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ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1: แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 20 
1) Digital 
Government Policy 

1. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำแผนเพื่อรองรับกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลดจิิทลัของหน่วยงำน โดยน ำนโยบำยจำก
หน่วยงำนต้นสังกัดมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำน เพื่อขบัเคลื่อนจังหวัดสูก่ำรเป็น Smart City 

 2. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/888/ 

 3. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชน (Civic Participation) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน เช่น มีช่องทำงที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูลหรอืข้อสงสัยหรือแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมำยัง
หน่วยงำนและมีช่องทำงให้หนว่ยงำนแจง้กลับ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใชบ้ริกำรเว็บไซต์ มีช่องทำงให้ผู้ใช้บริกำร
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงอีเมล มีควำมเคลื่อนไหวของเนื้อหำในเว็บไซต์ มีลิงก์หรือแชร์ข้อมูลไปยังสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 

 4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยผู้รับบริกำรสำมำรถติดตำม
สถำนะเร่ืองร้องเรียน และตรวจสอบสถำนะค ำร้องเรียน 

2) Data Governance  5. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Government Data) ให้สำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนชอ่งทำง
ออนไลน์ โดยอนญุำตให้ทุกภำคส่วนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีเง่ือนไข ไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำ
ข้อมูลออกไปใช้ต่อ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  

(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  

6. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลในหน่วยงำน 
โดยเฉพำะมำตรฐำนสำกล ISO/IEC27001 มีกำรป้องกันไวรัส / Malware มีกำรป้องกันกำรโจรกรรมข้อมูลและท ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรำยชือ่หน่วยงำนหรือองค์กรหรือส่วนงำนของหน่วยงำนหรือ
องค์กรที่ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญของประเทศ (Critical Infrastructure) ซ่ึงต้องกระท ำตำมวิธกีำรแบบปลอดภยัใน
ระดับเคร่งครัด 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  7. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพิจำรณำของบประมำณ โดยมุ่งสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรหรือแผนงำน
ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับที่พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล 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/ 
 8. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดสรรงบประมำณ (ถำ้มี) อย่ำงเหมำะสมและตอ่เนื่องเพื่อรองรับกำรด ำเนินโครงกำรด้ำน

รัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำน 
 9. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำโครงกำรเพื่อรองรับกำรพัฒนำดำ้นรัฐบำลดิจิทัล เช่น โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมลู 

โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรประชำชนผ่ำนชอ่งทำงดิจิทัล เป็นต้น 
 10. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดสรรบุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลให้เกิดกำรใช้งบประมำณที่มี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
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มิติที่ 2: ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 20 
1) IT Professional  1. พิจำรณำปรับโครงสร้ำงองค์กรและขนำดก ำลังคนของส ำนักงำนจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทำงพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ใน

ระยะสั้น อำจพจิำรณำสรรหำบุคลำกรทีเ่ป็นผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลย ี(Technologist) เพิ่มขึ้น ส่วนในระยะยำว 
ควรพิจำรณำส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน สนับสนุนควำมก้ำวหนำ้ทำงอำชพีทัดเทียม
กับหน่วยงำนเอกชน พร้อมกบักำรทบทวนบทบำทภำรกจิของส่วนรำชกำร เพือ่ปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรให้มีควำม
กะทัดรัดคล่องตัว และมีอัตรำก ำลังคนที่เหมำะสม  

 2. พิจำรณำเพิ่มต ำแหน่งงำนผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี (Technologist) ส ำหรับส ำนกังำนจังหวัดตำมควำม
เหมำะสม 

 3. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐ อำทิเช่น คุณสมบัติด้ำนรัฐบำลดิจิทัล
ของเจ้ำหน้ำทีภ่ำครัฐในระดับต่ำงๆ และจัดกำรอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกบักำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่ส ำคัญ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บุคลำกรภำครัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดท ำข้อมลูให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กำรก ำกับดูแลข้อมลู กำรออกแบบบริกำรดิจิทัล กำรเลือกใช้และกำรวิเครำะห์ข้อมูล เทคโนโลยี
อัจฉริยะตำ่งๆ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มกีำรทดสอบควำมรู ้และมอบใบประกำศนียบัตร (Certificate) ส ำหรับเจำ้หน้ำที่
ภำครัฐที่สอบผ่ำนอย่ำงสม่ ำเสมอให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

 4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดสรรงบประมำณเพื่อส่งเสริมบุคลำกร/เจ้ำหนำ้ที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้รับกำร
อบรมและได้รับประกำศนยีบัตรวิชำชพีทำงด้ำนดิจิทัลในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเครือข่ำย ด้ำนซอฟต์แวร์ ด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัย ด้ำนฐำนขอ้มูล ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร เป็นต้น 

2) Digital Leadership  4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำแผนพัฒนำทักษะดำ้นรัฐบำลดิจิทัลของรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะเป็น CIO ของ
จังหวัด โดย CIO ควรได้เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรส ำหรับผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อนด ำรงต ำแหน่ง และได้รับกำร
อบรมตลอดช่วงที่ด ำรงต ำแหน่ง 

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

 6. ส่งเสริมให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะ CIO ของจังหวัด มกีำรน ำแนวคิดของโครงกำรเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำ่งๆ ภำยในจังหวัด 

3) Digital Literacy  5. สนับสนุนให้ส ำนักงำนจังหวัดส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำอยำ่งเต็มที่ เพื่อให้มีควำมสำมำรถและ
ควำมรู้พื้นฐำน ตลอดจนทกัษะดำ้นดิจิทลัเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนกังำน ก.พ.) 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/digital_skills 

 6. สนับสนุนให้ส ำนักงำนจังหวัดส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรอบรมและเรียนรู ้เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัเรื่อง Digital Literacy ในทุกมิติ อำทิ ดำ้นกฎหมำย นโยบำย มำตรฐำนรัฐบำลดิจิทัล ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร
และกลยุทธ์ในเชิงดิจิทัล ด้ำนทักษะกำรออกแบบ เขียนโปรแกรม สร้ำงสรรค์บริกำร ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security Awareness) ด้ำนควำมตระหนักรู้ในกำรท ำงำนภำยใต้สภำวะดิจิทัล (Digital 
Awareness)  

4) Data Literacy 7. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรในหน่วยงำน ให้มีทักษะในกำรใช้ประโยชนจ์ำกข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด โดยสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในกำรอธิบำยปญัหำและปรำกฏกำรณ์ 
(Descriptive Analytic) เพื่อใช้ในกำรคำดกำรณ์หรือท ำนำยสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ 
วำงแผนรับมือกบัสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต (Prescriptive Analytic) ได้ 

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

1. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบริกำรของหนว่ยงำนในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมผู้รับบริกำร
ทุกกลุ่ม ไม่วำ่จะเป็นประชำชน หรอืภำคธุรกิจ หรือหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน โดยเพิ่มสัดส่วนของจ ำนวนบริกำรที่ให้บริกำร
กับประชำชน/ ภำคธุรกิจ/ ภำครัฐ ที่ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลให้มำกขึ้น  

 2. รักษำสมดุลระหวำ่งกำรจัดหำ/พัฒนำระบบ/บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกส่วนกลำง กับกำรให้สิทธิ์ส ำนกังำนจังหวัด
ในกำรจัดหำ/พัฒนำ/ต่อยอดระบบ/บรกิำรแบบเฉพำะเจำะจงรำยพื้นที่ เพือ่ใหร้ะบบ/บริกำรสำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของประชำชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงแท้จริง 

 3. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรในรูปแบบดจิิทัลให้หลำกหลำยและเหมำะสมกับบริกำรของ
หน่วยงำนและผู้รับบริกำร เช่น กำรให้บริกำรดิจิทัลผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสของหน่วยงำน หรือกำรให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ 
เป็นต้น 

 4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำบรกิำรหลักให้สำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำนตู้บรกิำรอเนกประสงค์ภำครัฐ (Kiosk) ตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อให้ประชำชนทุกกลุม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรดิจิทัลได้อย่ำงเท่ำเทียม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเขำ้ถึง
บริกำรดิจิทัลของภำครัฐ 
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มิติที่ 3: บริการภาครัฐ (Public Services) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 30 
1) Proportion of 
Digital Services 

5. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดหน่วยงำนที่มีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน พัฒนำให้สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัลได้ เช่น 
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนระบบ Mobile Banking เป็นต้น 

 6. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำบรกิำรดิจิทัลของหนว่ยงำนให้มำกกว่ำกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนของหนว่ยงำน โดยเพิ่ม
ช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งแบบทำงเดียวหรอืสองทำง กำรให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม กำรให้ส่งค ำร้องเพื่อขอขอ้มูลต่ำงๆ กำร
ให้บริกำรทำงดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งธุรกรรมทำงกำรเงินและไม่เป็นกำรเงิน กำรขอข้อมูลและควำมคิดเห็นกับประชำชนผ่ำน
ช่องทำงดิจิทัล และกำรให้ประชำชนมีสว่นร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจของหน่วยงำน  

 7. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีระบบบริหำรจัดกำร (Backend) ของแต่ละบริกำร (ในกรณีที่ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำ
บริกำรขึ้นเอง) เพื่อให้หนว่ยงำนสำมำรถบริหำรจัดกำรระบบของแต่ละบริกำรได้ด้วยตัวเอง 

1) Proportion of 
Digital Services 

8. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำระบบเก็บบันทึกขอ้มูลกำรใช้ (Log) บริกำรดิจิทัล ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น จ ำนวน
ควำมถี่ในกำรใช้บริกำร (Transaction) เป็นต้น และข้อมูลเชิงคุณภำพ เช่น ลกัษณะของบริกำรที่ใช้ ชว่งเวลำที่ใช้ เป็นต้น 
เพื่อใช้วิเครำะห์และปรับปรุงบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

 9. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดยกเลิกกำรขอส ำเนำเอกสำรรำชกำรจำกผู้ใช้บริกำร โดยเฉพำะส ำเนำบัตรประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียนบำ้น โดยหนว่ยงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงหนว่ยงำนเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกให้
ผู้ใช้บริกำร 

 10. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคับของหน่วยงำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะ
กฎระเบียบเรื่องกำรมอบอ ำนำจ เพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถติดต่อท ำธุรกรรมกบัหน่วยงำนภำครัฐได้โดยไม่ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประชำชน และกฎหมำย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรยกเลิกกำรเรียกส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน และส ำเนำอื่น โดยพจิำรณำถึงควำมเหมำะสมต่อบริบทของส ำนกังำนจังหวัดด้วย 

2) Usability  11. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำนเว็บไซต์ เช่น มีภำษำต่ำงประเทศ มีกำรขยำยขนำด
ตัวอักษร มกีำรแนะน ำกำรใช้เว็บไซต์ มีคลังสื่อวิดีโอหรือเสียง เป็นต้น โดยออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน W3C (World Wide Web Consortium) เพื่อให้สำมำรถค้นหำขอ้มลูในเว็บไซต์ได้ง่ำยและมีประสิทธภิำพมำก
ขึ้น สำมำรถแสดงผลหน้ำเว็บไซต์ได้อย่ำงถูกต้อง และช่วยผู้พัฒนำค้นหำข้อผิดพลำดของเว็บไซตไ์ด้ง่ำยขึ้น 

 12. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน เช่น มกีำรจัดหมวดหมู่ตำมหัวขอ้ ออกแบบให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีระบบกำรคัดกรองกำรค้นหำ มี Help, Home, Search engine และรองรับกำรแสดงผล
ทุกบรำวเซอร ์

3) Customer 
Experience  

13. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนก่อนพัฒนำบรกิำรดิจิทัลของหนว่ยงำน เพือ่ให้สำมำรถ
ออกแบบบริกำรที่สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของผู้ใช้ 

 14. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดให้ขอ้มลูและเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อบริกำรดิจิทัลของหนว่ยงำน
ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริกำร เช่น กลุม่ผู้สูงอำยุอำจจัดเจ้ำหนำ้ที่เข้ำสัมภำษณ์บริเวณเคำน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น  

 15. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อบริกำรดิจิทัลของหน่วยงำนอำจจะ
ก ำหนดให้ประเมินทันทีเมื่อใช้บริกำรเสร็จ หรือก ำหนดรอบกำรประเมินเป็นรำยปี ขึ้นอยู่กบัควำมเหมำะสมของแต่ละ
หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจ และน ำผลกำรประเมินมำใช้วำงแผนปรับปรุงกำรคุณภำพของ
บริกำรต่อไป  

 16. พิจำรณำน ำผลกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนภูมภิำคมำปรับปรุงคุณภำพบริกำรด้วย และเพิ่มอตัรำ
กำรใช้งำนบริกำรดิจิทัล 

 17. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดเก็บสถติิจ ำนวนผู้เข้ำชมเวบ็ไซต์ และสถิติผู้ใช้บริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน เพือ่ใช้เป็นข้อมูล
ในกำรประเมินกำรเข้ำถึงบริกำร 

 18. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดยึดหลักประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen Centric) โดยศึกษำควำมตอ้งกำรของผู้ใช้งำน
ก่อนพัฒนำบรกิำร รวมถึงกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบบริกำร (Participation) และให้ควำมคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพื่อปรับปรงุบริกำรดิจิทัลของภำครัฐ อันจะส่งผลให้บริกำรดิจิทัลที่ออกมำตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และอัตรำกำรใช้งำนสูงขึ้น 

4) Promote for Using 
Digital Services 

19. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์บริกำรดิจิทัลของหนว่ยงำนผ่ำนชอ่งทำงที่เหมำะสมกับกลุ่ม
ผู้ใช้งำน เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุใช้กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์ สว่นกลุ่มวยัท ำงำนใช้กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น  
20. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรประชำสมัพันธ์บริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน 

 21. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดด ำเนินกำรกระตุ้นเพื่อเพิ่มกำรใช้บริกำรดิจิทัลของหน่วยงำน 
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มิติที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 10 
1) Internal Integration  1. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในให้ด ำเนินกำรในรูปแบบดิจิทัล ได้แก ่ระบบงำนบรหิำร

ทรัพยำกรบุคคล  ระบบงำนบริหำรงบประมำณ  ระบบกำรเงินกำรบัญช ีระบบงำนสำรบรรณ ระบบงำนเลขำนุกำร 
ระบบงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ระบบงำนบริหำรจัดกำรพัสดุ ระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบกำรจัดประชุม เป็น
ต้น พร้อมทั้งพัฒนำทักษะบุคลำกรให้มคีวำมสำมำรถใช้งำนระบบ  

 2. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดบูรณำกำรเช่ือมโยงระบบบริหำรจัดกำรภำยในดจิิทัลของหน่วยงำนเข้ำด้วยกัน เพื่อให้เกดิ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรใช้งำนแต่ละระบบเข้ำด้วยกัน อันจะน ำไปสูก่ำรพัฒนำเปน็ระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ที่จะช่วยวำงแผนทรัพยำกรขององค์กรโดยรวมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด 

 3. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำกระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อกำรบริหำรรำชกำรและกำร
ให้บริกำรประชำชน โดยกระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำนทำงดิจิทัลดังกล่ำว ต้องท ำงำนร่วมกันได้ตำมมำตรฐำน 
ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำน ได้ โดยมุ่งเน้นถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
กำรเข้ำถึงของประชำชนที่เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีกำรบูรณำกำรข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนภำครัฐ 

1) Internal Integration  4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำระบบงำนต่ำงๆ ของหนว่ยงำนให้รองรับกำรท ำงำนของระบบ Single Sign-on 
เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรของระบบงำนของหน่วยงำนได้สะดวกดว้ยกำรใส่รหัสหรือกำรพิสูจน์ตวัตนเพียงครั้ง
เดียว 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egov.go.th/th/faq/784/23/ 

 5. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรจัดเก็บข้อมูลจำกระบบบริหำรจัดกำรภำยในไว้ในฐำนข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ตัดสินใจ 

2) External Integration  6. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหนว่ยงำนภำยนอก  
 7. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดใช้งำนระบบดิจิทัลที่เป็นระบบกลำง แทนกำรพฒันำระบบขึ้นมำเอง เพือ่ช่วยให้เกิดกำรบูร

ณำกำรข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนนิงำนของภำครัฐในองค์รวม และลดกำรลงทุนที่ซ้ ำซ้อน ท ำให้กำรบริหำร
งบประมำณของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 8. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดสำมำรถรบั/ส่งเอกสำรติดต่อรำชกำรกบัหน่วยงำนอื่นๆ อย่ำงเป็นทำงกำรในรูปแบบดิจิทลั 
โดยไม่ต้องใช้เอกสำรกระดำษ โดยอำจพิจำรณำแก้ไขกฎระเบยีบข้อบังคับ หรือกฎหมำย ให้สอดคล้องกับกำรไม่ต้องใช้
กระดำษเป็นเอกสำรหลักฐำนหรือเอกสำรสั่งกำร เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน และลดกำรใช้กระดำษ  

 9. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคับของหนว่ยงำนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล โดยเฉพำะด้ำนกำรเชื่อมโยงข้อมลู และบูรณำกำรกระบวนกำรท ำงำนข้ำมหน่วยงำน เพื่อเอื้อให้เกิดกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำงแท้จริง 

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

1. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / โน๊ตบุ๊ค / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธภิำพให้
เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

 2. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดสรร WiFi ส ำหรับให้บุคลำกรภำยในหนว่ยงำนและบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อใช้งำน  
 3. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดก ำหนดให้มีกำรดูแลและติดตำมกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอยำ่งสม่ ำเสมอ  
 4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำกระบวนกำรจัดกำรเหตุกำรณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) และ

กระบวนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธรุกิจ (Business Continuity Management Process: BCP) ที่เกีย่วข้องกับระบบ
สำรสนเทศ มีกำรทดสอบตำมสถำนกำรณ์ที่ได้จัดท ำในแผน BCP เพือ่ให้กำรด ำเนินงำนกลับคืนสู่สภำวะปกติโดยเร็วที่สดุ
เท่ำที่จะเป็นไปได้ 

 5. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรบรหิำรระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศในยำมเหตุฉุกเฉิน โดยมีกำรส ำรองข้อมูลในพืน้ที่
ห่ำงไกล เพื่อลดควำมเส่ียงเมื่อระบบของหน่วยงำนเกิดควำมเสียหำย ระบบที่ส ำรองข้อมูลไว้ในพื้นที่ห่ำงไกลจะท ำงำน
ทดแทนได้ทันที 

 6. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลที่ส ำรองไว้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำข้อมูลสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
 7. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรก ำหนดมำตรกำรกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำย มี

ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เท่ำนั้น เพื่อรักษำควำมมั่งคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ของหน่วยงำน ลดควำมเส่ียงจำกกำรถกูโจรกรรม
ข้อมูลจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย โดยมีกำรสุ่มตรวจกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะ ตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละหนว่ยงำน 

 8. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกลไกกำรยืนยันตวัตนของเจ้ำหนำ้ที่เพื่อเข้ำสู่ระบบที่ส ำคัญ/ระบบที่มีควำมปลอดภัยสงู
ของหน่วยงำน เช่น Token Key, Username/Password, บัตรประจ ำตวัประชำชน, Smart Card ของหน่วยงำน, 
Biometric Security (ลำยนิว้มือ มำ่นตำ เสียง) เป็นต้น 

 9. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภยัในกำรใช้ระบบดิจิทัลและมำตรกำรปกป้องคุ้มครองข้อมูล
ที่อำจกระทบถึงควำมมั่นคงหรือควำมเป็นส่วนตัวของประชำชนที่มีควำมพร้อมใช้และน่ำเช่ือถือ 

  
  



  ข้อเสนอแนะส ำหรับส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย - 5 

มิติที่ 5: โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 15 
2) Data Management  10. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บในฐำนข้อมูล 
 11. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรอพัเดตข้อมูลในฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งำนอยำ่งเป็นระบบ เช่น 

อัพเดตทันที (Real Time) หรือรำยวัน รำยเดือน รำยไตรมำส และอย่ำงน้อยรำยปี 
 12. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงำนที่เก็บรักษำไว้ใหพ้ร้อมใช้งำนอยู่

เสมอ 
 13. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดมีกำรจดัท ำข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเตรียมกำรส ำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหนว่ยงำน

ภำยนอก โดยควรอยู่ในรูปแบบ Machine-Readable เช่น CSV, ODS, XML, JSON, SHP, KMZ, RDF เป็นต้น 
 14. พิจำรณำจัดท ำ Data Warehouse และ/หรือ Data Lake ตำมควำมเหมำะสม เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ส ำหรบั

กำรวิเครำะหแ์ละใช้ประโยชน์จำกข้อมลู โดยพจิำรณำจัดท ำให้ครอบคลุมควำมต้องกำรใช้งำนของส ำนักงำนจังหวัดด้วย 
 15. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดจัดท ำขอ้มูลตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนใหอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มูลดิจิทัล โดยต้องจัดท ำ

เป็นข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์เช่ือถือได้ และสำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มคีวำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำมำรถ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงำนของรัฐแห่งอื่นและน ำไปประมวลผลต่อไปได้ 

 

มิติที่ 6: เทคโนโลยีดิจิทัลและการน้าไปใช้ (Digital Technological Practices) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 5 

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

1. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพิจำรณำน ำเทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อ/กำรสื่อสำร (Connectivity) เช่น Mobile, IoT, QR 
Code เป็นต้น มำใช้ในกำรพัฒนำบริกำรดิจิทัลที่ให้บริกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครฐั 
และเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก รวดเร็ว เช่น พัฒนำ Mobile Application เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตำ่งๆ ของ
ประชำชน หรือเป็นชอ่งทำงให้ประชำชนช ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำร หรือเพือ่เปน็อุปกรณ์ในกำรท ำงำน เช่น Application 
ส ำหรับวัดค ำนวณพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ หรือใช้เทคโนโลยี Cloud IoT Platform ที่ท ำหน้ำที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่ำงๆ 
และท ำกำรรวบรวมขอ้มูลจำกอุปกรณ์เหล่ำนั้นมำเพื่อท ำกำรประมวลผล เช่น กำรติดตั้ง Sensor เพื่อวัดปริมำณและ
คุณภำพของน้ ำ เก็บข้อมูลกำรใช้น้ ำตำมอำคำรบ้ำนเรือน เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในกำรให้บริกำรน้ ำประปำที่มีคุณภำพและ
เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผู้ใช้งำน เป็นต้น 

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

2. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพิจำรณำน ำเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligence) เช่น AI, Big Data Analytic, Machine 
Learning, Deep Learning, Robotics เป็นต้น มำปรับใชใ้ห้เหมำะสมตำมภำรกิจของหนว่ยงำน เช่น จัดท ำ Big Data 
เพื่อใชว้ิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล ในกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจและวำงแผน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ยกระดับคุณภำพชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
 

3) เทคโนโลยีด้ำนควำม
มั่นคง (Trusted 
Protocol) เช่น Block 
Chain 

3. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพิจำรณำน ำเทคโนโลยีด้ำนควำมมั่นคง (Trusted Protocol) เช่น Block Chain มำปรับใช้
ให้เหมำะสมตำมภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อกำรจัดเกบ็ข้อมูลได้อยำ่งปลอดภยั และข้อมูลที่จัดเก็บมีควำมถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  
 

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

4. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนจังหวัดพิจำรณำน ำเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging) เช่น Quantum Computing, AR, VR เป็นต้น 
มำปรับใช้ให้เหมำะสมตำมภำรกจิของหน่วยงำน เพือ่ยกระดับกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และยกระดบั
กำรให้บริกำรภำครัฐของหน่วยงำนให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมำกยิ่งขึ้น   
 

หมำยเหตุ: ข้อเสนอแนะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรน ำไปใช้ (Digital Technological Practices) ควรปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงำน 
 


