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คู่มือการตอบแบบส ารวจออนไลน์ 
แบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าปี 2562 

กรุณาส่งแบบส ารวจภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 
 
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบส ำรวจของหน่วยงำนท่ำน  โปรดศึกษำคู่มือกำรตอบแบบส ำรวจออนไลน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

o เกี่ยวกับแบบส ารวจออนไลน์ 
o ช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจออนไลน์  
o การตอบแบบส ารวจออนไลน์และวิธีการส่งแบบส ารวจให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ  
o การตรวจสอบค าตอบและการอนุมัติส่งแบบส ารวจของหน่วยงาน  
o ตัวอย่างปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีพบระหว่างตอบแบบส ารวจ 

 
เกี่ยวกับแบบส ารวจออนไลน์ 

1. โปรแกรมแบบส ารวจออนไลน์ประกอบด้วยแบบส ารวจ 4 ชุด คือ ชุดส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ 
ชุดส ำหรับหน่วยงำน อปท. ชุดส ำหรับหน่วยงำนส ำนักงำนจังหวัด และชุดส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดยกเว้นส ำนักงำน
จังหวัด โดยแต่ละหน่วยงำนจะตอบแบบส ำรวจเพียงชุดเดียวที่ตรงกับลักษณะของหน่วยงำนท่ำน ซึ่งได้ถูกก ำหนดจำกช่ือผู้ใช้ และ
รหัสผ่ำนท่ีใช้เข้ำระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2. ส่วนประกอบในแบบส ารวจ แต่ละหน้ำของแบบส ำรวจจะจ ำแนกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี ้
 

 
 

  

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 1 ส่วนด้านบนของแบบส ารวจ แสดงช่ือโครงกำรส ำรวจ ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำม เมนูดำวน์โหลดเอกสำรที่
ต้องกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบส ำรวจ ช่ือหน่วยงำนที่ตอบแบบส ำรวจ และสถำนะของผู้เข้ำใช้งำนระบบ ซึ่งแถบเมนู
ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบด้วย  

o คู่มือการตอบแบบส ารวจ เพื่ออธิบำยช่องทำง ส่วนประกอบ ข้ันตอนกำรตอบและอนุมัติส่งแบบส ำรวจ 

o VDO แนะน ำกำรตอบแบบส ำรวจ เป็นคู่มือกำรตอบแบบส ำรวจท่ีจัดท ำในรูป VDO  

o นิยามศัพท์ในแบบส ารวจ เพื่ออธิบำยควำมหมำยของค ำศัพท์ในแบบส ำรวจให้ผู้ตอบเข้ำใจควำมหมำยได้ชัดเจนและ
ตรงกัน  

o ไฟล์แบบส ารวจปี 2562 เป็นไฟล์แบบฟอร์มของแบบส ำรวจในรูปแบบ MS Word ที่ยังไม่มีกำรบันทึกค ำตอบ  

o ดาวน์โหลดไฟล์ค าตอบของหน่วยงาน เป็นไฟล์แบบส ำรวจในรูปแบบ PDF ที่มีกำรแสดงค ำตอบของหน่วยงำน  

o เมนู แสดงหัวข้อค ำถำมแต่ละส่วนและแต่ละข้อ เพื่อให้ผู้ตอบแบบส ำรวจหรือผู้อนุมัติสำมำรถเลือกค ำถำมข้อใดก็ได้ที่
ต้องกำรตอบหรือต้องกำรตรวจสอบข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำร โดยเมนูจะจ ำแนกค ำถำมเป็นส่วนต่ำงๆ ดังน้ี 
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 เมื่อคลิกเข้ำไปในแต่ละส่วน จะเห็นรำยละเอียดหัวข้อค ำถำมแต่ละข้อตำมตัวอย่ำงในภำพต่อไปนี ้

 
 
o ออกจากระบบ เพื่อหยุดกำรตอบแบบส ำรวจ โดยทุกครั้งที่ท่ำนต้องกำรหยุดกำรตอบแบบส ำรวจ ให้คลิกเมนู ออกจำก

ระบบ ทุกครั้ง เพ่ือให้โปรแกรมท ำกำรปิดระบบแบบส ำรวจออนไลน์ได้สมบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดค าถามแต่ละข้อในการส ารวจ  

ส่วนที่ 3 เมนูการย้อนกลับไปค าถามข้อก่อนหน้าหรือการบันทึกเพ่ือตอบข้อต่อไป ซึ่งระหว่ำงตอบแบบส ำรวจท่ำน
สำมำรถย้อนกลับหรือไปตอบข้อต่อไปก่อนข้อใดก็ได้ แต่จะต้องตอบให้ครบทุกข้อจึงจะส่งแบบส ำรวจได้ 
 
ช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจออนไลน์ 
  

1. ท่านสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 
 

 ช่องทางที่ 1 พิมพ์ URL http://dga-dgrov2562.idsearch.info/index.php/login ขอแนะน ำให้ท่ำนใช้ช่องทำงนี้
เพื่อตอบแบบส ำรวจออนไลน์ทำงเครื่องคอมพิวเตอร ์

 
 

 ช่องทางที่ 2 เข้าทาง QR Code ตามภาพ ส ำหรับกำรตอบทำงอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถอื แท็บเล็ต 
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2. เมื่อเข้าสู่หน้าแบบส ารวจออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของหน่วยงานท่านที่เปน็สถานะผู้ตอบแบบ
ส ารวจ (U1) ตามที่ระบุในหนังสอืขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจ จากนั้นให้คลิกตรงค าว่า “เข้าระบบ” โดยแต่ละหน่วยงำน
จะมีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่ำนท่ีแตกต่ำงกัน 

 

 
 

 
  

ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขตามช่องที่คั่นด้วยตัวอักษร 

รหัสผ่าน ให้พิมพ์ให้ถูกต้องตามรปูแบบที่ก าหนด ระวังเรื่อง
ตัวอักษรและตัวเลขที่คล้ายกัน เช่น อักษร o กับเลข 0 
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การตอบแบบส ารวจออนไลน์และวิธีการส่งแบบส ารวจให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ  
  

1. เมื่อเข้าระบบแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่ำนจะเห็นหน้ำค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบส ำรวจ ขอให้ท่ำนอ่ำนค ำ
ช้ีแจงให้ครบถ้วน จำกนั้นใหค้ลิกตรงค าว่า “ต่อไป” เพ่ือเข้าสู่หน้า “ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานของท่าน” 

 

 
2. หน้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานของท่าน ระบบจะกรอกช่ือหน่วยงำน และสังกัดกระทรวงไว้ให้ท่ำนแล้ว ให้ท่ำน

ตรวจสอบควำมถูกต้องของช่ือหน่วยงำนและสังกัดกระทรวง จำกนั้น ให้ท่ำนกรอกข้อมูลในช่องที่ยังไม่มีค ำตอบ เช่น ช่ือผู้ประสำนงำน 
นำมสกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail เป็นต้น จำกนั้นให้คลิกตรงค าว่า “บันทึกและต่อไป” เพ่ือเข้าสู่หน้า “เลือกหัวข้อที่ต้องการ
ตอบค าถาม” ซึ่งเหมือนกับหน้ำของเมนู 
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3. หน้าเลือกหัวข้อที่ต้องการตอบค าถาม ให้ท่ำนเลือกหัวข้อค ำถำมที่ต้องกำรตอบ จำกนั้นใหค้ลิกตรงค าว่า “ต่อไป” เพ่ือ
เข้าสู่หน้าของค าถามที่ต้องการตอบ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงกำรตอบค ำถำม “ส่วนที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / 
Practices)” 
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4. วิธีการตอบค าถาม  
 4.1 เนื่องจำกแบบส ำรวจนี้ต้องรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ในหน่วยงำนของท่ำน ดังนั้นท่านสามารถเลือกตอบ

ค าถามข้อใดก่อนก็ได้ที่สามารถตอบได้ แต่จะต้องตอบให้ครบทุกข้อจึงจะส่งแบบส ารวจได้ 
 4.2 การระบุค าตอบ จ ำแนกตำมประเภทของค ำถำมค ำตอบ ดังนี ้

4.2.1 ค าถามที่ใหต้อบได้ค าตอบเดียว สังเกตจำกกำรใช้สัญลักษณ์  หน้ำค ำตอบท่ีให้เลือก  
4.2.2 ค าถามที่ให้ตอบได้หลายค าตอบ สังเกตจำกกำรใช้สัญลักษณ์  หน้ำค ำตอบท่ีให้เลือก 
4.2.3 ค าถามที่ให้เติมค าตอบเอง  โดยมีช่องว่ำงเว้นไว้ให้เติมค ำตอบ ซึ่งมีทั้งค ำตอบแบบตอบเป็น

ข้อควำม เช่น ระบุเหตุผล ระบุลิงก์ เป็นต้น และค ำตอบที่ต้องตอบเป็นตัวเลขแบบไม่มีทศนิยมเท่ำนั้นโดยไม่
สำมำรถพิมพ์ตัวอักษรได้ เช่น จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนเงินงบประมำณ เป็นต้น ถ้ำไม่มีให้พิมพ์ “0”  

ในกรณีที่ท่านไม่ทราบค าตอบที่สอบถามเกี่ยวกับจ านวน เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนเงิน
งบประมาณ เป็นต้น ให้ท่านบันทึก “9999” ในช่องค าตอบ ทั้งนี้ทาง สพร.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คิดคะแนนใน
ข้อที่ท่านตอบด้วย “9999” 

4.2.4 ค าถามที่ให้แนบไฟล์ประกอบค าตอบ  โดยให้แนบไฟล์ภำพ เช่น BMP, TIFF, GIF, JPG เป็นต้น 
หรือ PDF ที่แสดงรำยละเอียดของค ำตอบ  
 

 
 

 
 

4.3 ในกรณีที่ค าตอบของข้อค าถามแต่ละข้อต้องมีความสอดคล้องหรือมีความเชื่อมโยงกัน  ระบบจะมีกำร
ตรวจสอบค ำตอบท่ีท่ำนตอบไว้ในค ำถำมข้อก่อนหน้ำเพื่อให้ค ำตอบมีควำมสอดคล้องกัน ได้แก่ค ำถำมต่อไปนี้ 

4.3.1 ค าถามส่วนที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices)  

4.2.1 แบบใหต้อบได้ค าตอบเดียว 

4.2.3 แบบใหเ้ติมค าตอบเองเป็นข้อความ 

4.2.4 แบบใหต้อบได้หลายค าตอบหรอืหลายข้อ 

4.2.3 แบบใหเ้ติมค าตอบเอง
เป็นตัวเลขโดยไม่มีทศนิยม 

9999 

ถ้าท่านไม่ทราบ ให้บันทึก 9999 
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ค าถามข้อ P1.3.1 กับข้อ P1.3A1, P1.3A2, P1.3A3 :  
- ค ำตอบข้อ P1.3A1 งบประมำณรวมทั้งหมดที่ขอ หรือข้อ P1.3A2 งบประมำณที่ได้รับ หรือข้อ 

P1.3A3 งบประมำณที่จัดสรรมำจำกแหล่งอื่น จะต้องไม่มำกกว่ำค ำตอบข้อ P1.3.1 จ ำนวนเงินงบประมำณปี 2562  
- ค ำตอบข้อ P1.3A2 จ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับจำกกำรจัดสรรงบประมำณตำมวัตถุประสงค์แต่ละ

ข้อ จะต้องไม่มำกกว่ำค ำตอบข้อ P1.3A1 จ ำนวนเงินท่ีของบประมำณ 
 

 
 

 
 
  

 

 



 
คู่มือการตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าป ี2562 

 

(V6) หน้า 9 / 17 
 

ค าถามข้อ P1.4C-1 กับข้อ P1.4C-2 : ค ำตอบข้อ P1.4C-2 งบประมำณโครงกำรที่ได้รบัแต่ละโครงกำร 
จะต้องไม่มำกกว่ำค ำตอบข้อ P1.3.1 จ ำนวนเงินงบประมำณปี 2562   

 
 

4.3.2 ค าถามส่วนที่ 2 ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities)  
ค าถามข้อ P2.3B : ค ำตอบในข้อย่อยแต่ละข้อใน 6.1-6.6 จ ำนวนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละด้ำนที่ได้รับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพด้ำนดิจิทัลที่ยังไม่หมดอำยุ จะต้องไม่มำกกว่ำค ำตอบข้อ P2.3B จ ำนวนบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพด้ำนดิจิทัล (ที่ยังไม่หมดอำยุรวม) ท้ังหมด  

ทั้งนี้ ถ้ำบุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่มีประกำศนียบัตรฯ มำกกว่ำ 1 ด้ำน ให้นับจ ำนวนเข้ำไปทุกด้ำนที่มี
ประกำศนียบัตรฯ 

 

 
 
  



 
คู่มือการตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าป ี2562 

 

(V6) หน้า 10 / 17 
 

4.3.3 ค าถามส่วนที่ 3 บริการภาครัฐ (Public Services)  
ค าถามข้อ P3.1A และข้อ P3.1B : ค ำตอบข้อ P3.1B จ ำนวนบริกำรที่มีให้กับประชำชน/ภำคธุรกิจ/

ภำครัฐที่ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลทั้งหมด จะต้องไม่มำกกว่ำค ำตอบข้อ P3.1A จ ำนวนบริกำรที่มีกำรให้บริกำรกับประชำชน/ภำค
ธุรกิจ/ภำครัฐ ทั้งหมด 

 

 
 
ค าถามข้อ P3.6 : ค ำตอบปริมำณกำรใช้บริกำรเฉพำะที่ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล จะต้องไม่มำกกว่ำปริมำณ

กำรใช้บริกำร (Transaction) ทั้งหมด (ทั้งที่เป็นดิจิทัลและไม่เป็นดิจิทัล) 

 
 

5. ค าอธิบายความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ ในแบบส ำรวจออนไลน์ ค ำศัพท์ที่ส ำคัญจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้ำ ซึ่งจะสำมำรถ
น ำเมำส์ไปคลิกเพื่อดูค ำอธิบำยได้ และเมื่อคลิกอีกครั้งค ำอธิบำยจะหำยไป   

    
 

  

เมื่อน ำเมำส์ไปคลิกจะ
ปรำกฏค ำอธิบำยออกมำ 
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6. ท่านจะต้องตอบแบบส ารวจให้ครบทุกข้อจึงจะสามารถส่งแบบส ารวจไปให้ ผู้มีอ านาจอนุมัติได้ เมื่อท่ำนตอบค ำถำม
จนมำถึงหน้ำสุดท้ำย ซึ่งเป็นหน้ำส่งแบบส ำรวจ ถ้ำท่ำนตอบค ำถำมไม่ครบ ระบบจะแสดงค ำถำมข้อที่ท่ำนไม่ได้ตอบหรือตอบไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่ำนสำมำรถคลิกที่ค ำถำมแต่ละข้อเพื่อกลับไปตอบให้ครบถ้วน   

 

 
 

7. การส่งแบบส ารวจไปให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ เมื่อท่ำนตอบแบบส ำรวจจนครบทุกข้อ ให้ไปที่เมนูเพื่อ
เลือก “หน้าส่งแบบส ารวจ” หรือคลิกตรงค ำว่ำ “บันทึกและต่อไป” จนถึงหน้ำสุดท้ำยซึ่งเป็นหน้ำส่งแบบส ำรวจ จำกนั้น ให้กรอก
ข้อมูลผู้ตอบแบบส ำรวจและข้อมูลผู้อนุมัติแบบส ำรวจให้ครบทุกช่อง ได้แก่ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยตรง 
และ E-mail เพื่อใหร้ะบบส่งแบบส ำรวจไปให้ผู้อนุมัติท ำกำรตรวจสอบและอนุมัติ จำกน้ันคลิกตรงค ำว่ำ “บันทึกและส่งข้อมูล” 
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8. หลังจากที่ท่านส่งแบบส ารวจไปให้ผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าระบบแบบส ารวจออนไลน์ได้อีก โดย
ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ท าการส่งแบบสอบถามแล้ว ไม่สามารถเข้าระบบได้อีก    
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การตรวจสอบค าตอบและการอนุมัติส่งแบบส ารวจของหน่วยงาน  
 

1. ระบบจะส่ง E-mail ไปยังผู้อนุมัติแบบส ารวจเพ่ือแจ้งให้ด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการสง่ออกแบบส ารวจ 
พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสถานะผู้อนุมัติแบบส ารวจ (A1) ซึ่งตรงกับที่แจ้งไว้ในหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ตอบแบบส ำรวจ 
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2. เมื่อเข้าสู่หน้าแบบส ารวจออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของหน่วยงานท่านที่เปน็สถานะผู้อนมุัตแิบบ
ส ารวจ (A1) ตามที่ระบุในหน้า E-mail หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจ จากนั้นให้คลิกตรงค าว่า “เข้าระบบ”  

 

 
 
3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าแรกของแบบส ารวจจะแจ้งวิธีการตรวจสอบและอนุมัตกิารส่งแบบส ารวจ ซ่ึงสามารถ

ด าเนินการได้ 2 วิธีการ ดังนี ้  
 

 
 

 

  

ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์เฉพาะตัวเลขตามช่องที่คั่นด้วยตัวอักษร 

รหัสผ่าน ให้พิมพ์ให้ถูกต้องตามรปูแบบที่ก าหนด ระวังเรื่อง
ตัวอักษรและตัวเลขที่คล้ายกัน เช่น อักษร o กับเลข 0 
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4. ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในแบบส ารวจออนไลน์ได้ทุกข้อ  
5. การอนุมัติและส่งแบบส ารวจ เมื่อท่ำนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่ำนดาวน์โหลดไฟล์ค าตอบของ

หน่วยงานเก็บไว้ จำกนั้นให้ไปที่เมนูเพื่อเลือก “หน้าอนุมัติส่งแบบส ารวจ” หรือคลิกตรงค ำว่ำ “บันทึกและต่อไป” จนถึงหน้ำสุดท้ำย
ซึ่งเป็นหน้ำอนุมัติส่งแบบส ำรวจ หลังจากส่งแบบส ารวจแล้วท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีก 

 

 
 
 

ที่หน้ำอนุมัติส่งแบบส ำรวจ ให้คลิกตรงค ำว่ำ “อนุมัติส่งแบบส ารวจ” ถือว่ำเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
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อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกอนุมัติส่งแบบส ารวจแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบแบบสอบถามออนไลน์และไม่สามารถ
แก้ไขค าตอบได้อีก จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรตรวจสอบค ำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งแบบส ำรวจ 

 

 
 
  



 
คู่มือการตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าป ี2562 

 

(V6) หน้า 17 / 17 
 

ตัวอย่างปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างตอบแบบส ารวจ 
 
ปัญหา : ไม่สามารถเข้าระบบแบบส ารวจออนไลน์ได้ 
 วิธีการแก้ไข  
 1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ URL หรือลิงก์กำรเข้ำสู่หน้ำระบบแบบส ำรวจออนไลน ์หรือ 
 2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรพิมพ์ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่ำน 
 
ปัญหา : เข้าสู่ระบบแบบส ารวจออนไลน์แล้ว แต่ไม่มีข้อมูลแบบส ารวจ หรือพบค าว่า page not found 
 วิธีการแก้ไข  
 1. กดปุ่ม Refresh ของ Browser Internet ที่ใช้ หรือ 
 2. ปิด Browser Internet แล้วเปดิ Browser Internet ใหม่ จำกนั้นให้เข้ำสู่ระบบแบบส ำรวจออนไลน์ใหม่อีกครั้ง 
 
ปัญหา : หน้าแบบส ารวจออนไลน์ค้าง ไม่ท างานในระหว่างที่ตอบแบบส ารวจ หรือเปิดหน้าจอทิ้งไว้นาน 
 วิธีการแก้ไข  
 1. กดปุ่ม Refresh ของ Browser Internet ที่ใช้ หรือ 
 2. ปิดหน้ำแบบส ำรวจออนไลน์ แล้วเริม่เข้ำสูร่ะบบใหม่อีกครั้ง ถ้ำเข้ำพิมพ์ URL ถูกต้องแล้วยังเข้ำระบบไมไ่ด้ ให้พิมพ์ URL 
ค ำว่ำ http://dga-dgrov2562.idsearch.info/login/logout จำกนั้นกด Enter  
 
  

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะอ านวยความสะดวกในการตอบแบบส ารวจฯ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ แบบส ารวจ นิยาม

ศัพท์ คู่มือการตอบแบบส ารวจ วดิีโอแนะน าการตอบแบบส ารวจ ได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/2131/13368/ หรือ
ดาวโหลดจากไฟล์ที่แสดงตรงส่วนบนของแบบส ารวจทุกหน้า 
 หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสยั กรุณาติดต่อช่องทางต่อไปนี ้

o แอปพลิเคชั่น Line ที่ @dgsurvey2019 หรือ  
o E-mail : dgsurvey2019@dga.or.th หรือ 
o ติดต่อเจา้หน้าท่ีคือ คุณภันฑิราภรณ์  หวังโรจน์ฤทธิ์ หมายเลขโทรศพัท์ 09-4403-3888, คุณธัญมณฑน์กร อุษา 

หมายเลขโทรศัพท์ 08-9432-9994, คุณลินไสว พนาสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1915-9861 
 

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือและสละเวลำอันมีค่ำในกำร
ตอบแบบส ำรวจในครั้งนี้ โดยผลส ำรวจจะเป็นข้อมูลส ำคัญที่สะท้อนสถำนะควำมพร้อมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล เพื่อใช้ในกำรวำ งแผน 
กำรก ำหนดนโยบำย ตลอดจนกำรด ำเนินโครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
นอกจำกนี้ สพร.จะน ำส่งผลคะแนนของหน่วยงำนให้ท่ำนได้รับทรำบเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุง พัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลในหน่วยงำนท่ำนต่อไป 
 

https://www.dga.or.th/th/content/2101/12779/
mailto:dgsurvey@dga.or.th%20หรือ

