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บทน า 

ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐบำลที่มุ่งมั่นผลักดันนโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ซึ่งที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนโยบำยที่รัฐบำลให้
ควำมส ำคัญ คือ นโยบำยกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล โดยเมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่
ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

นอกจำกนี้ ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๐ นำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำร
ให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐส ำรวจกำรน ำดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ในภำรกิจของหน่วยงำนและภำรกิจเพ่ือกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน แนวนโยบำยและข้อสั่งกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
สรอ. ได้จัดท ำโครงการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้น ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถำนภำพกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐในประเทศ ที่สำมำรถสะท้อนภำพและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำน และเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำนโยบำยระดับประเทศ โดยมุ่งหวังว่ำ ข้อมูล
จะสำมำรถสะท้อนถึง ปัญหำ ควำมท้ำทำย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนรัฐบำล
ดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในกำรจัดท ำนโยบำยและกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และให้หน่วยงำนระดับนโยบำย
ได้น ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนและติดตำมงำนด้ำนนโยบำยที่เหมำะสม  
 
ความแตกต่างระหว่าง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, รัฐบาลดิจิทัล, และรัฐบาล ๔.๐  

บริษัทกำร์ทเนอร์ (Gartner) ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ได้น ำเสนอระดับกำรพัฒนำ รัฐบำลดิจิทัล 
(Maturity Model) ๕ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ E-Government, ระดับที่ ๒ Open, ระดับที่ ๓ Data-Centric, 
ระดับท่ี ๔ Fully Digital และระดับท่ี ๕ Smart1 ดังภำพ 

                                                 
1 Andrea Di Maio and Rick Howard, “Introducing the Gartner Digital Government  Maturity Model 2.0”, 
2017, [https://www.gartner.com/doc/3764382/introducing-gartner-digital-government-maturity] 
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ขั้นที่ ๑ : E-Government หรือรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกำรพัฒนำบริกำร

ภำครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือ
ช่องทำงอ่ืนๆ ให้มำกขึ้น (Portals) โดยให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
(Compliance efficiency) เน้นกำรสร้ำงระบบเพ่ือกำรบริกำรประชำชนเป็นหลัก (Service-oriented 
architecture) ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำขั้นนี้ก็คือผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง 
(CIO/CTO) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนเทคโนโลยีในหน่วยงำน โดยตัวชี้วัดที่ส ำคัญในระดับนี้ก็คือสัดส่วนของ
กำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์  

ขั้นที่ ๒ : Open หน่วยงำนจะต้องมีกำรยกระดับกำรพัฒนำขึ้นมำสู่กำรด ำเนินกำรในเรื่องของ กำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐแก่สำธำรณชน หรือ Open Government Data โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำถึงข้อมูล
และควำมโปร่งใส (Transparency and Openness) ภำครัฐจะมีบทบำทในกำรสร้ำงช่องทำงให้ภำคส่วนต่ำงๆ 
สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลภำครัฐได้อย่ำงเปิดเผยและทั่วถึง เพ่ือให้ภำคธุรกิจ ภำคประชำชน รวมถึงนักพัฒนำ
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสำมำรถน ำข้อมูลที่เปิดเผยมำนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำ
ขั้นนี้ก็คือ CDO ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนข้อมูลดิจิทัลต่ำงๆ ของหน่วยงำน ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกำรพัฒนำใน
ระดับนี้คือสัดส่วนของข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

ขั้นที่ ๓ : Data Centric หน่วยงำนจะต้องน ำข้อมูลที่มีมำใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำที่มีอยู่เดิม 
(Constituent Value) โดยหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรไม่จ ำเป็นต้องเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับรัฐบำล 
(Nongovernment channels) ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำขั้นนี้คือหน่วยงำนต่ำงๆ (Departments) ที่
จะเป็นผู้ริเริ่มน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีที่จะมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำระดับนี้คือกำรใช้งำนข้อมูล
อย่ำงหลำกหลำย (Multisourced) ทั้งข้อมูลสำธำรณะที่รัฐบำลเผยแพร่ และข้อมูลขององค์กรธุรกิจ (Open 
any Data) เพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับประกอบกำรตัดสินใจและน ำมำพัฒนำแอปพลิเคชันทำงธุรกิจให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกำรพัฒนำในระดับนี้คือจ ำนวนของบริกำรที่เกิดขึ้นจำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่ได้มำจำกแหล่งต่ำงๆ 

ขั้นที่ ๔ : Fully Digital หน่วยงำนจะต้องมีกำรน ำข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกมำเข้ำสู่กระบวนกำร
บริหำรข้อมูลและด ำเนินกำรเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้วิเครำะห์และคำดกำรณ์ (Transformation)  โดยจะมีกำร
แลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ (Partner-sourced) ท ำให้ประชำชนใช้บริกำรต่ำงๆ ได้
สะดวกสบำยยิ่งขึ้น สำมำรถเข้ำถึงบริกำรและข้อมูลได้จำกหลำกหลำยช่องทำงที่ไม่มีกำรจ ำกัดเฉพำะภำครัฐ
เท่ำนั้น (Truly multichannel) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นกำรยุติบริกำรภำครัฐแบบเดิมๆ ที่ไม่มีประสิทธิภำพแต่กลับ
มีต้นทุนที่สูง ในขั้นตอนนี้มีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี IoT เพ่ือให้ได้ข้อมูลมำกขึ้นจำกอุปกรณ์ที่มีกำร
เชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด เป็นต้น (Things as Data) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน



๓ 
 

กำรวิเครำะห์และกำรสร้ำงบริกำรในรูปแบบอัตโนมัติมำกขึ้น ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกำรพัฒนำในระดับนี้คือ
สัดส่วนของข้อมูลที่ได้จำกกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ (Data from things)  

ขั้นที่ ๕ : Smart หน่วยงำนจะต้องให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนเป็นหลัก (Sustainability) กำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนแบบเดิมโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ไม่มีประสิทธิภำพ  จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 
(Automation replaces portals) ที่มีควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์และตอบสนองต่อควำมต้องกำรต่ำงๆ 
ไปจนถึงกำรป้องกันเหตุฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และปรับตัว เช่น AI และ 
Machine Learning (Smart Machine) ผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO plus) จะเป็นผู้ที่มี
บทบำทส ำคัญในกำรผลกัดันให้เกิดกำรพัฒนำในระดับนี้ขึ้น โดยตัวชี้วัดที่ส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำในระดับนี้คือ
สัดส่วนของบริกำรที่ลดลงจำกกำรแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) เป็นระดับการพัฒนาขั้นแรกของการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐจากการใช้กระดาษ
เป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส ำคัญ ซึ่งท ำให้กำรท ำงำนหรือ
กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำงำนและกำรให้บริกำร
ประชำชนยังคงเป็นแบบแยกส่วนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน ขำดกำรเชื่อมโยงระบบและข้อมูล
ระหว่ำงกัน ส่งผลให้ยังไม่สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำรให้บริกำรประชำชนและสนับสนุนกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยได้มำกเท่ำท่ีควร 

ส่วน รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น นอกจากจะมีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม           
มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐเช่นเดียวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยั ง มีหลักการส าคัญเพิ่ม เติมอีกหลายประเด็น ประกอบด้วย การยึดถือ                
ประโยชน์สุข สิทธิเสรีภาพ และความสะดวกของประชาชนเป็นส าคัญ การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่
ละคนได้อย่างเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อสร้างความโปร่งใส รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐได้โดยสะดวก มีระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและม่ันคงปลอดภัย น าไปสู่การวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้บริการประชาชน และตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้อง แม่นย า บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย “ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0)” ของรัฐบำลที่มีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสม มำใช้ในกำรเพ่ิม
มูลค่ำของสินค้ำและบริกำรของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรำยได้สูง (High Income 
Country) บนพ้ืนฐำนของควำม “มั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน” จึงมีกำรบัญญัติค ำว่ำ “รัฐบำล ๔.๐” 
(Government 4.0) ขึ้น โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ขณะด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) ได้กล่ำวในบรรยำยหัวข้อ “ระบบ
รำชกำร ๔.๐ กับกำรขับเคลื่อน ป.ย.ป.” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง โดยอธิบำย “รัฐบำล ๔.๐” 
ไว้ว่ำ เป็นรัฐบำลที่ “ต้องปรับตัวให้เข้ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  
 
 



๔ 
 

โดยต้องเป็นที่พ่ึงของประชำชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจ”2 โดยมีลักษณะส ำคัญคือ 
 ๑. เป็นรัฐบำลที่ยึดถือควำมสะดวกและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นส ำคัญโดยมุ่งเน้นกำร

ให้บริกำรเป็นหลัก 
 ๒. เปิดเผยและเชื่อมโยงกัน 
 ๓. บริหำรงำนอย่ำงชำญฉลำด และมีขีดควำมสำมำรถสูง 
 สรุป ควำมหมำยและลักษณะส ำคัญของ “รัฐบำล ๔.๐” สอดคล้องกับควำมหมำยของค ำว่ำ 

“รัฐบำลดิจิทัล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 สุวิทย์ เมษินทรีย์. เอกสำรประกอบกำรบรรยำยหัวข้อ “ระบบรำชกำร ๔.๐ กับกำรขับเคลื่อน ป.ย.ป.” ในกำรอบรม
หลักสตูรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิตำมกรอบกำรปฏริูปประเทศ ยทุธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง, 
[http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/25600302-59601-rsr-suwit-gov-system-4-0.pdf] 



๕ 
 

โครงการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารฐับาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
กำรด ำเนินงำนส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 

๒๕๖๐ สรอ. มุ่งเน้นให้ได้ข้อมูลที่สำมำรถสะท้อนระดับควำมพร้อมของรัฐบำลดิจิทัลในภำพรวมของประเทศ 
และแสดงถึงควำมเชื่อมโยงของกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงกับหน่วยงำนภำครัฐส่วน
ภูมิภำค โดยในปีนี้ มีกำรพัฒนำกรอบกำรส ำรวจและเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของ
หน่วยงำนภำครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือศึกษำ ทบทวน และพัฒนำกรอบกำรประเมินควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย รวมถึงตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมพร้อมด้ำนรัฐบำลดิจิทัล
ของหน่วยงำนภำครัฐระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย 

๒. ส ำรวจระดับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ สำมำรถใช้อ้ำงอิงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำนโยบำยและพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัลของประเทศ 

๓. เผยแพร่ข้อมูลสถำนภำพควำมพร้อมด้ำนรัฐบำลดิจิทัล เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน จัดท ำนโยบำย วำงมำตรกำร เพ่ือขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล
ระดับประเทศ 
   
การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๐   

กำรพัฒนำกรอบกำรประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี ๒๕๖๐  
ได้มีกำรศึกษำและทบทวนกรอบกำรประเมินฯ ที่ใช้ในปี ๒๕๕๙ ร่วมกับกำรศึกษำแผนนโยบำยระดับชำติที่
เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔, แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑) และ (ร่ำง) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจำกนี้ ยังมีกำร
ทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์จำกประเทศต้นแบบ เช่น ประเทศเอสโตเนีย ประเทศสหรำช
อำณำจักร ประเทศเกำหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ รวมถึงได้มีกำรศึกษำทบทวนกำรจัดอันดับของหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ เช่น UN, Waseda, WJP, OKI, และ World Wide Web Foundation รวมถึงน ำมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรดิจิทัลและมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกรอบกำรส ำรวจฯ และตัวชี้วัด
ประจ ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงของกำรพัฒนำกรอบกำรส ำรวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส ำรวจนั้น ได้มีกำรจัดประชุม
ระดมควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรยอมรับ และน ำ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มำปรับปรุงกรอบกำรส ำรวจฯ ตัวชี้วัด และแบบส ำรวจ ก่อนด ำเนินกำรส ำรวจ 

กำรพัฒนำกรอบกำรประเมินกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ แบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด ๖ มิติ และมีค่ำน้ ำหนักที่แตกต่ำงกัน โดยมีรำยะเอียดดังนี้  



๖ 
 

 
รูปที่ ๑ กรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
มิติที่ ๑ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ ๒๐ โดยประเมินควำม
พร้อมในกำรจัดท ำแผนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ว่ำมีควำมสอดคล้องกับนโยบำย แผน
ระดับชำติ นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ แนวทำงกำรปกป้องคุ้มครองและกำรเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว รวมถึงกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มิติที่ ๒ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ ๒๐ โดยประเมิน
ควำมเพียงพอของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ควำมรับผิดชอบและควำมต่อเนื่องของผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) และกำรส่งเสริมทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของหน่วยงำน 
มิติที่ ๓ บริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย (Public Services) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ ๓๐ โดยประเมินสัดส่วน
จ ำนวนบริกำรในรูปแบบดิจิทัลต่อบริกำรภำครัฐทั้งหมด กำรให้ควำมรู้แกผู่้ใช้บริกำร รวมถึงช่องทำงกำรเข้ำถึง
และแนวทำงกำรสนับสนุนบริกำรของภำครัฐ  
มิติที่ ๔ การบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office Practices) ค่ำน้ ำหนักร้อย
ละ ๑๐ โดยประเมินกำรน ำระบบดิจิทัลและ ERP เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยใน รวมถึงกำรเชื่อมโยงกับ
หนว่ยงำนอื่นๆ  
มิติที่  ๕ โครงสร้างพื้นฐานที่ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ ๑๕ โดยประเมินควำมเพียงพอและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ต่อเนื่อง
ของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล พร้อมทั้งกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำน 
มิติที่ ๖ เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน าไปใช้ (Smart Technological Practices) ค่ำน้ ำหนักร้อยละ ๕ 
โดยประเมินแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ IoT, Big Data และ Mobile Technology ของหน่วยงำน  
 
 จำกกรอบกำรประเมินและตัวชี้วัดระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลนี้ น ำไปสู่กำรพัฒนำแบบส ำรวจ 
และ สรอ. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกับหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศในระยะเวลำตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎำคม – ๒๐ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  



๗ 
 

ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
จำกกำรส ำรวจหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ ประกอบด้วย หน่วยงำนรำชกำร (รวม

กรุงเทพฯและเมืองพัทยำ) รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๐๒ หน่วยงำน  มี
หน่วยงำนตอบแบบส ำรวจฯ กลับมำ ๒๗๔ หน่วยงำน (คิดเป็นร้อยละ ๙๑) มีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า มีค่าเท่ากับ ๕๗.๘ คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัล 

คะแนน
รวม 

Policies/ 
Practices 

Digital 
Capabilities 

Public 
Services 

Smart 
Back 

Office 

Secure and 
Efficient 

Infrastructure 

Smart 
Technological 

Practices 

ภำพรวมหน่วยงำนภำครัฐ
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำ 57.8 57.9 66.0 50.3 49.3 67.0 47.0 

 
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ ตัวชี้วัดด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีระดับควำมพร้อมมำกที่สุด ๖๗.๐ 
คะแนน รองลงมำคือ ด้ำนศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล (Digital Capabilities) ๖๖.๐ คะแนน 
ด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) ๕๗.๙ คะแนน ด้ำนบริกำรภำครัฐที่สะดวกเข้ำถึงง่ำย 
(Public Services) ๕๐.๓ คะแนน ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรภำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back 
Office Practices) ๔๙.๓ คะแนน และด้ำนเทคโนโลยีอัจฉริยะและกำรน ำมำใช้ (Smart Technological 
Practices) มีคะแนนน้อยที่สุด ๔๗.๐ คะแนน โดยมีรำยละเอียดของตัวชี้วัดรองดังนี้ 

 

 
 
ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ เป็นจุดเริ่มต้นส ำคัญส ำหรับกำรก ำหนดทิศทำงและมำตรฐำนของ

หน่วยงำนในกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลดิจิทัล โดยในเสำหลักที่ ๑ มีกำรส ำรวจเรื่องแนวนโยบำยและหลักปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนดิจิทัล ที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับกรมอยู่ที่ ๕๗.๙ คะแนน ซึ่งประกอบด้วย ๖ 



๘ 
 

โดยที่ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมำกที่สุด ๒ อันดับ คือ กำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิกฤต (Critical Infrastructure) 
และกำรจัดท ำนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Policy) ได้คะแนน ๘๙.๓ และ ๘๐.๑ 
ตำมล ำดับ ตำมมำด้วยด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณดิจิทัล (Effective Allocation of the Budgets) ได้คะแนน 
๗๒.๓ ด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรเปิดเผยข้อมูล (Data Privacy and Sharing) ได้คะแนน 
๕๗.๗ ด้ำนนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Policy) ได้คะแนนคือ ๔๗.๑ และตัวชี้วัดย่อยด้ำน
ควำมสอดคล้องต่อนโยบำยระดับชำติ (Policy Harmonization with National Policy Level) ได้รับคะแนน
ต่ ำที่สุดโดยได้คะแนนเพียง ๔๐.๘ คะแนน 

จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐไทยให้ควำมส ำคัญต่อมำตรกำรรองรับหำกเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และมีกำรจัดท ำนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และมีกรอบแนวทำงและกรอบเวลำที่ชัดเจนนั้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนที่ถูกก ำหนดให้เป็นหน่วยงำนที่ถือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญของประเทศ มีกำร
จัดท ำแนวนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศครบทุกหัวข้อ สะท้อนให้เห็นถึงควำม
ตระหนักเรื่องควำมปลอดภัยได้ในระดับแรก 

ส ำหรับด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณดิจิทัล จำกค่ำคะแนนแสดงให้เห็นถึงหน่วยงำนระดับกรม ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือรองรับนโยบำยและแผนงำนปฏิบัติงำนเพ่ือไปสู่รัฐบำลดิจิทัล และพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศในระดับหนึ่ง แต่กำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำนส่วนใหญ่ลงไปสู่กำรน ำไปพัฒนำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐำน เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจ ำส ำนักงำน มำกกว่ำที่จะน ำไปใช้
เพ่ือกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำบริกำร 

ส ำหรับด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรเปิดเผยข้อมูล มีเพียงหน่วยงำนร้อยละ ๒๘ ของ
จ ำนวนหน่วยงำนระดับกรม ที่มีกำรจัดท ำแนวนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วน และด ำเนินกำร
ตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจำกจ ำนวนดังกล่ำว อำจน ำไปสู่อุปสรรคกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลด้ำนควำมเชื่อม่ันกำรเข้ำใช้บริกำรกับภำครัฐของผู้ใช้บริกำรเรื่องควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว  

ด้ำนนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล มีหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยเพียง
ร้อยละ ๒๒ ซึ่งถือว่ำเป็นสัดส่วนที่น้อย โดยอำจมีควำมสับสนในหน่วยงำนภำครัฐระหว่ำงแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศเดิมและแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลใหม่ ถึงแนวทำงและควำมชัดเจนในกำรจัดท ำ จึงส่งผลให้ค่ำคะแนน
ด้ำนด้ำนควำมสอดคล้องต่อนโยบำยระดับชำติน้อยลงไปตำมล ำดับ ทั้งนี้นอกจำกแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัลที่ไม่ชัดเจน และยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรส่งผ่ำนนโยบำยระดับชำติลงสู่หน่วยงำน
ภำคปฏิบัติที่ภำครัฐไทยต้องเร่งพัฒนำ เพ่ือสร้ำงและก ำหนดเป้ำหมำยของประเทศให้ไปในทิศทำงเดียวกัน 

 
ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรเป็นรัฐบำล

ดิจิทัล เนื่องจำกเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
ด ำเนินงำนในหน่วยงำนนั้นๆ ดังนั้น จึงมีกรอบแนวคิดในกำรน ำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัลเป็น
ตัวชี้วัดหลักในกำรประเมินควำมพร้อมฯ โดยให้ควำมส ำคัญกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในระดับต่ำงๆ ตั้งแต่ผู้บริหำร
สำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) หรือ CIO บุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์ และบุคลำกรทั่วไป 
โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น ๔ ตัวชี้วัดย่อย เพ่ือประเมินถึงควำมพร้อมของหลักปฏิบัติในกำรยกระดับศักยภำพ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล 

ภำพรวมของศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัลของหน่วยงำนกลำงในระดับกรมของประเทศในปี 
๒๕๖๐ พบว่ำมีระดับควำมพร้อมอยู่ที่ร้อยละ ๖๖ ซึ่งเป็นเสำที่มีควำมพร้อมสูงสุดเป็นอันดับที่สองรองจำกด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภำพที่มีควำมพร้อมเป็นอันดับหนึ่งที่ ร้อยละ ๖๗ ใน
ส่วนของตัวชี้วัดย่อยทั้ง ๔ ของศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล มีคะแนนด้ำนควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำร



๙ 
 

ดิจิทัล (Digital Leadership) สูงที่สุดที่ร้อยละ ๗๖.๑ รองลงมำเป็นคะแนนด้ำนทักษะของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
(Public Personnel Capabilities) ที่ร้อยละ ๗๒.๙ ด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
และควำมพร้อมด้ำนควำมต่อเนื่องของผู้บริหำรดิจิทัล (Leadership Continuity Plan) ที่ร้อยละ ๖๔.๔ และ 
๔๓.๕ ตำมล ำดับ 

จำกผลส ำรวจสำมำรถสรุปได้ว่ำเจ้ำหน้ำที่รัฐมีศักยภำพด้ำนดิจิทัล เนื่องจำกมีจ ำนวนบุคลำกรด้ำน
ดิจิทัล นักวิชำกำรด้ำนดิจิทัล เจ้ำหน้ำที่ด้ำนดิจิทัลดูแลโดยตรง รวม ๑๐,๓๓๕ ต ำแหน่ง แต่อำจยังกระจุกตัว
อยู่ในบำงหน่วยงำนและยังไม่กระจำยตัวลงถึงหน่วยงำนที่มีขนำดเล็ก และในด้ำนควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำร
ของหน่วยงำนเป็นด้ำนที่ได้รับค่ำคะแนนสูง โดยผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนเดิมโดยกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมปัญหำด้ำนควำมต่อเนื่องของนโยบำยด้ำนดิจิทัล
จำกแผนบริหำรควำมต่อเนื่องของผู้บริหำรเป็นส่วนส ำคัญต่อกำรยกระดับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลของประเทศ
ไทย เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรของแต่ละหน่วยงำน   

กำรสร้ำงทักษะด้ำนดิจิทัลของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือ Digital Literacy เริ่มได้รับควำมสนใจและเป็น
ส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรเข้ำใจและสำมำรถท ำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมเชิง
ดิจิทัลได้ โดยจำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญในกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนกฎหมำย นโยบำย มำตรฐำน
เกี่ยวกับรัฐบำลดิจิทัล มำกที่สุด 

 
ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย ปัจจุบันด้วยกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท ำให้

หน่วยงำนภำครัฐต้องเริ่มตัวโดยกำรน ำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นเข้ำมำปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนและกำร
ให้บริกำรแบบเดิมๆ ให้สนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่ต้องกำรรับบริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ที่เสำ
ที่ ๓ ด้ำนบริกำรที่สะดวกและเข้ำถึงง่ำย ของหน่วยงำนภำครัฐระดับกรม พบว่ำ ได้รับค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๐.๓ 
คะแนน โดยที่แบ่งตัวชี้วัดย่อยออกเป็น ๔ ตัวชี้วัดย่อย โดยที่ตัวชี้วัดที่มีคะแนนมำกที่สุด คือ กำรส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรดิจิทัล (Promote for Using Digital Service) ซึ่งได้คะแนน ๖๓.๗ รองลงมำ คือ 
ด้ำนกำรสนับสนุนกำรบริกำร (Service Support) ซึ่งได้คะแนน ๕๗.๖ ล ำดับถัดมำ ด้ำนสัดส่วนกำรให้บริกำร
ดิจิทัล (Proportion of Digital Service) ซึ่ ง ได้คะแนน ๔๕.๗ และด้ำนสัดส่วนกำรให้บริกำรดิจิทัล 
(Proportion of Digital Service) ที่ได้คะแนน ๔๕.๗ คะแนน ในด้ำนที่ได้ค่ำคะแนนน้อยสุด คือ กำรค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์ผู้ใช้งำน (Customer Experience)  ที่ได้คะแนนเพียง ๓๘.๘ 

จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐริเริ่มด ำเนินโครงกำรและกำรบริหำรของหน่วยงำนใน
รูปแบบดิจิทัลแล้ว ตำมสัดส่วนกำรให้บริกำรดิจิทัลที่มีมำกถึงร้อยละ ๘๒ แต่ในบริกำรดังกล่ำวยังไม่มีสำมำรถ
ให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัลได้อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยยังมีกำรกรอกเอกสำรขอรับบริกำรที่เป็นกระดำษ หรือ
แม้แต่กำรขอส ำเนำบัตรประชำชนเพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวตนอยู่ ซึ่งสอดรับต่อค่ำคะแนนของกำรค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์ผู้ใช้งำน ซึ่งเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ที่ยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยภำครัฐ
ต้องเร่งพัฒนำบริกำรต่ำงๆ ภำยใต้ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง อำทิ กำรบริกำรออนไลน์ของ
หน่วยงำนควรมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกผู้รับบริกำรในกำรค้นหำข้อมูล (Search Engine) ภำษำต่ำงประเทศ 
คู่มือกำรรับริกำร เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนภำครัฐเริ่มมีควำมตระหนักและตื่นตัวต่อกำรพัฒนำบริกำร
ดิจิทัลของหน่วยงำนตนเอง เห็นได้จำกมิติด้ำนกำรสนับสนุนบริกำรที่กล่ำวถึงกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรทั้งกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์เป็นรำยปี และประเมินหลังกำรรับบริกำรทันที เพ่ือน ำมำปรับปรุงบริกำร
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 ส ำหรับกำรกำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรดิจิทัลได้ค่ำคะแนนสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงกำรให้
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ควำมส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์บริกำรและข่ำวสำรของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่ผู้รับบริกำรเข้ำถึงได้
สะดวกอย่ำงสื่อโซเซียลมีเดีย และช่องทำงท่ีได้รับควำมนิยมสูงสุด คือ Facebook และ Youtube  

 
ด้านระบบบริหารจัดการภายในอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับมิติด้ำนระบบบริหำรจัดกำรภำยในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back office Practice) ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรท ำงำนของหน่วยงำน โดย
ในเสำด้ำนระบบบริหำรจัดกำรภำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้คะแนนรวมเท่ำกับ ๔๙.๓ คะแนน ประกอบด้วย 
๓ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรข้ำมหน่วยงำน (Interoperability) ที่กล่ำวถึงกำรส่งเอกสำรข้ำมหน่วยงำน
ซึ่งมีมิตดิ้ำนมีควำมโดดเด่นมำกที่สุด โดยค่ำคะแนนสูงถึง ๖๒.๑ คะแนน และรองลงมำคือมิติด้ำนระบบบริหำร
จัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพ (Operational Efficiency)  หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรภำยใน ๕๒.๔ คะแนน และในมิติด้ำนกำรพัฒนำระบบ ERP (ERP Development) ที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทำงกำรปรับใช้ระบบ ERP ซึ่งถือเป็นมิติที่ได้ค่ำคะแนนน้อยที่สุด ๓๒.๕ คะแนน 

กำรผลกำรส ำรวจ พบว่ำ หน่วยงำนภำครัฐไทยมีกำรปรับใช้ระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกและเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรท ำงำนภำยในส ำนักงำนให้คล่องตัวมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำระบบงำนที่
เป็นองค์ประกอบส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรงำนภำยในที่ยังไม่ได้ถูกน ำมำปรับใช้กันอย่ำงแพร่หลำย แต่อย่ำงไรก็
ตำมรำยละเอียดของข้อมูลในด้ำน Operation Efficiency ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรบริหำรภำยในที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรลงทุนในระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่เกิดควำมซ้ ำซ้อนและไม่สอดรับต่อ
กำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์จริง โดยสะท้อนจำกกำรลงทุนระบบของแต่ละหน่วยงำน และลงทุนระบบกลำง
ของภำครัฐ ในภำรกิจงำนเดียวกัน 

จำกเหตุผลข้ำงต้น ระบบงำนภำยในที่อำจก่อให้เกิดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนและไม่สำมำรถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกันได้ จึงส่งผลต่อกำรพัฒนำระบบ Enterprise Recourse Planning หรือ ERP ที่เป็นระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบูรณำกำรข้อมูล และกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กร ให้มีกำรท ำงำนร่วมกันและสำมำรถ
อธิบำยสถำนกำรณ์ ปัญหำของงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงทันที โดยในปัจจุบันมีหน่วยงำนภำครัฐเพียงร้อยละ ๗ ที่
สำมำรถพัฒนำระบบ ERP ได้อย่ำงสมบูรณ์ 

ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรรำชกำรกับส ำนักงำนอ่ืนๆ หรือกำรส่งผ่ำนข้อมูลระหว่ำงส ำนักงำนที่เป็น
ทำงกำรปัจจุบันภำครัฐมีกำรใช้กำรส่งเอกสำรผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยผ่ำนช่องทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผสมผสำนควบคู่ไปกับกำรส่งเอกสำรแบบเดิมที่
ส่งผ่ำนทำงไปรษณีย์อยู่ 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความม่ันคงปลอดภัย อุปกรณ์ทำงเทคโนโลยี ทั้งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ (เช่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น) และซอฟท์แวร์ เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญต่อกำรสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของภำครัฐ รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภำพ ตลอดจนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
และอุปกรณ์ต่ำงๆ นับเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญของกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ จึงมีกรอบแนวคิดในกำรน ำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภำพเป็นตัวชี้วัดหลักในกำรประเมินควำมพร้อมฯ ด้วย 
โดยตัวชี้วัดด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนฯ นี้ได้ค่ำคะแนนระดับควำมพร้อมอยู่ที่ร้อยละ ๖๗.๐ ซึ่งเป็นเสำหลักที่มี
ควำมพร้อมสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งจำกเสำหลักจำกกำรส ำรวจ โดยในส่วนของตัวชี้วัดย่อยทั้ง ๒ ของโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรบริหำรข้อมูลของรัฐ (Data Management) ที่มี
คะแนนสูงที่สุดในตัวชี้วัดย่อยที่ร้อยละ ๗๑ และ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น (Secure and 
Efficient Infrastructure) อยู่ที่ร้อยละ ๖๖.๖ 

ภำพรวมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภำพของหน่วยงำนระดับกรมของ
ประเทศในปี ๒๕๖๐ พบว่ำ เกือบทุกหน่วยงำนภำครัฐมีกำรบ ำรุงรักษำ ดูแล และติดตำมด้ำนเทคโนโลยี
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สำรสนเทศ โดยวิธีที่ได้รับควำมนิยมมำกคือกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก และกำรด ำเนินกำรด้วยตนเอง และมี
เพียงร้อยละ ๓ เท่ำนั้นที่ยังไม่มีกำรบ ำรุงรักษำเรื่องดังกล่ำว โดยให้เหตุผลว่ำขำดงบประมำณ ขำดนโยบำย 
และไม่มีบุคลำกรสนับสนุน นอกจำกนี้หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำรำยงำนอุบัติเหตุ (Incident 
Report) เพ่ือจดบันทึกเหตุกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำกถึงร้อยละ ๖๒ แต่ส ำหรับแผนบริหำรจัดกำร
ควำมต่อเนื่องทำงกำรปฏิบัติงำน (Business Continuity Plan : BCP) กลับมีเพียงร้อยละ ๒๐ เท่ำนั้น ที่
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนครบถ้วนสมบูรณ์  

ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ พบว่ำ มีจ ำนวนกำรส ำรองข้อมูลในภำวะฉุกเฉินมำกถึง
ร้อยละ ๙๒ ของหน่วยงำนที่ตอบแบบส ำรวจ โดยนิยมส ำรองข้อมูลไว้ที่ Data Center ณ หน่วยงำนเอง และ
ส ำรองข้อมูลไว้ที่พ้ืนที่ห่ำงไกลโดยผ่ำนระบบ Cloud หรือ DR sited มำกเป็น ๒ อันดับแรก แต่จำกกำรส ำรวจ
พบว่ำมีเพียงร้อยละ ของหน่วยงำนที่มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เก็บรักษำ 

 
ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ กำรยกระดับควำมพร้อมด้ำนรัฐบำลดิจิทัลจ ำเป็นต้องมีกำร

น ำเทคโนโลยีอัจฉริยะมำใช้ในกำรพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ จึงมี
กรอบแนวคิดในกำรน ำเทคโนโลยีอัจฉริยะและกำรน ำมำใช้เป็นเสำหลักในกำรประเมินควำมพร้อมฯ ด้วย โดย
ตั วชี้ วั ดนี้ มี ตั วชี้ วัดย่อย  ๓ ตั วชี้ วั ด  ได้ แก่  กำรวิ เครำะห์ข้ อมูลขนำดใหญ่ของภำครั ฐ  ( Big Data 
Analytics/Predictive Analytics) ด้ำนเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (IoT, AI and Other Advanced Technologies) 
และกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์และกำรใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Social and Mobile Technologies 

ภำพรวมของกำรน ำเทคโนโลยีอัจริยะมำใช้ในหน่วยงำนกลำงระดับกรมของประเทศในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่
ร้อยละ ๔๗.๐ ซึ่งเป็นเสำกำรประเมินที่มีคะแนนต่ ำที่สุดจำกทั้งหมด ๖ เสำ ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกควำมพร้อม
ในมิติอ่ืนๆ ของภำครัฐ ซึ่งถือเป็นควำมพร้อมพ้ืนฐำนที่รองรับกำรท ำงำนและรองรับกำรต่อยอดเพ่ือสร้ำงสรรค์
บริกำรใหม่ๆ  ยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ต้องเร่งพัฒนำเพ่ือให้ภำครัฐสำมำรถตอบสนองต่อกำรท ำงำนในอนำคต 
เช่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ส ำหรับผลกำรส ำรวจ พบว่ำ ส่วนของตัวชี้วัดย่อยทั้ง ๓ ส่วนของเทคโนโลยีอัจฉริยะและกำรน ำมำใช้ 
ได้แก่ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์และกำรใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีคะแนนสูงที่สุดในตัวชี้วัดย่อยที่ร้อยละ ๗๘.๘ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ของภำครัฐ มีคะแนนรองลงมำท่ีร้อยละ ๓๙.๕ และกำรใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่มี
คะแนนน้อยที่สุดที่ร้อยละ ๓๒.๕ โดยแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนรัฐมีกำรน ำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ ำวันของประชำชนผู้ใช้บริกำรมำใช้อยู่เป็นประจ ำ โดยสำมำรถให้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 
อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีกำรใช้เทคโนโลยี Big Data มำกนักเนื่องจำกยังขำดควำมพร้อมในหลำยประกำร 
สอดคล้องกับกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Artificial Intelligent หรือ IoT ยังไม่เป็นที่แพร่หลำยมำกนัก 
(คะแนนรำยกระทรวง รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๒) 
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ผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัด 
จำกกำรส ำรวจหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และพัทยำ) ไม่เพียงแต่

ส ำรวจหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงมหำดไทย แต่ยังเลือกส ำรวจหน่วยงำนที่มีภำรกิจสอดคล้องตำมแผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยส ำรวจจังหวัดละ ๑๙ หน่วยงำน 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำนคลังจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน
จังหวัด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวจังหวัด ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่จังหวัด ส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัด ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด ส ำนักงำนสถิติจังหวัด ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำ
จังหวัด ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด และองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด ให้เป็นหน่วยงำนตัวแทนส ำคัญในกำรสะท้อนภำพควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัลของจังหวัด รวมส่ง
แบบส ำรวจออก ๑,๔๔๔ หน่วยงำน และได้รับแบบส ำรวจกลับมำจ ำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๗๙ หน่วยงำน (คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒) โดยกำรส ำรวจหน่วยงำนระดับจังหวัดจะยังไม่มีกำรส ำรวจด้ำนเทคโนโลยีอัจฉริยะและกำร
น ำมำใช้ (Smart Technological Practices) ซึ่งมีคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของ
หน่วยงานระดับจังหวัด มีค่าเท่ากับ ๓๔.๔ คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัล 

คะแนน
รวม 

Policies/ 
Practices 

Digital 
Capabilities 

Public 
Services 

Smart 
Back 

Office 

Secure and 
Efficient 

Infrastructure 

ภำพรวมหน่วยงำนภำครัฐ
ระดับจังหวัด 34.4 34.2 36.5 31.0 41.6 32.8 

 
 ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด มิติด้ำนระบบบริหำรจัดกำรภำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart Back Office Practices) มีระดับควำมพร้อมมำกที่สุด ๔๑.๖ คะแนน รองลงมำคือ ด้ำนศักยภำพของ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด้ำนดิจิทัล (Digital Capabilities) ๓๖.๕ คะแนน ด้ำนนโยบำยและแนวปฏิบัติ (Policies/ 
Practices) ๓๔.๒ คะแนน ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) ๓๒.๘ คะแนน และด้ำนบริกำรภำครัฐที่สะดวกเข้ำถึงง่ำย (Public Services) มี
คะแนนน้อยที่สุด ๓๑.๐ คะแนน โดยมีรำยละเอียดของตัวชี้วัดรองดังนี้ 
 



๑๓ 
 

 
ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ได้ ๓๔.๒ คะแนน โดยที่ตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนมำกที่สุดคือ 

Critical Infrastructure ซึ่งได้คะแนน ๖๒.๕ ซึ่งเห็นได้ว่ำหน่วยงำนระดับจังหวัดนั้นมีมำตรกำรรองรับหำกเกิด
เหตุฉุกเฉินในระดับหนึ่ง ส่วนตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนต่ ำที่สุดคือเรื่องข้อง Policy Harmonization with 
National Policiy Level โดยได้คะแนนเพียง ๗.๙ สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนระดับจังหวัดแทบจะไม่มีกำร
วำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนระดับชำติ ท ำให้แนวทำงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ของหน่วยงำนระดับจังหวัดยังไม่ดีเท่ำที่ควร 

 
ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ได้ ๓๖.๕ คะแนน โดยที่ตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนมำกที่สุด

คือ Public Personnel Capabilities ซึ่งได้คะแนน ๔๙.๑ และตัวชี้วัดย่อยที่ได้คะแนนต่ ำที่สุดคือเรื่อง 
Leadership Continuity Plan ได้คะแนนเพียง ๑๙.๗ สะท้อนให้เห็นภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนระดับ
จังหวัดที่ไม่มีต ำแหน่งผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง เนื่องจำกหน่วยงำนระดับจังหวัด จะรับ
แนวนโยบำยมำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

 
ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกเข้าถึงง่าย ได้ ๓๑.๐ คะแนน โดยที่ตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนมำกที่สุดคือ  

Promote for Using Digital Service ซึ่งได้คะแนน ๔๖.๕ ส่วนตัวชี้วัดย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดกลับเป็นเรื่อง 
Customer Experience เกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ที่ได้คะแนนเพียง ๒๑.๔ สะท้อน
ให้เห็นว่ำ แม้หน่วยงำนจะมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์แต่ยังขำดกำรค ำนึงถึงกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้บริกำรของประชำชน 

ด้านระบบบริหารจัดการภายในอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ๔๑.๖ คะแนน โดยที่ตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนมำก
ที่สุดคือ Interoperability ซึ่งได้คะแนน ๔๒.๔ ซ่ึงพบว่ำหน่วยงำนระดับจังหวัดมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด ส่วนตัวชี้วัดย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือเรื่อง ERP Development ที่ได้คะแนนเพียง 
๑๙.๔ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ำ หน่วยงำนต่ำงๆ ยังไม่มีกำรบูรณำกำรข้อมูลภำยในให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
สำมำรถเชื่อมโยงระบบงำนเข้ำด้วยกัน 



๑๔ 
 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความม่ันคงปลอดภัย ได้ ๓๒.๘ คะแนน โดยที่ตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนมำก

ที่สุดคือ Data Management ซึ่งได้คะแนน ๔๓.๖ ซึ่งหมำยควำมว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ที่มีอยู่ในหน่วยงำนในระดับหนึ่ง ส่วนตัวชี้วัดย่อยเรื่อง Reliability Infrastructure ที่ได้คะแนน ๓๑.๒ สะท้อน
ให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้ำงต่ ำ  
 
 
  



๑๕ 
 

ประเด็นส าคัญจากผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปี ๒๕๖๐  
 
ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies/ Practices) 

 
 มีหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมที่จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลเสร็จและอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผน รวมกัน

ร้อยละ ๗๐ ในขณะที่หน่วยงำนระดับจังหวัดจะรับนโยบำยมำจำกส่วนกลำง หน่วยงำนระดับจังหวัด
ส่วนมำกจึงไม่มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลเป็นของตนเอง ดังนั้น หน่วยงำนกลำงจึงควรจัดท ำ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนดิจิทัล และสื่อสำรแผนปฏิบัติกำรไปยังหน่วยงำนในระดับจังหวัด
ให้ชัดเจน รวมถึงกำรก ำหนดกลไกกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือให้กำรท ำงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 หน่วยงำนภำครัฐควรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนดิจิทัลให้เหมำะสม โดยใน
ปัจจุบันงบประมำณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปส ำหรับกำรพัฒนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐำน ดังนั้น ควร
มุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมบริกำรภำครัฐ และกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกระดับ 

 
  



๑๖ 
 

ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 

 
 

 หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ร้อยละ ๘๙.๐ ตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญด้ำนดิจิทัล โดยมีกำรส่งเสริมกำร
อบรมควำมรู้ด้ำนดิจิทัล หรือ Digital Literacy ให้แก่บุคลำกร ในขณะที่หน่วยงำนภำครัฐระดับ
จังหวัด ร้อยละ ๔๖.๖ เริ่มมีกำรจัดอบรมแล้วแต่ยังมีควำมถี่ในกำรอบรมด้ำนดิจิทัลน้อยกว่ำหน่วยงำน
ระดับกรม ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐไทยควรให้ควำมส ำคัญในกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลให้
ทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือกำรรองรับกำรท ำงำนที่จะเปลี่ยนแปลงไปภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล
มำกขึ้น  

 หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลหรือหน่วยงำนด้ำนนโยบำยควรให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) ให้ชัดเจน และ
พัฒนำภำวะควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (e-Government Leadership) เพ่ือประโยชน์ใน
กำรพัฒนำและขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลในหน่วยงำน อีกทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับ
นโยบำยและประสำนงำนให้เกิดกำรปฏิบัติได้อย่ำงสอดคล้องและต่อเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
  



๑๗ 
 

ด้านบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (Public Services) 

 
 

 
 หน่วยงำนระดับกรม ๒๑๘ หน่วยงำน จำก ๒๗๔ หน่วย มีกำรให้บริกำรรวมทั้งสิ้น ๒๗๑ บริกำร ใน

จ ำนวนนี้ให้บริกำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒๒๓ บริกำร ซึ่งกำรพัฒนำบริกำรของภำครัฐยังไม่สำมำรถ
ให้บริกำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ กล่ำวคือ กำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมำกยังคง



๑๘ 
 

ใช้แบบฟอร์มกระดำษและร้องขอส ำเนำเอกสำรประกอบเพ่ือยืนยันตัวตน ดังนั้น จึงควรมีกำรก ำหนด
นโยบำยและกำรใช้กฎหมำยเพ่ือแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรเปิดเผยข้อมูลหรือยินยอมให้หน่วยงำนอ่ืนใช้
ข้อมูลร่วมกัน ให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน นอกจำกนี้ ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู้แนว
ทำงกำรพัฒนำกำรบริกำรดิจิทัลที่มีคุณภำพให้แก่หน่วยงำน โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรกำรใช้บริกำร
ของประชำชนก่อนกำรพัฒนำบริกำร (Citizen Centric Service) และค ำนึงถึงรูปแบบกำรเข้ำถึงและ
ใช้บริกำรที่ควำมสะดวกเป็นส ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรส ำรวจภำคประชำชนในเขต กทม. ต่อกำร
ใช้บริกำรดิจิทัลของภำครัฐ พบว่ำ ประชำชนถึงร้อยละ ๘๗ ต้องกำรให้ภำครัฐปรับเปลี่ยนกำร
ให้บริกำรเป็นรูปแบบดิจิทัลมำกขึ้น ทั้งในด้ำนปริมำณ คือ มีจ ำนวนบริกำรดิจิทัลที่มำกขึ้น และด้ำน
คุณภำพ คือ สำมำรถใช้บริกำรดิจิทัลโดยไม่ร้องขอส ำเนำเอกสำร 

 

 
 หน่วยงำนภำครัฐมีควำมสำมำรถในกำรใช้ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและ

กำรให้บริกำรของหน่วยงำนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยหน่วยงำนภำครัฐระดับ
กรมที่มีบริกำรมีกำรใช้ Facebook ๑๙๒ หน่วยงำน หรือร้อยละ ๘๘  และใช้ YouTube ๑๐๙ 
หน่วยงำน หรือร้อยละ ๕๐ ส่วนหน่วยงำนระดับจังหวัดมีกำรใช้ Facebook ๗๐๘ หน่วยงำน หรือ
ร้อยละ ๖๖ และใช้ Line Application ๕๓๔ หน่วยงำน หรือร้อยละ ๕๐ อย่ำงไรก็ดี ภำครัฐควร
จัดท ำแนวทำงกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรภำครัฐอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภำพ 

 หน่วยงำนภำครัฐควรพัฒนำกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ โดยมีเครื่องมือที่อ ำนวยควำม
สะดวกให้กับประชำชนหรือผู้ ใช้บริกำร เช่น เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำร สื่อวีดีโอหรือเสียง 
ภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 หน่วยงำนภำครัฐควรเปิดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นด้ำนนโยบำยหรือโครงกำรต่ำงๆ จำกทุกภำค
ส่วน พร้อมระบบกำรติดตำมสถำนะ 

 



๑๙ 
 

 
 

 หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ร้อยละ ๗๐ และหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด ร้อยละ ๓๗ มีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำน และเกือบทั้งหมดมีกำรน ำผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจไปวำงแผนปรับปรุงกำรให้บริกำร หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลจึงควรมีกำร
ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนที่มีกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ต้องท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจ และจัดท ำ
แผนปรับปรุงกำรให้บริกำรเพ่ือยกระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร โดยควรท ำกำรประเมินผ่ำน
ระบบออนไลน์เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรประมวลผล กำรลดกำรใช้กระดำษ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่ำวออกสู่สำธำรณะ 

 
  



๒๐ 
 

ด้านระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office) 

 
 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบูรณำกำรข้อมูลและกระบวนงำนกำรท ำงำนภำยในองค์กร  (Enterprise 

Resource Planning: ERP)  เป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล แต่จำกกำร
ส ำรวจพบว่ำมีหน่วยงำนระดับกรมเพียงร้อยละ ๗ เท่ำนั้น ที่ใช้แนวคิด ERP ครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
กระบวนงำน และหน่วยงำนระดับกรม ร้อยละ ๔๔ ไม่มีกำรปรับใช้ระบบ ERP เลย ยิ่งไปกว่ำนั้น 
หน่วยงำนในระดับจังหวัด ไม่มีหน่วยงำนใดที่มีกำรใช้ ERP โดยสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงำนเพียงร้อยละ
๒๙ ที่น ำแนวคิด ERP มำประยุกต์ใช้ในระบบงำนเป็นบำงส่วน จำกผลส ำรวจเชิงปริมำณข้ำงต้น 
สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนภำครัฐยังไม่ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรน ำแนวคิดเรื่อง ERP มำใช้ใน
หน่วยงำน ทั้งนี้ หน่วยงำนในระดับนโยบำยอำจก ำหนดมำตรฐำน ERP ที่ต้องมีในหน่วยงำนภำครัฐ 
หรือพัฒนำกำรให้บริกำร ERP เป็นบริกำรกลำงส ำหรับภำครัฐใช้ร่วมกัน และหน่วยงำนภำครัฐทั้งหมด
ควรเข้ำถึงผ่ำนระบบ Single Sign on ร่วมกัน 

 
  



๒๑ 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure)

 
 หน่วยงำนภำครัฐระดับกรม ร้อยละ ๙๒ และหน่วยงำนระดับจังหวัด ร้อยละ ๔๔ มีกำรส ำรองข้อมูล

ในภำวะฉุกเฉิน อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนยังคงต้องลงทุนด้ำนทรัพยำกรและก ำลังคนในกำรดูแล ดังนั้น 
ภำครัฐควรบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรดังกล่ำว โดยผลักดันให้ใช้บริกำร G-Cloud และ Data Center 
ของหน่วยงำนกลำงเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำของกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น 
 

  



๒๒ 
 

ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ (Smart Technological Practices) 

 
 ควรมีกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไม่ว่ำจะเป็น Mobile 

Application, Big Data และ IoT และส่งเสริมให้เกิดกำรน ำมำใช้อย่ำงแท้จริง 
 ควรมีกำรส่ง เสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ ในกำรประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี ใหม่  ( Disruptive 

technologies) กับภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ 
 
 

 
 
 
  



๒๓ 
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