
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 

รายละเอียดโดยย่อ 
โครงการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ 

.................................................................... 
 
๑. ความเป็นมาของโครงการ 
 

ด้วยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า
ประเทศไทยควรจะมีข้อมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
ดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือ
จะได้ทราบถึงสถานภาพการด าเนินงานและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย ตลอดจน
การด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนา
ด้านรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลภายในหน่วยงาน  

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาด้านดิจิทัล ต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลที่สะท้อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ เพ่ือให้หน่วยงานระดับนโยบายมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเบื้องต้น และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนและการก าหนดนโยบายที่ถูกทิศทาง  สพร. จึงได้จัดท าโครงการส ารวจระดับความพร้อมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จะ
สะท้อนถึง ปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดท านโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมถึงเป็น
แหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้น าไปประกอบการ
จัดท าและติดตามงานด้านนโยบายที่เหมาะสมต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแบบส ารวจ เพ่ือใช้ประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดการ
ประเมินด้านรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล เพ่ือให้ผลการส ารวจสามารถสะท้อนภาพความพร้อมด้าน
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง และมีความน่าเชื่อถือ 

๒. เพ่ือส ารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถสะท้อนปัญหา ความท้าทาย อุปสรรค รวมถึง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวางแผน 
จัดท านโยบาย วางมาตรการ และการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเหมาะสม  

๓. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลส ารวจ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศน าไปใช้ เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ 

 



๓. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 โครงการส ารวจฯ ได้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย ๒๒ 
ขั้นตอนย่อย ดังแผนภาพ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ ๑ ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากรอบการส ารวจรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประกอบด้วยการประชุมเริ่มต้นโครงการกับ สพร. จากนั้นจึงศึกษาและปรับปรุงตัวชี้วัดและตัวชี้วัด
ย่อย ต่อมาจึงพัฒนาและปรับปรุงแบบส ารวจ และศึกษาการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ หรือวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
แบบสอบถาม ในการส ารวจระดับความพร้อม แล้วจึงจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบส ารวจที่ปรับปรุงแล้ว 
 
ขั้นที่ ๒ ด าเนินการส ารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประกอบด้วยก าหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะด าเนินการส ารวจ แล้วจึงรวบรวม
รายชื่อ ที่อยู่ของหน่วยงานท่ีจะส ารวจ พร้อมทั้งการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ การทดสอบแบบสอบถาม 
รวมถึงการท า VDO การใช้งานและคู่มือการกรอกแบบสอบถาม ต่อมาจึงด าเนินการส ารวจและติดตามแบบ
ส ารวจกลับมา จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม 
 
ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอแนะและเผยแพร่ข้อมูลสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือจัดท าร่างรายงานฯ แล้วจึงจัดประชุมรับฟัง
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญนอก สพร. เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้มาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ จากนั้นจึงจัดสัมมนา
เผยแพร่ผลส ารวจ และแจ้งผลส ารวจกลับไปยังหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี ๑: ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากรอบ
การส ารวจรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ขั้นท่ี ๒: ด าเนินการส ารวจระดับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ขั้นท่ี ๓: วิเคราะห์ จัดท าข้อเสนอแนะ 
และเผยแพร่ข้อมูลสถานะการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 



๔ .การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ  
 

ในการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ หน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานระดับจังหวัด 

หน่วยงานระดับกรม เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวง และหน่วยงานนอกสังกัดส านักนายกและสังกัดกระทรวง หน่วยงานอิสระ จ านวนประมาณ ๓๐๐ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย 

๑. หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม 
๓. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง 
๔. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 
๕. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๖. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๗. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๘. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม 
๙. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑๐. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน 
๑๒. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
๑๓. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๔. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๕. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน 
๑๖. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๗. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๘. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๙. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒๐. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๒๑. หน่วยงานนอกสังกัดส านักนายกและสังกัดกระทรวง หน่วยงานอิสระ ฯลฯ 

 
หน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน ๒๐ หน่วยงานต่อจังหวัด รวม ๑,๕๒๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

๑. ส านักงานจังหวัด 
๒. ส านักงานคลังจังหวัด 
๓. ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
๔. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
๕. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
๖. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
๗. ส านักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด 
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัด 



๙. ส านักงานพลังงานจังหวัด 
๑๐. ส านักงานที่ดินจังหวัด 
๑๑. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
๑๒. ส านักงานสถิติจังหวัด 
๑๓. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
๑๔. ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
๑๕. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๑๖. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
๑๗. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๑๘. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
๑๙. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
๒๐. ที่ท าการปกครองจังหวัด 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

ตั้งแต่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ – ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ รวม ๓๐๒ วัน  
 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. ประเทศไทยมีกรอบการส ารวจ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และแบบส ารวจระดับความพร้อมของ
รัฐบาลดิจิทัลที่สามารถสะท้อนภาพรวมของความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศ 
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  

๒. ประเทศไทยมีผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ซึ่ง
จะเป็นข้อมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
ดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมให้เกิด
รัฐบาลดิจิทัล เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานภาพการด าเนินงานและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 
การก าหนดนโยบาย ตลอดจนการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน 


