
  ข้อเสนอแนะหนว่ยงานระดับกรมที่มีหนว่ยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด - 1 

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

1. ดูแลให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปฏิบัตติามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ/หรือแผนปฏิบัตกิารของหนว่ยงานต้นสังกัด 
โดยมุ่งเน้นการยกระดับการใหบ้ริการทีต่รงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/888/ 

 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมจากประชาชน (Civic Participation) ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เช่น มีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
มายังหน่วยงานและมีชอ่งทางให้หน่วยงานแจ้งกลับ มกีารส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ มีช่องทางให้
ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลขา่วสารผ่านทางอีเมล มีความเคลื่อนไหวของเนื้อหาในเว็บไซต์ มีลิงก์หรือแชร์ข้อมูลไป
ยังสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้รับบริการสามารถ
ติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียน และตรวจสอบสถานะค าร้องเรียน 

2) Data Governance  5. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ให้สามารถดาวน์โหลดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยอนุญาตให้ทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่มีเง่ือนไข ไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
น าข้อมูลออกไปใช้ต่อ โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

(1) การเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์ data.go.th ซ่ึงถือเป็นศูนย์กลางส าหรับเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ และส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าใชง้าน data.go.th เพื่อส่งเสริมการน าข้อมูลเปิดภาครัฐไปใช้ต่อยอด   
(2) เปิดเผยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked 
Data) มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลเปิดภาครัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น (อา้งอิงจากการ
เผยแพร่ชุดข้อมูลบน Data.go.th ควรจะก าหนดรูปแบบข้อมูลทีจ่ะเผยแพร่อยา่งน้อยระดับ 3 ดาว (CSV, ODS, 
XML, JSON, KML, SHP, KMZ, RDF (URIs), RDF (Linked Data)) ซ่ึงหมายถงึ ข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข
และข้อก าหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) และไม่มีผู้ใดถือ
ครองกรรมสิทธิ์ (Non-proprietary)) เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงได้โดยสะดวก มีสว่นร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐ และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ 

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

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลใน
หน่วยงาน โดยเฉพาะมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มีการป้องกันไวรัส / Malware มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
และท าตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อหนว่ยงานหรือองค์กรหรือส่วนงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ (Critical Infrastructure) ซ่ึงต้องกระท าตามวิธกีาร
แบบปลอดภยัในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559 (เฉพาะหนว่ยงานที่มีรายชื่อในประกาศ) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
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. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพิจารณาของบประมาณ โดยมุ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือ
แผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทีพ่ระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ โดยมีวัตถปุระสงค์หลัก ได้แก่ 

(1) กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 
(2) การปฏิรูปการท างานและการให้บรกิารในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) 
(3) การเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล (Integration) 
(4) การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) 
(5) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/ 
 8. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดสรรงบประมาณ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อรองรับการด าเนินโครงการ

ด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน 
 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดท าโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาดา้นรฐับาลดิจิทัล เช่น โครงการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูล โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น 
 10. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจดัสรรบุคลากรในการด าเนินโครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดการใช้งบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 



  ข้อเสนอแนะหนว่ยงานระดับกรมที่มีหนว่ยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด - 2 

มิติที่ 2: ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 20 
1) IT Professional  1. พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรและขนาดก าลังคนของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ในระยะสั้น อาจพิจารณาสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) เพิ่มขึ้น ส่วนใน
ระยะยาว ควรพิจารณาส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนความก้าวหนา้ทาง
อาชีพทัดเทียมกบัหน่วยงานเอกชน พรอ้มกับการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการ
ให้มีความกะทัดรัดคล่องตัว และมีอัตราก าลังคนที่เหมาะสม  

 2. พิจารณาเพิ่มต าแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) ส าหรับหนว่ยงานระดับจังหวัดภายใต้
สังกัดตามความเหมาะสม 

 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ อาทิเช่น คุณสมบัติด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐในระดับต่างๆ และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจทิัลที่
ส าคัญและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แกบุ่คลากรภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท า
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การก ากับดูแลข้อมูล การออกแบบบรกิารดิจิทัล การเลือกใช้และการวิเคราะหข์้อมูล 
เทคโนโลยีอัจฉรยิะต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู ้และมอบใบประกาศนียบัตร (Certificate) ส าหรบั
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่สอบผ่านอย่างสม่ าเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมบุคลากร/เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับ
การอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านดิจิทัลในด้านต่างๆ เช่น ดา้นเครือข่าย ด้านซอฟตแ์วร์ ดา้นความมัน่คง
ปลอดภัย ด้านฐานขอ้มูล ด้านการบริหารโครงการ เป็นต้น 

2) Digital Literacy  5. สนับสนุนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มที่ เพื่อให้มีความสามารถ
และความรู้พื้นฐาน ตลอดจนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/digital_skills 

 6. สนับสนุนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมและเรียนรู ้เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Digital Literacy ในทุกมิติ อาท ิด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ด้านการบริหาร
โครงการและกลยุทธ์ในเชิงดิจิทัล ด้านทกัษะการออกแบบ เขียนโปรแกรม สร้างสรรค์บริการ ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Awareness) ด้านความตระหนักรู้ในการท างานภายใต้สภาวะดิจิทัล 
(Digital Awareness)  

3) Data Literacy 7. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาความสามารถของบุคลากรในหนว่ยงาน ให้มีทักษะในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการอธิบายปัญหาและ
ปรากฏการณ์ (Descriptive Analytic) เพื่อใช้ในการคาดการณ์หรือท านายสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Prescriptive Analytic) ได ้

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

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดให้ความส าคัญในการพัฒนาบริการของหนว่ยงานในรูปแบบดจิิทัลให้ครอบคลุม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือภาคธุรกิจ หรือหนว่ยงานภาครฐัด้วยกัน โดยเพิ่มสัดส่วนของจ านวนบรกิาร
ทีใ่ห้บริการกับประชาชน/ ภาคธุรกิจ/ ภาครัฐ ที่ผ่านช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้น  

 2. รักษาสมดุลระหวา่งการจัดหา/พัฒนาระบบ/บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากส่วนกลาง กับการให้สิทธิ์หนว่ยงานสว่น
ภูมิภาคภายใต้สังกัดในการจัดหา/พัฒนา/ต่อยอดระบบ/บริการแบบเฉพาะเจาะจงรายพื้นที ่เพื่อให้ระบบ/บริการสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแทจ้ริง 

 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทลัให้หลากหลายและเหมาะสมกับบริการ
ของหน่วยงานและผู้รับบริการ เช่น การให้บริการดิจิทัลผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของหน่วยงาน หรือการให้บริการผา่น
เว็บไซต์ เป็นต้น 

 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาบริการหลกัให้สามารถท าธุรกรรมผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Kiosk) 
ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงบริการดิจิทัลได้อยา่งเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงบริการดิจิทัลของภาครัฐ 

 5. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยงานที่มีการท าธุรกรรมทางการเงิน พฒันาให้สามารถใช้บริการผ่านระบบดิจทิัล
ได ้เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Mobile Banking เป็นต้น 

 6. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้มากกวา่การให้ขอ้มูลพื้นฐานของหนว่ยงาน โดย
เพิ่มช่องทางการสื่อสารทั้งแบบทางเดียวหรือสองทาง การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การให้ส่งค าร้องเพื่อขอขอ้มูลต่างๆ 
การให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งธุรกรรมทางการเงินและไม่เป็นการเงิน การขอขอ้มูลและความคิดเห็นกับประชาชน
ผ่านช่องทางดิจิทัล และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงาน  

 7. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีระบบบริหารจัดการ (Backend) ของแตล่ะบริการ (ในกรณีที่หนว่ยงานภายใต้สังกัด
พัฒนาบริการขึ้นเอง) เพือ่ให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการระบบของแต่ละบริการได้ด้วยตัวเอง 



  ข้อเสนอแนะหนว่ยงานระดับกรมที่มีหนว่ยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด - 3 

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

8. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดท าระบบเก็บบันทกึข้อมูลการใช้ (Log) บริการดิจิทัล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
จ านวนความถี่ในการใช้บริการ (Transaction) เป็นต้น และขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น ลักษณะของบริการที่ใช้ ช่วงเวลาที่ใช้ 
เป็นต้น เพื่อใช้วิเคราะห์และปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดยกเลิกการขอส าเนาเอกสารราชการจากผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะส าเนาบัตรประชาชน
และส าเนาทะเบยีนบ้าน โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างหนว่ยงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้บริการ 

 10. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคับของหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะ
กฎระเบียบเรื่องการมอบอ านาจ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถติดต่อท าธุรกรรมกบัหน่วยงานภาครัฐได้โดยไม่ต้องใช้ส าเนาบัตร
ประชาชน และกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งเสริมให้เกิดการยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน และส าเนาอื่น โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมต่อบริบทของหน่วยงานภายใต้สังกัดด้วย 

2) Usability  11. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมกีารอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเวบ็ไซต์ เช่น มีภาษาตา่งประเทศ มีการขยาย
ขนาดตัวอกัษร มีการแนะน าการใช้เว็บไซต์ มีคลังสื่อวิดีโอหรือเสียง เป็นต้น โดยออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน W3C (World Wide Web Consortium) เพื่อให้สามารถค้นหาขอ้มลูในเว็บไซต์ได้ง่ายและมีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น สามารถแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง และช่วยผู้พัฒนาค้นหาข้อผิดพลาดของเว็บไซตไ์ด้ง่ายขึ้น 

 12. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น มีการจัดหมวดหมู่ตามหัวขอ้ ออกแบบให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีระบบการคัดกรองการค้นหา มี Help, Home, Search engine และรองรับการแสดงผล
ทุกบราวเซอร ์

3) Customer 
Experience  

13. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานก่อนพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถออกแบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

 14. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดใหข้้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบริการดิจิทัลของ
หน่วยงานให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุอาจจัดเจา้หน้าที่เขา้สัมภาษณ์บริเวณเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปน็
ต้น  

 15. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการที่มีต่อบริการดิจิทัลของหน่วยงาน
อาจจะก าหนดให้ประเมินทันทีเมื่อใช้บริการเสร็จ หรือก าหนดรอบการประเมินเป็นรายปี ขึ้นอยูก่ับความเหมาะสมของแต่
ละหน่วยงาน มีการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจ และน าผลการประเมนิมาใช้วางแผนปรับปรุงการคุณภาพของ
บริการต่อไป  

 16. พิจารณาน าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการในส่วนภูมภิาคมาปรับปรุงคุณภาพบริการด้วย และเพิ่มอตัรา
การใช้งานบริการดิจิทัล 

 17. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเกบ็สถิติจ านวนผู้เขา้ชมเว็บไซต์ และสถิตผิู้ใช้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินการเข้าถึงบริการ 

 18. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดยดึหลักประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (Citizen Centric) โดยศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้งานก่อนพัฒนาบริการ รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบบริการ (Participation) และให้ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (Feedback) เพื่อปรับปรุงบริการดิจิทัลของภาครัฐ อันจะส่งผลให้บริการดิจิทัลที่ออกมาตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และอัตราการใช้งานสูงขึ้น 

4) Promote for Using 
Digital Services 

19. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดด าเนินการประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลของหน่วยงานผ่านชอ่งทางที่เหมาะสมกบักลุ่ม
ผู้ใช้งาน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ สว่นกลุ่มวยัท างานใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น  
20. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดด าเนินการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธบ์ริการดิจิทัลของหน่วยงาน 

 21. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดด าเนินการกระตุ้นเพื่อเพิ่มการใช้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน 
 
มิติที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 10 
1) Internal Integration  1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้ด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ ระบบงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบงานบริหารงบประมาณ  ระบบการเงินการบัญช ีระบบงานสารบรรณ ระบบงาน
เลขานุการ ระบบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ระบบงานบริหารจัดการพัสดุ ระบบงานจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการจัด
ประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาทกัษะบคุลากรให้มีความสามารถใช้งานระบบ  

 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบูรณาการเช่ือมโยงระบบบริหารจัดการภายในดิจิทัลของหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพือ่ให้
เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานแต่ละระบบเข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ที่จะช่วยวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยรวมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดท ากระบวนการหรอืการด าเนินงานในรูปแบบดิจิทัล เพือ่การบรหิารราชการและ
การให้บริการประชาชน โดยกระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลดังกล่าว ต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและ
การเข้าถึงของประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 



  ข้อเสนอแนะหนว่ยงานระดับกรมที่มีหนว่ยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด - 4 

มิติที่ 4: การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 10 
1) Internal Integration  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานให้รองรับการท างานของระบบ Single Sign-on 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงการให้บริการของระบบงานของหน่วยงานได้สะดวกดว้ยการใส่รหัสหรือการพิสูจน์ตวัตนเพียงครั้ง
เดียว 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egov.go.th/th/faq/784/23/ 

 5. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลจากระบบบริหารจัดการภายในไว้ในฐานขอ้มูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจ 

2) External Integration  6. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก  
 7. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดใช้งานระบบดิจิทัลที่เป็นระบบกลาง แทนการพัฒนาระบบขึ้นมาเอง เพื่อชว่ยให้เกดิ

การบูรณาการขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของภาครัฐในองค์รวม และลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน ท าให้การบรหิาร
งบประมาณของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสามารถรับ/ส่งเอกสารติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็นทางการในรูปแบบ
ดิจิทัล โดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษ โดยอาจพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมาย ให้สอดคล้องกับการไม่
ต้องใช้กระดาษเป็นเอกสารหลกัฐานหรอืเอกสารสั่งการ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินงาน และลดการใช้กระดาษ  

 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับของหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการกระบวนการท างานข้ามหน่วยงาน เพือ่เอื้อให้เกิดการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างแท้จริง 

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

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / โน๊ตบุ๊ค / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดสรร WiFi ส าหรับให้บุคลากรภายในหนว่ยงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อใช้
งาน  

 3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดก าหนดให้มีการดูแลและติดตามการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ  

 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดท ากระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Management Process) 
และกระบวนการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Process: BCP) ที่เกี่ยวข้องกบั
ระบบสารสนเทศ มีการทดสอบตามสถานการณ์ที่ได้จัดท าในแผน BCP เพื่อใหก้ารด าเนินงานกลับคืนสู่สภาวะปกตโิดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 5. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีการบริหารระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศในยามเหตุฉุกเฉิน โดยมกีารส ารองข้อมลู
ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเส่ียงเมื่อระบบของหนว่ยงานเกิดความเสียหาย ระบบที่ส ารองข้อมูลไว้ในพื้นทีห่่างไกลจะ
ท างานทดแทนได้ทันที 

 6. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลที่ส ารองไว้ เพื่อให้มั่นใจวา่ข้อมูลสามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

 7. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีการก าหนดมาตรการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมาย มีลขิสิทธิ์ และสิทธิบัตร เท่านัน้ เพื่อรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน ลดความเส่ียงจากการ
ถูกโจรกรรมข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย โดยมีการสุ่มตรวจการใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เป็นระยะ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละหนว่ยงาน 

 8. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีกลไกการยืนยันตวัตนของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่ระบบที่ส าคัญ/ระบบที่มีความปลอดภัย
สูงของหน่วยงาน เช่น Token Key, Username/Password, บัตรประจ าตวัประชาชน, Smart Card ของหนว่ยงาน, 
Biometric Security (ลายนิว้มือ มา่นตา เสียง) เป็นต้น 

 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตวัของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเช่ือถอื 

2) Data Management  10. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมกีารบริหารจัดการเพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 
 11. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมกีารอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบ เช่น 

อัพเดตทันที (Real Time) หรือรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และอย่างน้อยรายปี 
 12. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมกีารตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงานที่เก็บรกัษาไว้ใหพ้ร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 
 13. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมกีารจัดท าขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เพือ่เตรียมการส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานภายนอก โดยควรอยู่ในรูปแบบ Machine-Readable เช่น CSV, ODS, XML, JSON, SHP, KMZ, RDF เป็น
ต้น 



  ข้อเสนอแนะหนว่ยงานระดับกรมที่มีหนว่ยงานส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด - 5 

มิติที่ 5: โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) ค่าน้้าหนัก ร้อยละ 15 
2) Data Management  14. พิจารณาจัดท า Data Warehouse และ/หรือ Data Lake ตามความเหมาะสม เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรบั

การวิเคราะหแ์ละใช้ประโยชน์จากข้อมลู โดยพจิารณาจัดท าให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานของหน่วยงานภายใต้สังกดั
ด้วย 

 15. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจดัท าข้อมูลตามภารกิจของแต่ละหนว่ยงานให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยตอ้ง
จัดท าเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เช่ือถือได้ และสามารถใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความถกูต้องและเป็นปจัจุบัน 
สามารถแลกเปลีย่นกับหนว่ยงานของรัฐแห่งอื่นและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 

 

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

1) เทคโนโลยีการ
เช่ือมต่อ/การสื่อสาร 
(Connectivity) เช่น 
Mobile, IoT, QR Code 
เป็นต้น 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพิจารณาน าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร (Connectivity) เช่น Mobile, IoT, 
QR Code เป็นต้น มาใช้ในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว เช่น พัฒนา Mobile Application เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ 
ของประชาชน หรอืเป็นช่องทางให้ประชาชนช าระค่าสินค้าหรือบริการ หรือเพือ่เป็นอุปกรณ์ในการท างาน เช่น 
Application ส าหรับวัดค านวณพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือใช้เทคโนโลย ีCloud IoT Platform ที่ท าหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ 
IoT ต่างๆ และท าการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นมาเพือ่ท าการประมวลผล เช่น การติดตั้ง Sensor เพื่อวัด
ปริมาณและคุณภาพของน้ า เก็บข้อมูลการใช้น้ าตามอาคารบา้นเรือน เพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการให้บริการน้ าประปาที่มี
คุณภาพและเพยีงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น 

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

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพิจารณาน าเทคโนโลยีอจัฉริยะ (Intelligence) เช่น AI, Big Data Analytic, 
Machine Learning, Deep Learning, Robotics เป็นต้น มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมตามภารกจิของหน่วยงาน เช่น จัดท า 
Big Data เพื่อใช้วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูล ในการสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการด าเนินงานภาครัฐ 
 

3) เทคโนโลยีด้านความ
มั่นคง (Trusted 
Protocol) เช่น Block 
Chain 

3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพิจารณาน าเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Trusted Protocol) เช่น Block Chain มา
ปรับใชใ้ห้เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อการจัดเก็บขอ้มูลได้อย่างปลอดภัย และข้อมูลที่จัดเกบ็มีความถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน  
 

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

4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้สังกัดพิจารณาน าเทคโนโลยีเกิดใหม ่(Emerging) เช่น Quantum Computing, AR, VR 
เป็นต้น มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามภารกิจของหนว่ยงาน เพือ่ยกระดับการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการให้บริการภาครัฐของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น   
 

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) ควรปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน 
 


