
สิ่งที่สงมาดวย ๑ 
 

รายละเอียดโดยยอ 
โครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑ 

.................................................................... 
 
๑. ความเปนมาของโครงการ 
 

ดวยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นวา
ประเทศไทยควรจะมีขอมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
ดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ และสภาพแวดลอมในการสงเสริมใหเกิดรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือ
จะไดทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและใชขอมูลเพ่ือประโยชนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจน
การดําเนินโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศ อีกทั้งหนวยงานตางๆ จะไดทราบถึงสถานการณการพัฒนา
ดานรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลภายในหนวยงาน  

นอกจากนี้ เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาดานดิจิทัล ตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตองอาศัย
ขอมูลที่สะทอนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ เพ่ือใหหนวยงานระดับนโยบายมีความ
เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับสถานะของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในเบื้องตน และใชเปนขอมูล
ประกอบการวางแผนและการกําหนดนโยบายท่ีถูกทิศทาง  สพร. จึงไดจัดทําโครงการสํารวจระดับความพรอมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐข้ึนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุงหวังวา ขอมูลที่ไดจะ
สะทอนถึง ปญหา ความทาทาย อุปสรรค รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเปน
ขอมูลที่มีประโยชนในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวมถึงเปน
แหลงขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความนาเชื่อถือ และใหหนวยงานระดับนโยบายไดนําไปประกอบการ
จัดทําและติดตามงานดานนโยบายที่เหมาะสมตอไป  
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

๑. เพ่ือศึกษา ทบทวน และพัฒนาแบบสอบถามผานระบบออนไลนสําหรับใชในการประเมินความพรอม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับกรอบการสํารวจ เกณฑการประเมิน
ระดับความพรอมของรัฐบาลดิจิทัลในป ๒๕๖๑ 

๒. เพ่ือสํารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด  
๓. เพ่ือเผยแพรขอมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐหรือภาคสวนที่เก่ียวของ 

นําไปใชประโยชนในการวางแผน จัดทํานโยบาย วางมาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ระดับประเทศ 

 
 
 
 



๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 โครงการสํารวจฯ ไดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน ๓ ขั้นตอนหลัก ประกอบดวย ๑๙ 
ขั้นตอนยอย ดังแผนภาพ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 1 ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากรอบการสํารวจรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 
 ประกอบดวยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ จากนั้นจึงประชุมเริ่มตนโครงการกับ สพร. ตอมาจึง
พัฒนาแบบสอบถาม และศึกษาการใชขอมูลทุติยภูมิ หรือวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากแบบสอบถาม ในการสํารวจ
ระดับความพรอม แลวจึงจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแบบ
สํารวจที่ปรับปรุงแลว 
 
ขั้นที่ 2 ดําเนินการสํารวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 
 ประกอบดวยกําหนดกลุมเปาหมายซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐท่ีจะดําเนินการสํารวจ แลงจึงรวบรวม
รายชื่อ ท่ีอยูของหนวยงานท่ีจะสํารวจ พรอมทั้งการสรางแบบสอบถามออนไลน การทดสอบแบบสอบถาม 
รวมถึงการทํา VDO การใชงานและคูมือการกรอกแบบสอบถาม ตอมาจึงดําเนินการสํารวจและติดตาม
แบบสอบถามกลับมา จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม 
 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห จัดทําขอเสนอแนะและเผยแพรขอมูลสถานะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 
 ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อจัดทํารางรายงานฯ แลวจึงจัดประชุมรับฟง
ความเห็นผูเชี่ยวชาญนอก สพร. เพ่ือนําขอเสนอแนะที่ไดมาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ จากนั้นจึงจัดสัมมนา
เผยแพรผลสํารวจ และแจงผลสํารวจกลับไปยังหนวยงานผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1: ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากรอบ
การสาํรวจรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน
ภาครัฐ 

ขั้นท่ี 2: ดําเนินการสํารวจระดับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน
ภาครัฐ 

ขั้นท่ี 3: วิเคราะห จัดทําขอเสนอแนะ 
และเผยแพรขอมูลสถานะการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 



๔ .การกําหนดกลุมเปาหมายในการสํารวจ  
 

ในการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย กําหนด
กลุมเปาหมายเปน 2 กลุมหลัก ไดแก หนวยงานระดับกรม และหนวยงานระดับจังหวัด 

หนวยงานระดับกรม เปนหนวยงานภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานภายใตสังกัด
กระทรวง และหนวยงานนอกสังกัดสํานักนายกและสังกัดกระทรวง หนวยงานอิสระ จํานวนประมาณ 300 
หนวยงาน ประกอบดวย 

1. หนวยงานภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
2. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงกลาโหม 
3. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง 
4. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
5. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
6. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
7. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
8. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคม 
9. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
10. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
11. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพลังงาน 
12. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย 
13. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
14. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
15. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงแรงงาน 
16. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
17. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
18. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
19. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
20. หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
21. หนวยงานนอกสังกัดสํานักนายกและสังกัดกระทรวง หนวยงานอิสระ ฯลฯ 

 
หนวยงานระดับจังหวัด จํานวน 19 หนวยงานตอจังหวัด รวม 1,444 หนวยงาน ประกอบดวย 
1. สํานักงานจังหวัด 
2. สํานักงานคลังจังหวัด 
3. สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
4. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
6. สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัด 
7. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่จังหวัด 
8. สํานักงานขนสงจังหวัด 



9. สํานักงานพลังงานจังหวัด 
10. สํานักงานที่ดินจังหวัด 
11. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
12. สํานักงานสถิติจังหวัด 
13. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
14. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
15. สํานักงานศึกษาจังหวัด 
16. สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
17. สํานักงานสาธารสุขจังหวัด 
18. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
19. สํานักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

ตั้งแต ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ รวม ๖ เดือน 
 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

๑. ประเทศไทยมีกรอบการสํารวจ ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน และแบบสํารวจระดับความพรอมของ
รัฐบาลดิจิทัลที่สามารถสะทอนภาพรวมของความพรอมดานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐทั้งประเทศ 
สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย  

๒. ประเทศไทยมีผลการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ซึ่ง
จะเปนขอมูลกลางที่รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล
ดิจิทัล การบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ และสภาพแวดลอมในการสงเสริมใหเกิด
รัฐบาลดิจิทัล เพ่ือจะไดทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานและใชขอมูลเพ่ือประโยชนในการวางแผน 
การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนินโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอประเทศ อีกทั้งหนวยงาน
ตางๆ จะไดทราบถึงสถานการณการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
พัฒนา และยกระดบัขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหนวยงาน 


