
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

ขั้นตอนการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
ส าหรับส านักงานจังหวัด 

 
 

สพร. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบส ารวจให้หน่วยงาน พร้อมทั้งลิงก์ส าหรับตอบแบบส ารวจ 

ส านักงานจังหวัดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตอบแบบส ารวจแก่ 19 หน่วยงาน  

เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตอบแบบส ารวจในส่วนอื่นๆ  

ผู้มีอ านาจของหน่วยงานอนุมัติขอ้มูลการตอบในแบบส ารวจ  

โดยเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียด ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ของผู้มีอ านาจของหน่วยงานที่จะเป็น
ผู้อนุมัติข้อมูลในแบบส ารวจ จากนั้น เลือกวิธีการอนุมัติการตอบแบบส ารวจ ดังนี้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการตอบแบบส ารวจ
ในชุดค าถามส าหรับ CIO  

ส านักงานจังหวัดด าเนินการตอบแบบส ารวจของหน่วยงาน 

อนุมัติผ่านเอกสาร PDF  

1. ดาวน์โหลดเอกสาร PDF 

2. หน่วยงาน Print เอกสารเสนอต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติ 

3. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติการตอบแบบส ารวจ 
(หน้าสุดท้ายของเอกสาร) 

4. Scan เอกสารทั้งหมดส่งกลับมาที่ e-mail: 
dg_survey@dga.or.th  

อนุมัติผ่านลิงก์ออนไลน์  

1. กรอก e-mail ของผู้มีอ านาจอนุมัติ 

2. ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง e-mail ตามข้อ 1 เพ่ือให้
ผู้มีอ านาจอนมุัตขิ้อมลูการตอบในแบบส ารวจ 

3. ผู้มีอ านาจสามารถตรวจสอบและแก้ไขค าตอบใน
แบบส ารวจได้ 

4. ผู้มีอ านาจกดยืนยันการตอบแบบส ารวจผ่าน
ระบบออนไลน ์

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานด าเนินการตอบแบบส ารวจและให้ผู้มีอ านาจอนมุัติข้อมูลการตอบในแบบส ารวจ                      
ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ะอ านวยความสะดวกในการตอบแบบส ารวจฯ อาทิ รายละเอียดโครงการ 
คู่มือการตอบแบบส ารวจ วิดีโอแนะน าการตอบแบบส ารวจ นิยามศัพท์ เป็นต้น ได้ที่ 

https://www.dga.or.th/th/content/2101/12779/ 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณภัทรานุจ แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2649 9799 ต่อ 1113 หรือ      
คุณบดีวุฒิ อูริยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2649 9799 ต่อ 2007 หรือ                                         

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@dga.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey 
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