ หรือก ำหนดรอบกำรประเมินเป็นรำยปี ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน มกีำรเผยแพร่ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ และน ำผลกำรประเมินมำใช้วำงแผนปรับปรุงกำรคุณภำพของบริกำรต่อไป  

 15. เก็บสถิติจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ และสถิติผู้ใช้บริกำรดิจิทัลของหนว่ยงำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินกำรเข้ำถงึ
บริกำร 

 16. ยึดหลักประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen Centric) โดยศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนก่อนพัฒนำบริกำร รวมถึงกำร
ให้ประชำชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรออกแบบบริกำร (Participation) และให้ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพื่อ
ปรับปรุงบริกำรดิจิทัลของภำครัฐ อันจะส่งผลให้บริกำรดิจิทัลที่ออกมำตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และอัตรำกำร
ใช้งำนสูงขึ้น 

4) Promote for Using 
Digital Services 

17. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์บริกำรดิจทิัลของหน่วยงำนผำ่นช่องทำงที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้งำน เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุใช้กำร
ประชำสัมพันธ์ผำ่นโทรทัศน์ ส่วนกลุ่มวยัท ำงำนใช้กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น  
18. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์บริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน 

 19. ด ำเนินกำรกระตุ้นเพื่อเพิ่มกำรใช้บริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน 
 

มิติที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10 
1) Internal Integration  1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในใหด้ ำเนินกำรในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ ระบบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ระบบงำน

บริหำรงบประมำณ  ระบบกำรเงินกำรบัญชี ระบบงำนสำรบรรณ ระบบงำนเลขำนุกำร ระบบงำนอำคำรสถำนที่และ
ยำนพำหนะ ระบบงำนบริหำรจัดกำรพสัดุ ระบบงำนจัดซ้ือจัดจำ้ง ระบบกำรจดัประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนำทกัษะ
บุคลำกรให้มีควำมสำมำรถใช้งำนระบบ  

 2. บูรณำกำรเช่ือมโยงระบบบริหำรจัดกำรภำยในดิจิทัลของหน่วยงำนเข้ำดว้ยกนั เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรใช้งำน
แต่ละระบบเข้ำดว้ยกัน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่จะช่วยวำงแผน
ทรัพยำกรขององค์กรโดยรวมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด 

 3. จัดท ำกระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อกำรบริหำรรำชกำรและกำรใหบ้ริกำรประชำชน โดย
กระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำนทำงดิจทิัลดังกล่ำว ต้องท ำงำนร่วมกันได้ตำมมำตรฐำน ข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ เพือ่ให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงระหวำ่งหน่วยงำน ได้ โดยมุ่งเน้นถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรเข้ำถึงของประชำชนที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและมีกำรบูรณำกำรขอ้มลูระหว่ำงหนว่ยงำนภำครัฐ 

 4. พัฒนำระบบงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้รองรับกำรท ำงำนของระบบ Single Sign-on เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกำร
ให้บริกำรของระบบงำนของหน่วยงำนได้สะดวกด้วยกำรใส่รหัสหรือกำรพิสจูนต์ัวตนเพียงครั้งเดียว 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egov.go.th/th/faq/784/23/ 

 5. ควรมีกำรจัดเก็บขอ้มูลจำกระบบบรหิำรจัดกำรภำยในไว้ในฐำนข้อมูลเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ 



  ข้อเสนอแนะส ำนกังำนจังหวัด - 4 

 

มิติที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10 
2) External Integration  6. ด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงำนภำยนอก  
 7. ใช้งำนระบบดิจิทัลที่เป็นระบบกลำง แทนกำรพัฒนำระบบขึ้นมำเอง เพือ่ช่วยให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลทีจ่ ำเป็น

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของภำครัฐในองค์รวม และลดกำรลงทุนที่ซ้ ำซ้อน ท ำใหก้ำรบริหำรงบประมำณของประเทศเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

 8. ส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถรับ/ส่งเอกสำรติดต่อรำชกำรกับหนว่ยงำนอื่นๆ อย่ำงเป็นทำงกำรในรูปแบบดิจิทัล โดยไม่
ต้องใช้เอกสำรกระดำษ โดยอำจพจิำรณำแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมำย ให้สอดคล้องกับกำรไม่ต้องใช้กระดำษ
เป็นเอกสำรหลักฐำนหรือเอกสำรสั่งกำร เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน และลดกำรใช้กระดำษ  

 9. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับของหน่วยงำนที่เป็นอปุสรรคต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะด้ำนกำร
เช่ือมโยงข้อมูล และบูรณำกำรกระบวนกำรท ำงำนขำ้มหน่วยงำน เพือ่เอื้อให้เกดิกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้อยำ่งแท้จรงิ 

 

มิติที่ 5: โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 15 
1) Reliability 
Infrastructure  

1. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / โน๊ตบุ๊ค / อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ที่มีประสิทธิภำพให้เพียงพอตอ่กำรใช้งำน 

 2. จัดสรร WiFi ส ำหรับให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อใช้งำน  
 3. ก ำหนดให้มีกำรดูแลและติดตำมกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 4. จัดท ำกระบวนกำรจัดกำรเหตุกำรณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) และกระบวนกำรบริหำรควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management Process: BCP) ที่เกีย่วข้องกบัระบบสำรสนเทศ มีกำรทดสอบ
ตำมสถำนกำรณ์ที่ได้จัดท ำในแผน BCP เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกลับคืนสู่สภำวะปกติโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

 5. มีกำรบริหำรระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศในยำมเหตุฉุกเฉิน โดยมีกำรส ำรองข้อมูลในพื้นที่ห่ำงไกล เพื่อลดควำมเส่ียง
เมื่อระบบของหน่วยงำนเกิดควำมเสียหำย ระบบที่ส ำรองข้อมูลไว้ในพื้นทีห่่ำงไกลจะท ำงำนทดแทนได้ทันที 

 6. มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลที่ส ำรองไว้ เพื่อให้มั่นใจวำ่ข้อมูลสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
 7. มีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำย มีลิขสิทธิ ์และสิทธิบัตร 

เท่ำนั้น เพื่อรักษำควำมมั่งคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ของหน่วยงำน ลดควำมเส่ียงจำกกำรถูกโจรกรรมข้อมูลจำกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย โดยมกีำรสุ่มตรวจกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
หน่วยงำน 

 8. มีกลไกกำรยืนยันตัวตนของเจ้ำหน้ำทีเ่พื่อเข้ำสู่ระบบที่ส ำคัญ/ระบบที่มีควำมปลอดภัยสูงของหนว่ยงำน เช่น Token 
Key, Username/Password, บัตรประจ ำตัวประชำชน, Smart Card ของหนว่ยงำน, Biometric Security (ลำยนิ้วมอื 
ม่ำนตำ เสียง) เป็นต้น 

 9. พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรใช้ระบบดิจิทัลและมำตรกำรปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่อำจกระทบถึงควำมมัน่คง
หรือควำมเป็นส่วนตวัของประชำชนที่มคีวำมพร้อมใช้และนำ่เช่ือถือ 

2) Data Management  10. มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บในฐำนข้อมูล 
 11. มีกำรอัพเดตข้อมูลในฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งำนอย่ำงเป็นระบบ เช่น อพัเดตทันที (Real Time) หรือ

รำยวัน รำยเดือน รำยไตรมำส และอย่ำงน้อยรำยปี 
 12. มีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของขอ้มูลของหน่วยงำนที่เก็บรักษำไว้ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
 13. มีกำรจัดท ำข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเตรียมกำรส ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงำนภำยนอก โดยควรอยู่ใน

รูปแบบ Machine-Readable เช่น CSV, ODS, XML, JSON, SHP, KMZ, RDF เป็นต้น 
 14. พิจำรณำเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ส ำหรับกำรวิเครำะหแ์ละใช้ประโยชน์จำกข้อมูล โดยใช้ Data Warehouse และ/หรอื 

Data Lake ที่หน่วยงำนต้นสังกัดจัดหำให้ (ถ้ำมี) ตำมควำมเหมำะสม  
 15. จัดท ำข้อมูลตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยต้องจัดท ำเป็นข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์

เช่ือถือได้ และสำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบนั สำมำรถแลกเปลี่ยนกบัหน่วยงำนของรัฐ
แห่งอื่นและน ำไปประมวลผลต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข้อเสนอแนะส ำนกังำนจังหวัด - 5 

 

มิติที่ 6: เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 5 

1) เทคโนโลยีกำร
เช่ือมต่อ/กำรสื่อสำร 
(Connectivity) เช่น 
Mobile, IoT, QR Code 
เป็นต้น 

1. พิจำรณำน ำเทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อ/กำรสื่อสำร (Connectivity) เช่น Mobile, IoT, QR Code เป็นต้น มำใช้ในกำร
พัฒนำบริกำรดิจิทัลที่ให้บรกิำร เพือ่เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหนว่ยงำนภำครัฐ และเพื่อใหป้ระชำชนเข้ำถึง
บริกำรได้สะดวก รวดเร็ว เช่น พัฒนำ Mobile Application เพื่อตรวจสอบสทิธิ์ต่ำงๆ ของประชำชน หรือเป็นชอ่งทำงให้
ประชำชนช ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำร หรอืเพื่อเป็นอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เช่น Application ส ำหรับวัดค ำนวณพื้นที่ทำง
ภูมิศำสตร์ หรือใช้เทคโนโลย ีCloud IoT Platform ที่ท ำหนำ้ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่ำงๆ และท ำกำรรวบรวมข้อมูล
จำกอปุกรณ์เหล่ำนั้นมำเพื่อท ำกำรประมวลผล เช่น กำรติดตั้ง Sensor เพื่อวัดปริมำณและคุณภำพของน้ ำ เก็บข้อมูลกำร
ใช้น้ ำตำมอำคำรบำ้นเรือน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในกำรให้บริกำรน้ ำประปำที่มีคุณภำพและเพยีงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน เป็นต้น 

2) เทคโนโลยีอัจฉรยิะ 
(Intelligence) เช่น AI, 
Big Data Analytic, 
Machine Learning, 
Deep Learning, 
Robotics 

2. พิจำรณำน ำเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligence) เช่น AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, 
Robotics เป็นต้น มำปรับใชใ้ห้เหมำะสมตำมภำรกจิของหนว่ยงำน เช่น จัดท ำ Big Data เพื่อใชว้ิเครำะห์ ประมวลผล
ข้อมูล ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจและวำงแผน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ยกระดับคุณภำพชวีิต 
ปรับปรุงประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
 

3) เทคโนโลยีด้ำนควำม
มั่นคง (Trusted 
Protocol) เช่น Block 
Chain 

3. พิจำรณำน ำเทคโนโลยีด้ำนควำมมั่นคง (Trusted Protocol) เช่น Block Chain มำปรับใชใ้ห้เหมำะสมตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน เพื่อกำรจัดเก็บขอ้มูลได้อย่ำงปลอดภัย และข้อมูลทีจ่ัดเก็บมีควำมถูกต้องและเป็นปจัจุบัน  
 

4) เทคโนโลยีเกิดใหม่ 
(Emerging) เช่น 
Quantum Computing, 
AR, VR 

4. พิจำรณำน ำเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging) เช่น Quantum Computing, AR, VR เป็นต้น มำปรับใช้ให้เหมำะสมตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อยกระดบักำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และยกระดบักำรให้บรกิำรภำครัฐของ
หน่วยงำนให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมำกยิ่งขึ้น   
 

หมำยเหตุ: ข้อเสนอแนะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรน ำไปใช้ (Digital Technological Practices) ควรปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงำน 
 


