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บทสรุปผูบริหาร 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เล็งเห็นวาในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จำเปนตอง

ทราบสถานภาพการดำเนินงาน รวมถึงระดับความพรอมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 

เพื่อประโยชนในการวางแผน การกำหนดนโยบาย ตลอดจนการดำเนินโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอ

ประเทศ อีกทั้งหนวยงานตาง ๆ จะไดทราบถึงสถานการณการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัลขององคกร เพ่ือ

นำไปสูการปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหนวยงาน สพร. 

จึงไดจัดทำโครงการสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐขึ้นอยางตอเนื่อง

มาตั้งแตป พ.ศ. 2558 โดยมุงหวังวา ขอมูลที่ไดจากการสำรวจจะสามารถสะทอนถึงปญหา ความทาทาย 

อุปสรรค รวมถึงปจจัยแหงความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเปนขอมูลที่มีประโยชนในการ

จัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเปนแหลงขอมูลดานการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมีความนาเชื่อถือ และใหหนวยงานระดับนโยบายไดนำไปประกอบการจัดทำแผนและ

ติดตามงานดานนโยบายอยางเหมาะสม 

โครงการสำรวจฯ ประจำป 2564 สพร. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแบบสำรวจฯ ป 2564 ให

มีความเหมาะสม เปนปจจุบัน สอดคลองกับ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามที่พระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดไว โดยมีการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จัดการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือระดมความคิดเห็นในการพัฒนากรอบการสำรวจ 

แบบจำลองการสำรวจ และแบบสำรวจ เพื่อนำขอคิดเห็นมาพัฒนาแบบสำรวจใหมีความถูกตองสมบูรณ

และเปนไปตามบริบทการทำงานของภาครัฐไทย ซึ่งสามารถสรุปกรอบการสำรวจ และแบบจำลองระดับ

ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ป 2564 ไดดังตอไปนี้ 
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ในการสำรวจของป 2564 จะยังคงกรอบแนวคิดในการจัดทำแบบสำรวจและเกณฑการคำนวณ

น้ำหนักคะแนนเดิม เพื่อใชเปนตัวสะทอนภาพความพรอมของดานรัฐบาลดิจิทัลของภาครัฐที่มีแนวคิด

สอดคลองกับการประเมินดานรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล โดยระดับความพรอมในภาพรวมของหนวยงาน

จะคำนวณจากระดับความพรอมโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งมีการคำนวณระดับความพรอมจากระดับ

ความพรอมโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดยอยของรายตัวชี้วัดนั้นอีกทีหนึ่ง 

การสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ป 2564 ไดทำการ

สำรวจหนวยงานระดับกรมทั้งหมด 311 หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ตอบกลับจำนวน 298 หนวยงาน คิด

เปนรอยละ 95.82 และทำการสำรวจหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,609 หนวยงาน โดยมี

หนวยงานท่ีตอบกลับจำนวน 1,552 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 96.46 

 โดยสามารถสรุปผลการสำรวจผานการจัดกลุมหนวยงานเปนระดับ Very High (มีคะแนนปกติ

ตั้งแต รอยละ 75 ขึ้นไป), High (มีคะแนนปกติตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป แตไมเกินรอยละ 75), Middle (มี

คะแนนปกติตั้งแต รอยละ 25 ขึ้นไป แตไมเกินรอยละ 50) และ Low (มีคะแนนปกติไมเกินรอยละ 25) ได

พอสังเขป ดังนี้ 
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ผลสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับกรมประจำป 2564 
การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกติในภาพรวม และรายตัวช้ีวัดของหนวยงานระดับกรม 

 

 
จากผลการสำรวจในป 2564 พบวา หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาท่ีตอบแบบสำรวจ 298 สวน

ใหญมีคะแนนโดยภาพรวมอยูในกลุม High (รอยละ 55.37) รองลงมา ไดแก กลุม Middle (รอยละ 20.81) 
กลุ ม Very High (รอยละ 20.47) และกลุ ม Low (รอยละ 3.36) เมื ่อพิจารณาในแตละตัวชี ้ว ัด พบวา 
หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนระดับความพรอมในแตละตัวชี้วัดในระดับท่ีแตกตางกัน 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1: Policies and Practices หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูใน
กลุม High (รอยละ 42.95) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 24.83) กลุม Low (รอยละ 16.44) และ
กลุม Very High (รอยละ 15.77) 

ตัวชี้วัดท่ี 2: Digital Capability หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม High 
(รอยละ 43.62) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 31.88) กลุม Very High (รอยละ 15.10) และกลุม Low 
(รอยละ 9.40) 

ตัวชี้วัดท่ี 3: Public Service หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม กลุม 
High (รอยละ 51.01) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 29.87) กลุม Middle (รอยละ 14.09) และ
กลุม Low (รอยละ 5.03) 

ตัวชี้วัดที่ 4: Smart Back Office หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม 
Very High (รอยละ 42.95) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 36.58) กลุม Middle (รอยละ 14.43) และ
กลุม Low (รอยละ 6.04)  

ตัวชี้วัดท่ี 5: Secure and Efficient Infrastructure หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมี
คะแนนอยูในกลุม Very High (รอยละ 43.62) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 39.93) กลุม Middle 
(รอยละ 14.77) และกลุม Low (รอยละ 1.68) 

ตัวชี้วัดท่ี 6: Digital Technology Practices หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนน
อยูในกลุม Middle (รอยละ 36.91) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 29.53) กลุม Low (รอยละ 18.79) 
และกลุม Very High (รอยละ 14.77) 
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บทวิเคราะหผลการสำรวจระดับความพรอมฯ หนวยงานระดับกรม หรือเทียบเทา   
หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญอยูในกลุม High และ Middle ซึ่งแสดงใหเห็นวา

หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนที่เกาะกลุมกันในชวงคะแนนระดับปานกลางไปจนถึง
คะแนนระดับสูง โดยมีคะแนนที่โดดเดนที่สุดในตัวชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) และรองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการรูปแบบ
ดิจิทัล (Smart Back Office) เมื่อเปรียบเทียบระหวางหนวยงานในระดับเดียวกัน ซึ่งสามารถแสดงใหเห็น
ถึงความสอดคลองระหวางสองตัวชี้วัดคือ เมื่อหนวยงานมีโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพที่ดีจะสงผลใหหนวยงานมีระบบบริหารจัดการภายในหนวยงานในระบบงานดานตางๆที่ดี
ควบคูไปดวยไดเชนกัน โดยเม่ือพิจารณาการกระจายตัวของคะแนนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแต
ละตัวชี้วัด จะสามารถเรียงลำดับไดดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 1 ดานโครงสรางพื ้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) ซึ่งเปนดานที่หนวยงานระดับกรมสวนใหญทำคะแนนไดอยูในระดับ Very 
High หรือสูงท่ีสุด และ high จึงแสดงใหเห็นวาหนวยงานระดับกรมมีความโดดเดนในตัวชี้วัดดานนี้มากท่ีสุด 
โดยเม่ือพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจ
และสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีความรูความเขาใจ และมีการดำเนินการดานการเก็บขอมูลในดาน

ตางๆ  ท้ังดานการจัดทำ Data Warehouse และ/หรือ Data Lake (รอยละ 62.4) การดำเนินการ

ปกปดขอมูลสวนบุคคล (Data masking) (รอยละ 73.2) และการตรวจสอบแกไขขอมูลกอนเก็บ 

(Data Cleansing) (รอยละ 81.5) รวมถึงเรื่องของการอัพเดตขอมูล ซึ่งหนวยงานสวนใหญมีการ

อัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานแลว (รอยละ 99.0) โดยมีการอัพเดท

ขอมูลแบบ Real time มากที่สุด (รอยละ 79) อยางไรก็ตามหนวยงานระดับกรมยังคงตองพัฒนา

ในดานการนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงลึกที่มากขึ้น ในดานของการคาดการณหรือทำนายสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) และการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(Prescriptive Analytic) เนื่องจากปจจุบันยังมีหนวยงานที่นำขอมูลมาใชในการวิเคราะหในดาน

ดังกลาวอยูท่ี รอยละ 58.8 และ รอยละ 55.1 ตามลำดับ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานเซิรฟเวอรและเน็ตเวิรคเพียงพอ 

(รอยละ 60.7) รองลงมาเปนเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานซอฟทแวร โดยมีหนวยงานกรมระบุ

วาเพียงพอรอยละ 57.7 และเทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานดานฮารดแวรเพียงพอรอยละ 53.7 ท้ังนี้

ในกลุมหนวยงานท่ีมีการระบุวายังมีโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอนั้น สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวของกับ

เรื่องการจัดสรรงบประมาณ โดยมีรอยละ 36.2 ของหนวยงานที่ระบุวาโครงสรางพื้นฐานทางดาน

ฮารดแวรไมเพียงพอ และรอยละ 53.2 ของหนวยงานที่ระบุวามีโครงสรางพ้ืนฐานดานซอฟทแวร

ไมเพียงพอ ท่ีระบุปญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในดานการ

รักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) (รอยละ 88.9) และดานการใชงานไดของระบบ 
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(Availability) (รอยละ 86.2)  แตมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในดาน

ความแทจรงิของขอมูล (Integrity) (รอยละ 52.7) ยังมีการดำเนินการอยูในสัดสวนที่คอนขางนอย

เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ในสวนของการดำเนินการตามมาตรฐานในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร พบวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการดำเนินการตามมาตรฐานในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอรแลว (รอยละ 71.1) โดยมีมาตรฐานการรักษาความั่นคงปลอดภัยตามวิธีการ

แบบปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด (รอยละ 61.3) ซึ่งอาจชี้ใหเห็นวา

หนวยงานสวนใหญจะเริ่มดำเนินการก็ตอเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาเปนแนวทางใหหนวยงาน

ปฏิบัติตามได 

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 2 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ซึ่งเปนดานที่หนวยงาน
ระดับกรมทำคะแนนไดโดดเดนรองลงมา โดยท่ีหนวยงานระดับกรมสวนใหญทำคะแนนไดอยูในระดับ very 
high และ high โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการใน
ตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• ในดานระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล พบวาหนวยงานระดับกรมสวน

ใหญมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลในงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(รอยละ 91.9) และงานสารบรรณ (รอยละ 89.6) ซ่ึงระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีการดำเนินการ

ในรูปแบบดิจิทัลสวนใหญเปนระบบที่หนวยงานดำเนินการเอง โดยสวนใหญมีการดำเนินการใน

งานดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (รอยละ 99.6) และงานดานการจัดประชุม (รอยละ 96.2) 

อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับกรมยงัมีการใชระบบกลางของภาครัฐในงานดานตางๆอยูในสัดสวน

ท่ีนอยกวาเล็กนอย โดยสวนใหญมีการใชระบบกลางของภาครัฐในงานจัดซ้ือจัดจาง (รอยละ 83.3) 

แตในงานดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ยังมีหนวยงานเพียงสวนนอยเทานั ้นที ่มีการ

ดำเนินการใชระบบกลางของภาครัฐ (รอยละ 4.5)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการภายในที่เปนรูปแบบดิจิทัลของ

หนวยงานเขาดวยกันแลว (รอยละ 83.2) ซ่ึงในจำนวนนี้ สวนใหญเปนการเชื่อมโยงเพียงบางระบบ 

(รอยละ 84.7) ในขณะที่หนวยงานที่เชื่อมโยงทุกระบบที่มีเขาดวยกันแลวยังมีอยูในสัดสวนรอยละ 

15.3 เทานั้น นอกเหนือจากนี้ ในดานการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหนวยงานภายนอก 

พบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการเชื่อมโยงกับระบบ/ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ 

(รอยละ 59.4) มากกวาการดำเนินการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น (รอยละ 38.6) ซึ่งระบบ/

ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐที่หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการดำเนินการเชื่อมตอ คือ 

ระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) (รอยละ 83.1)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการใชชองทางในการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบดิจิทัลและ

สามารถใชชองทางไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงาน โดยสวนใหญจะใชแพลตฟอรมใน

เรื่องการติดตอคนในองคกรผานวีดิโอ (Video-conferencing) ผาน Microsoft Team มากที่สุด 
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(รอยละ 95.6) และใชแพลตฟอรมในเรื ่องการแชรเอกสารดิจิทัล (File Sharing) ผาน Google 

Suite มากท่ีสุด (รอยละ 95.3) 

• ในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีรองรับการทำงานภายในหนวยงานภาครัฐ พบวาหนวยงาน

ระดับกรมสวนใหญมีเทคโนโลยีรองรับการทำงานจากที่บาน (รอยละ 93.6) และมีการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน เพื ่อให สอดร ับกับการนำเทคโนโลยี เข ามาปร ับใช  (ร อยละ 83.2) 

นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลดานกระกระบวนการ

อัตโนมัติ (Process Automation) มาชวยลดข้ันตอนการทำงาน (รอยละ 78.9) โดยสวนมากนำมา

ชวยลดขั้นตอนการทำงานในงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 67.2) อยางไรก็ตามพบวา 

หนวยงานที่ยังไมมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลดานกระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation) มา

ชวยลดข้ันตอนการทำงาน มีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจาก ขาดงบประมาณ (รอยละ 42.9) และยังไม

มีนโยบายหรือโครงการท่ีจะจัดทำ (รอยละ 39.7) 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการสงเอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืนๆในรูปแบบดิจิทัลแลว 

(รอยละ 98.6) อยางไรก็ตามยังมีหนวยงานระดับกรม เพียงรอยละ 52.7 ท่ีมีการใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) นอกเหนือจากนี ้พบวา หนวยงานระดับกรมสวนใหญยังมีความ

จำเปนตองใชการรับสงเอกสารกระดาษ (รอยละ 92.6) ถึงแมวาจะมีนโยบายการบังคับใชการออก

เอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัลในป 2563  

 
ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 3 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Public Service) ซ่ึงเปนดานท่ีหนวยงานระดับ
กรมสวนใหญทำคะแนนอยูในระดับ high และ very high โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวา
หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตาม
รายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีชองทางการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานภาครัฐผาน

ชองทางดิจิทัลแลว (รอยละ 95.0) โดยมีชองทางการประชาสัมพันธผานทาง Website มากที่สุด 

(รอยละ 100.0) ซึ่งชองทางดิจิทัลที่มีการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานรองลงมาคือ 

Facebook (รอยละ 97.9) และ Line/Line Official (รอยละ 67.5) 

• ในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการใชบริการ (Public participation) หนวยงานระดับกรม

สวนใหญมีการใหขอมูล (e-Information) เกี่ยวกับบริการของหนวยงานที่ครบถวน ถูกตอง (รอย

ละ 95.3) รวมถึงมีการอัพเดทขอมูลเนื ้อหาบนชองทางตางๆอยางสม่ำเสมอ (รอยละ 97.0) 

นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับกรมสวนใหญยังมีการเปดโอกาสใหผู รับบริการไดแสดงความ

คิดเห็น (e-Consultation) เกี่ยวกับบริการของหนวยงาน (รอยละ 92.3) มีการติดตามและตอบ

กลับขอเสนอแนะจากผูใชบริการ (รอยละ 90.6) และมีการนำผลขอเสนอแนะมาปรับปรุงบริการ 

(รอยละ 88.3) อยางไรก็ตาม ในดานการเปดโอกาสใหผู รับบริการมีสวนรวมในการออกความ

คิดเห็น (e-Decision-making) เกี ่ยวกับบริการของหนวยงาน มีหนวยงานระดับกรมที ่เปดให

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการลงมติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบริการของหนวยงานเพียงรอย
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ละ 44.3 และเปดใหสวนการใหภาคเอกชน/ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำบริการความ

รวมมือระหวางองคกรเพียงรอยละ 22.5 

• ในสวนของชองทางของบริการดิจิทัลหลักที่ใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ พบวาหนวยงาน

ระดับกรมสวนใหญมีชองทางดิจิทัลที่ใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจผานเว็บไซตของหนวยงาน

มากที ่ส ุด (รอยละ 85.4) และรองลงมาคือ ชองทางเคานเตอรบริการประชาชน (Counter 

Service) ผานหนวยบริการสวนกลาง (รอยละ 71.6) อยางไรก็ตามหนวยงานระดับกรมยังขาดการ

ผลักดันใหเกิดการบริการผานชองทางดิจิทัลอื่นๆ เชน Mobile Application (รอยละ 21.3) และ

การบริการผาน เว็บไซตกลางท่ีเปน One stop service (รอยละ 6.5) 

• หนวยงานระดับกรมสามารถปรับรูปแบบบริการใหอยูในรูปแบบดิจิทัลแลวรอยละ 61.7 โดยมี

บริการที่เปนดิจิทัล 2,789 บริการ จากบริการทั้งหมด 4,521 บริการ จากทั้งหมด 298 หนวยงาน 

โดยรอยละ 87.6 ของหนวยงานทั้งหมด หรือ 261 หนวยงาน มีจัดทำบริการหลักที่เปนดิจิทัลแลว 

โดยมีการระบุจำนวนบริการหลักที่เปนดิจิทัลทั้งหมด 1,090 บริการ ซึ่งจากจำนวนบริการหลักท่ี

เปนดิจิทัลทั้งหมดนั้นเปนบริการรูปแบบบริการภาคประชาชน (G2C) รอยละ 79.3 บริการภาค

ธุรกิจ (G2B) รอยละ 54.2 และบริการภาครัฐ (G2G) รอยละ 53.5  

• ในดานการเชื่อมตอบริการหลักของหนวยงานกับแพลตฟอรมตางๆ พบวาในบริการหลักดิจิทัล

ทั้งหมด มีการเชื่อมตอกับแพลตฟอรม Service request and tracking (e-form) มากที่สุด (รอย

ละ 23.5) อยางไรก็ตาม พบวาแพลตฟอรมที่เล็งเห็นวาจำเปนแตยังไมไดมีการเชื่อมตอมากที่สุด 

คือ แพลตฟอรม Digital ID and Digital Signature โดยมีสัดสวนบริการที่ยังไมไดเชื่อมตอรอยละ 

25.3 และ แพลตฟอรม e-Certificate/e-License รอยละ 20.5 

• จากหนวยงานระดับกรมทั้งหมด 298 หนวยงาน มีสัดสวนหนวยงานที่สามารถใหบริการไดโดยไม

เรียกสำเนาเอกสารได คิดเปนรอยละ 71.8 อยางไรก็ตาม มีเพียงรอยละ 54.4 ที่สามารถยกเลิก

การเรียกสำเนาโดยการเชื่อมตอฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 
ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 4 ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capability) หนวยงานระดับกรม
สวนใหญมีคะแนนอยู ในกลุม Middle และกลุม High โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวา
หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตาม
รายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมมีเจาหนาที่ที่มีทักษะดานดิจิทัลอยูในเกณฑมาตรฐานจนถึงสามารถนำไป

ประยุกตใชในการทำงานไดเปนสวนใหญ โดยทักษะที่มีความสามารถมากที่สุดคือ ดานความ

เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (3.71 เต็ม 5) สวนดานท่ีบุคลากรถูกประเมิน

วามีทักษะต่ำที่สุด คือ ดานกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) (3.37 เต็ม 5) ซึ่งไม

สอดคลองกับลำดับหัวขอที่หนวยงานใหความสำคัญในการอบรมและใหความรู โดยดาน

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนดานท่ีหนวนงานสวนใหญมีการใหความรูมากเปนอันดับ 

4 (รอยละ 57.4) จากทักษะท้ังหมด 11 ดาน 
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• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีส ัดสวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที ่นอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรทั ้งหมด (รอยละ 2.1) โดยมีผู ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยตรง รอยละ 68.0 จากผู ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ซ่ึง

สะทอนใหไดเห็นวาผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงยังไมเพียงพอตอความ

ตองการ จึงตองมีเจาหนาที่สายงานอื่นที่ไดรับมอบหมายมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยคิด

เปนรอยละ 32.0 ของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ ยังมี

เพียงรอยละ 29.5 ของหนวยงานระดับกรมท่ีมีผู ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพดานดิจิทัล 

• ในดานการการสงเสริมและใหความรูบุคลากร ใน 1 ป ที่ผานมา และการวัดผลหลังอบรม 

พบวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการสงเสริมและใหความรูแกบุคลากรแลวแตยังไม

ครอบคลุมทักษะทั้งหมด รวมถึงยังไมมีการวัดผลหลังอบรมมากเทาที่ควร โดยสามารถแบง

ประเภทหนวยงานเรื่องการอบรมและการวัดผลไดเปน 4 กลุมหลักคือ 1. หนวยงานระดับกรม

ที่ยังไมมีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและไมมีการวัดผลหลังการอบรม (รอยละ 17.1) 

(คาเฉลี่ยทักษะ 3.05) 2. หนวยงานท่ีมีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและยังไมมีการวัดผล

หลังการอบรม (รอยละ 31.8) (คาเฉลี ่ยทักษะ 3.29) 3. หนวยงานที ่มีการสงเสริมและให

ความรูบุคลากรและมีการวัดผลหลังการอบรม แตนอยกวา 50% ของทักษะทั้งหมด (รอยละ 

33.6) (คาเฉลี่ยทักษะ 3.65) และ 4. หนวยงานที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและมี

การวัดผลมากกวา 50% ของทักษะท้ังหมด (รอยละ 17.4) (คาเฉลี่ยทักษะ 4.05)  โดยทักษะท่ี

มีการสงเสริมและใหความรูมากท่ีสุดคือทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) (รอยละ 69.5) ซึ ่งเปนทักษะที ่บุคลากรไดคะแนนเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด (3.71 เต็ม 5) 

นอกเหนือจากนี้ยังพบวาหนวยงานระดับกรมที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและมีการ

วัดผลมากกวา 50% มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.05 ซึ่งเปนคะแนนเฉลี่ยทักษะดานดิจิทัลที่สูงที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอีก 3 กลุม คือ กลุมที่มีการอบรมและวัดผลที่นอยกวา ดังนั้น

หนวยงานระดับกรมควรมีผลักดันการสงเสริมและใหความรูรวมถึงการวัดผลหลังการอบรม

ควบคูกัน เนื่องจากการสงเสริมและใหความรูรวมถึงการวัดผลหลังการอบรมสงผลอยางมี

นัยสำคัญใหบุคลากรในหนวยงานมีทักษะดานดิจิทัลท่ีมากข้ึน 

• ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา (Department 

Chief Information Officer: DCIO) มีจำนวนปที่ดำรงตำแหนง CIO ในหนวยงานปจจุบัน

เฉลี่ย 1.76 ป โดยเกือบครึ่งดำรงตำแหนงมานอยกวา 1 ป (รอยละ 47.0) ทั้งนี้มี CIO สวน

นอยที่ไดเขารับการฝกอบรม (รอยละ 35.9) โดยสวนใหญเปนการอบรมหลักสูตรผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานภาครัฐ (GCIO) (รอยละ 42.1) นอกเหนือจากนี้พบวา

รอยละ 26.7 ของ DCIO ที่ยังไมเคยเขารวมการอบรม (รอยละ 64.1) ระบุเหตุผลที่เกี่ยวของ

กับการพึ่งเขารับตำแหนง DCIO ในชวงป 2563-2564  ในดานการผลักดันโครงการดิจิทัล 

พบวา DCIO มีการผลักดันโครงการสำเร็จเฉลี่ย 3 โครงการตอระยะเวลาในการดำรงตำแหนง 
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2 ป โดยมีสาเหตุหลักที่ CIO ผลักดันโครงการดิจิทัลไมสำเร็จคือ ขาดงบประมาณ และมี

บุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงในดานของการจัดสรรงบประมาณซึ่งมีการ

จัดสรรงบประมาณในการดูแลและรักษาระบบมากที่สุด รวมถึงการมีบุคลากรดานเทคโนโลยี

ตอหนวยงานท่ีไมเพียงพอ 

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 5 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices)  หนวยงานระดับกรม
สวนใหญมีคะแนนอยู ในกลุม high และกลุม middle โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวา
หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตาม
รายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญไมมีอุปสรรคดานกฎระเบียบท่ีสงผลตอการดำเนินงาน (รอยละ 68.5) 

โดยหนวยงานสวนใหญท่ีพบอุปสรรคดานกฏระเบียบท่ีสงผลตอการดำเนินงาน (รอยละ 31.5) ระบุ

วาอุปสรรคที่พบ คือ 1.กฎระเบียบไมสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบัน (รอยละ 38.3) 2.มี

ระบบการทำงานบางอยางที่ยังไมไปสูการพัฒนาดิจิทัล/ลาชา/ใชเอกสารเปนหลักฐานอยู (รอยละ 

29.8) 3.ขาดผูเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน/ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รอย

ละ 20.2) 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการจัดทำแผนเพื่อรองรับการกาวไปสูรัฐบาลดิจิทัลแลว (รอยละ 

78.5) โดยมีการดำเนินการตามมาตรการแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแตละมาตรการเฉลี่ยรอยละ 

57 ซึ่งในยุทธศาสตรดานการยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มี

มาตรการที่หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการแลวมากที่สุด คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเขาถึงไดงาย สะดวก ดวยการบูรณาการรวมกัน (รอยละ 

71.1) และรองลงมาคือ มาตรการการเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถหนวยงานสูการเปนองคกร

ดิจิทัล รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมีทักษะท่ีจำเปน (รอยละ 64.1) นอกเหนือจากนี้

หนวยงานระดับกรมสวนใหญยังมีการจัดทำแผนใหสอดคลองกับการพัฒนาดิจิทัลในอนาคต (รอย

ละ 85.9) โดยแผนฯ ที่จัดทำมีความสอดคลองกับการนำไปสูรัฐบาลดิจิทัลในเรื่องแผนระยะยาว

สำหรับปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหนวยงานเปนดิจิทัลโดยสมบูรณ มากที่สุด (รอยละ 

75.4) 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีสัดสวนการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือโครงสราง

พ้ืนฐานทางดิจิทัลสำหรับใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด (รอยละ 21.7) และรองลงมา คือเพ่ือพัฒนา

บริการดิจิทัลสำหรับใชภายในหนวยงานหรือใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ (รอยละ 

16.4) ในทางกลับกัน หนวยงานระดับกรมมีสัดสวนการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ของบุคลากรนอยสุด (รอยละ 1.5) และรองลงมาคือ เพ่ือศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมา

ประยุกตใชภายในหนวยงาน (รอยละ 1.9) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญให

ความสำคัญในดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับใชภายใน

หนวยงานมากกวาดานอ่ืนๆ 
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• ในดานตัวชี้วัดยอย Data Policy ซ่ึงเปนตัวชี้วัดยอยท่ีทำคะแนนไดนอยท่ีสุด พบวาหนวยงานระดับ

กรมสวนใหญยังมีการดำเนินการในดาน Data Governance, PDPA และ Cyber Security ให

สำเร็จอยูในสัดสวนท่ีคอนขางนอย  

- ในดานดำเนินการดานการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) มีหนวยงาน

เพียง รอยละ 4.4 ที่มีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลครบถวนทั้งหมดและประกาศใชแลว 

และมีหนวยงานถึงรอยละ 58.4 ท่ียังไมไดเริ่มดำเนินการจัดทำ, อยูระหวางการดำเนินการ

และจัดทำแลวแตยังไมไดประกาศใช โดยดานท่ีมีการจัดทำเสร็จเรียบรอยแลวท่ีนอยสุด 2 

อันดับ มีดังนี้ 1. มีระบบบริหารและ กระบวนการจัดการและ คุมครองขอมูล ตามวงจร

ชีว ิตขอมูล (รอยละ 13.1) 2. มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ 

ประเมินคุณภาพขอมูลไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงความ

ตองการผูใช และพรอมใช (รอยละ 13.1)  

- ในดานการดําเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) พบวามีหนวยงานระดับกรมรอย

ละ 12.4 ท่ีมีการกำหนดฐานกฎหมายแลวอยางนอย 1 กิจกรรม มีดำเนินการจัดทำ

ประกาศความเปนสวนบุคคล (Privacy Notice) แลวรอยละ 26.8 มีการจัดทําขอตกลงใน

การประมวลผลข อม ูล (Data Processing Agreement (DPA)) ส ําหร ับก ิจกรรมท่ี

หนวยงานมีบทบาทเปนผูประมวลผลขอมูล (Data Processor) แลวรอยละ 11.4 และมี

การจ ัดทำบ ันท ึกรายการประมวลผลข อม ูลส วนบ ุคคล (Record of Processing 

Activities: ROPA) อยางนอย 1 กิจกรรม เพียงรอยละ 8.7 ซึ ่งสะทอนใหเห็นวาการ

ดำเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังอยูในสัดสวนท่ีคอนขางนอยมาก ดังนั้นควรผลักดัน

ใหหนวยงานมีการดำเนินการในดานนี้มากข้ึนเพ่ือใหพรอมรับการบังคับใชพรบ. PDPA ใน

ป 2565 

- ในการดำเนินการเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พบวาหนวยงานระดับกรม

โดยเฉลี่ยมีการจัดทำมาตรการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร (Cyber security) อยูท่ี

รอยละ 56.2 ในทุกๆ ขอ อยางไรก็ตามดานที่หนวยงานมีการดำเนินการนอยที่สุด คือ 

มาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) เรื่องมีการจัดใหมี

การซอมรับภัยโจมตีทางไซเบอร (Cyber Drill) (รอยละ 36.2)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญที่มีการเปดเผยขอมูลบน Data.go.th (รอยละ 47) มีการเปดเผย

ขอมูลในรูปแบบไฟลข้ันพ้ืนฐาน เชน PDF,DOC,TXT,XLS แตยังขาดการเปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ี

สามารถนำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได โดยในป 2564 หนวยงานระดับกรมมีสัดสวนการเปดเผย

ในรูปแบบ  CSV, ODS, XML, JSON, KML, SH, KMZ อยูท่ี รอยละ 43.48 และเปดเผยในรูปแบบ 

RDF (URI) อยูท่ี รอยละ 0.46  

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) หนวยงาน
ระดับกรมสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม middle และกลุม high โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะ
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พบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัด
หลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• ตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) เปนตัวชี้วัดท่ี

หนวยงานระดับกรมทำคะแนนไดโดดเดนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่น โดยหนึ่งในปจจัยท่ี

สงผลตอการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆมาประยุกตใชภายในหนวยงานนั้นสอดคลองกับเรื่องสัดสวน

การใชงบประมาณเพ่ือศึกษาศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน 

เนื่องจากสัดสวนท่ีมีอยูยังคอนขางนอยมากเม่ือเทียบกับการใชงบในดานอ่ืนๆ (รอยละ 1.9)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อใชในการสรางเชื่อมตอและการสื่อสาร 

(Connectivity) (รอยละ 80.5) โดยระดับการปรับใชเทคโนโลยีที ่ดำเนินการมากที่สุดคือ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีการติดตอสื ่อสารผานอุปกรณ (ร อยละ 76.7) รองลงมา ไดแก การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ API (รอยละ 69.2) อยางไรก็ตามมีหนวยงานเพียงสวนนอยท่ี

มีการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ IoT ในการเชื่อมตอและสื่อสาร (รอยละ 26.3) 

• หนวยงานระดับกรมมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความปลอดภัย และความนาเชื่อถือในการ

ทำงานตางๆ เฉพาะขั้นพื้นฐาน (รอยละ 46.0) และมากกวาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 45.3) โดยระดับ

การปรับใชเทคโนโลยีที่มากกวาขั้นพื้นฐานคือ สวนใหญมีการใช Security Control รูปแบบตางๆ 

เพื่อนำมาจัดการขอมูล และการทำงานภายในองคกรตามความเหมาะสม อาทิ การใหระบบ

เขารหัสขอมูลกอนการสงไปยังอุปกรณอื่น, การยืนยันตัวตนผานสองขั้นตอน, การกำหนดสิทธิ์ใน

การเขาถึงขอมูล หรือระบบตางๆ ของคนภายในองคกร (รอยละ 96.3) รองลงมาไดแก การใช

ระบบการดูแลความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จ (Security Platform) ในการบริหารความปลอดภัย

ของขอมูล และการทำงานภายในองคกร (รอยละ 40.7) อยางไรก็ตามยังมีหนวยงานระดับกรม

เพียงสวนนอยที่มีการใชเขารหัส และอัพเดทขอมูลแบบแยกศูนย (Decentralized) บนเครือขาย

แบบภายในองคกร เพ่ือสรางความโปรงใส และปองกันการปลอมแปลง (รอยละ 17.8)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลและการ

ตัดสินใจ (Data-driven decision making) ในเฉพาะขั้นพื้นฐาน (รอยละ 59.1) ซึ่งมีหนวยงาน

เพียงสวนนอยที่มีการปรับใชเทคโนโลยีมากกวาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 27.2) โดยระดับการปรับใช

เทคโนโลยีท่ีมากกวาข้ันพ้ืนฐานคือ การปรับใชโปรแกรมท่ีออกแบบมาสำหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ

โดยเฉพาะ และสามารถรองรับการวิเคราะหขอมูลในปริมาณท่ีมากกวาโปรแกรมพ้ืนฐาน  (รอยละ 

74.1) รองลงมาไดแก การปรับใชโปรแกรมโดยภาษาคอมพิวเตอรเพื่อทำการวิเคราะหขอมูล

ปริมาณมาก (Big data) หรือการวิเคราะหที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (รอยละ 58.0) อยางไรก็ตาม

หนวยงานระดับกรมยังไมมีการปรับใชโปรแกรมวิเคราะหสิ่งท่ีมีความซับซอนหรือสมการข้ันสูงผาน 

Quantum computing 
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ผลสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับจังหวัดประจำป 2564 
การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกติในภาพรวม  

และรายตัวช้ีวัดของหนวยงานระดับจังหวัด 

 

หนวยงานระดับระดับจังหวัดที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 1,552 หนวยงาน สวนใหญมีคะแนนโดย
ภาพรวมอยูในกลุม Middle (รอยละ 53.16) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 30.48) กลุม Low (รอย
ละ 10.76) และกลุม Very High (รอยละ 5.61) เม่ือพิจารณาในแตละตัวชี้วัด พบวาหนวยงานระดับจังหวัด
สวนใหญมีคะแนนระดับความพรอมในแตละตัวชี้วัดอยูในกลุม Middle เปนสวนใหญ ดังนี้ 

Pillar 1: Policies and Practices  หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle 
(รอยละ 41.95) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 35.76) กลุม Low (รอยละ 16.04)  และกลุม Very 
High (รอยละ 6.25) 

Pillar 2: Digital Capability หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle (รอย
ละ 64.18) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 17.33) กลุม Low (รอยละ 15.46) และกลุม Very High 
(รอยละ 3.03)  

Pillar 3: Public Service หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle ( ร  อ ย ล ะ 
49.74) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 28.16) กลุม Very High (รอยละ 16.24) และ กลุม Low (รอย
ละ 5.86) 

Pillar 4: Smart Back Office หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle (รอย
ละ 45.10) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 39.69) กลุม Very High (รอยละ 7.86) และกลุม Low 
(รอยละ 7.35) 

Pillar 5: Secure and Efficient Infrastructure หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูใน
กลุม High (รอยละ 46.78) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 34.79) กลุม Middle (รอยละ 16.37) 
และกลุม Low (รอยละ 2.06)  

Pillar 6: Digital Technology Practices หนวยงานจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Low 
(รอยละ 94.27) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 3.61) กลุม High (รอยละ 1.55) กลุม Very High 
(รอยละ 0.58) 
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บทวิเคราะหหนวยงานระดับจังหวัด 
หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญอยูในกลุม Middle ซึ่งแตกตางจากหนวยงานระดับกรมหรือ

เทียบเทาท่ีอยูในกลุม High มากท่ีสุด จึงสะทอนใหเห็นวาหนวยงานระดับจังหวัดทำคะแนนภาพรวมไดนอย
กวากรมอยางเห็นไดชัด โดยหนวยงานระดับจังหวัดมีความโดดเดนในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเชนเดียวกับหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาเม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืน 
เนื่องจากมีการปรับใชโครงสรางพ้ืนฐานของกรมมาชวยสนับสนุนในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดท่ีมีความโดดเดน
รองลงมาคือดานบริการภาครัฐ ซึ่งมีความสอดคลองกัน กลาวคือเมื่อหนวยงานมีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีดีจะสงผลใหหนวยงานสามารถพัฒนาและปรับปรุงบริการใหเปนดิจิทัลมากข้ึนได โดยเม่ือพิจารณา
การกระจายตัวของคะแนนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละตัวชี้วัด จะสามารถเรียงลำดับไดดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) ซึ่งเปนดานที่หนวยงานระดับจังหวัดทำไดโดดเดนมากที่สุด โดยมีสัดสวน
หนวยงานที่อยูในกลุม High และ Very high มากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดดานอื่น เนื่องจากหนวยงาน
ระดับจังหวัดอาจสามารถประยุกตใชโครงสรางพื้นฐานจากหนวยงานระดับกรมได จึงสงผลใหทำคะแนน
ดานนี ้ไดดีดวยเชนกัน โดยเมื ่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับจังหวัดมีการ
ดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานซอฟตแวร (รอยละ 73.3) และ

เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานเซิรฟเวอรและเน็ตเวิรค (รอยละ 76.3) เพียงพอ ในสวนของ

เทคโนโลยีโครงสรางพื ้นฐานดานฮารดแวร พบวาหนวยงานระดับจังหวัดรอยละ 47.2 ยังมี

เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานฮารดแวรไมเพียงพอ โดยสิ่งที่ขาดดานฮารดแวรมากที่สุด คือ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (รอยละ 76.5) และรองลงมาคือ โนตบุค (รอยละ 74.6) ซ่ึงเปนอุปกรณพ้ืนฐาน

ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

• ในตัวชี ้ว ัดยอยเรื ่อง Data Management หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการดำเนินการ

ตรวจสอบแกไขขอมูล (Data Cleansing) กอนเก็บ (รอยละ 80.3) รวมถึงมีการอัพเดตขอมูลใน

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานแลว (รอยละ 93.9) แตยังมีสัดสวนหนวยงานที่มีการ

อัพเดทขอมูล แบบ Real-time ที่นอยกวาหนวยงานระดับกรม (รอยละ 51.3) และมีการอัพเดท

ขอมูลเปนรายเดือนมากท่ีสุด (รอยละ 55.5) นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการ

นำขอมูลมาใชในการวิเคราะห (รอยละ 69.2) โดยพบวาหนวยงานที่ยังไมมีการนำขอมูลมาใชใน

การวิเคราะหสวนใหญมีขอมูลอยูในสภาพที่ไมสามารถนำมาใชในการวิเคราะหได (รอยละ 62.3) 

อยางไรก็ตามหนวยงานระดับจังหวัดยังตองพัฒนาในดานการนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงลึก

ที่มากขึ้นในดานการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ปจจัย และความสัมพันธตางๆ (Diagnostic 

Analytic) และการคาดการณหรือทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) เนื่องจากปจจุบัน

ยังมีหนวยงานท่ีนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหในดานดังกลาวอยูท่ี รอยละ 45.7 และ รอยละ 49.0 

ตามลำดับ 
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• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในดาน

การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) (รอยละ 91.7) และมีการสำรองขอมูล (Backup) 

ในดานการใชงานไดของระบบ (Availability) (รอยละ 88.3) นอกเหนือจากนี้ ในดานของการ

จัดเก็บขอมูลในการทำงานในรูปแบบดิจิทัล พบวาหนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญเก็บขอมูลเขาสู

ฐานขอมูลสวนตัวหรือฐานขอมูลของหนวยงานเอง (รอยละ 98.9) โดยมีสัดสวนหนวยงานที่เก็บใน

คอมพิวเตอรสำนักงานมากท่ีสุด (รอยละ 92.7) และมีรอยละ 77.8 ท่ีเก็บขอมูลในอุปกรณเคลื่อนท่ี

เชน Thumb drive รวมถึงมีรอยละ 73.5 เก็บขอมูลในคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซึ่งอาจกอใหเกิด

ความเสี่ยงในเรื ่องขอมูลรั ่วไหล และมีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงสวนนอยที่เก็บขอมูลผาน

ฐานขอมูลกลางภาครัฐ (รอยละ 22.0) ซ่ึงมีสัดสวนหนวยงานระดับจังหวัดท่ีเก็บผานระบบคลาวดก

ลางภาครัฐเพียงรอยละ 18.4 ซึ่งสะทอนใหเห็นไดวาหนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญยังไมไดให

ความสำคัญดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรในเรื ่องการเก็บและสงขอมูลมาก

เทาท่ีควร  

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 2 ดานบริการภาครัฐ (Public Service) ซึ่งเปนดานที่หนวยงานระดับจังหวัดทำคะแนน
ไดโดดเดนรองลงมาโดยมีคะแนนสวนใหญอยูในกลุม middle และ high โดยหนวยงานมีการจัดทำบริการ
ดิจิทัลของตัวเองได โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับจังหวัดมีการดำเนินการ
ในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• จากการสำรวจหนวยงานระดับสำนักงานจังหวัดในดาน Public Participation ในดานการให

ขอมูล e-Information และการใหประชาชนมีสวนในการใหขอเสนอแนะ e-Consultation พบวา

หนวยงานระดับสำนักงานจังหวัดสวนใหญมีการใหขอมูล (e-Information) เกี่ยวกับบริการของ

หนวยงาน อยางครบถวน ถูกตอง (รอยละ 94.7) มีชองทางใหประชาชนสามารถรองขอขอมูลท่ี

ตองการ/จำเปน (รอยละ 93.4) รวมถึงมีการอัพเดทขอมูลเนื้อหาบนชองทางตางๆอยางสม่ำเสมอ 

(รอยละ 98.7) นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับสำนักงานจังหวัดสวนใหญยังมีการเปดโอกาสให

ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น (e-Consultation) เกี่ยวกับบริการของหนวยงาน (รอยละ 96.1) 

มีการติดตามและตอบกลับขอเสนอแนะจากผู ใช บร ิการ (ร อยละ 92.1) และมีการนำผล

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงบริการ (รอยละ 90.8) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีชองทางการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานภาครัฐผาน

ชองทางดิจิทัลแลว (รอยละ 90.5) โดยมีชองทางการประชาสัมพันธผานทาง Website มากท่ีสุด 

(รอยละ 95.7) ซึ ่งชองทางดิจิทัลที่มีการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานรองลงมาคือ 

Facebook (รอยละ 93.5) และชองทางอื่นๆ (รอยละ 87.6) ซึ่งประกอบดวย Youtube และ QR 

Code เปนตน 

• ในสวนของชองทางดิจิทัลที่ใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ พบวาหนวยงานระดับจังหวัดมี

ชองทางดิจิทัลท่ีเปนแบบ counter service ผานหนวยบริการสวนภูมิภาคมากท่ีสุด (รอยละ 76.9) 

และรองลงมาคือชองทางแบบ self service ผานเว็บไซตของหนวยงาน (รอยละ 69.4) อยางไรก็

ตามหนวยงานระดับจังหวัดยังขาดการผลักดันใหเกิดการบริการผานชองทางดิจิทัลอื่นๆ เชน 
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Mobile Application (รอยละ 31.3) และการบริการผาน เว็บไซตกลางท่ีเปน One stop service 

(รอยละ 13.9) เชนเดียวกันกับหนวยงานระดับกรม เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการใหตอบโจทย

ผูบริการใหครอบคลุมท่ีสุด 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีปรับรูปแบบบริการหลักที่เปนดิจิทัล โดยมีการปรับบริการอยูใน

รูปแบบดิจิทัลแลว 1,663 บริการ จากบริการทั้งหมด 2,379 บริการ (รอยละ 70.0)  โดยมีจำนวน

บริการดิจิทัลที่หนวยงานไดพัฒนาขึ้นเอง 1,707 บริการ ซึ่งจากจำนวนบริการที่จัดทำขึ้นเอง

ดังกลาวนั้น เปนบริการรูปแบบบริการภาคประชาชน (G2C) มากที่สุด (รอยละ 72.6) รองลงมา

ไดแก บริการภาครัฐ (G2G) (รอยละ 59.2) และ บริการภาคธุรกิจ (G2B) (รอยละ 32.1) โดย

สัดสวนบริการ G2B ท่ีคอนขางนอยอาจเกิดข้ึนจากบริบทการใหบริการของหนวยงานระดับจังหวัด

ซึ่งอาจเนนการใหบริการประชาชนเปนหลัก อยางไรก็ตามหนวยงานจังหวัดมีจำนวนการจัดทำ

บริการดิจิทัลขึ้นเองอยูในสัดสวนที่คอนขางนอย โดยคิดเปนคาเฉลี่ยท่ี 1.1 บริการตอหนวยงาน

เทานั้น (1,707 บริการ จาก 1,552 หนวยงาน)  

• ในดานการเชื่อมตอบริการของหนวยงานกับแพลตฟอรมตางๆ พบวาหนวยงานระดับจังหวัด มี

บริการที่เชื ่อมตอกับแพลตฟอรม Service request and tracking (e-form) มากที่สุด (รอยละ 

41.0) อยางไรก็ตาม พบวาแพลตฟอรมที่หนวยงานระดับจังหวัดเล็งเห็นวาจำเปนแตยังไมไดมีการ

เช ื ่อมตอมากที ่ส ุด คือ แพลตฟอรม Digital ID and Digital Signature (ร อยละ 19.8) และ

รองลงมาคือ แพลตฟอรม Service request and tracking (e-form) (รอยละ 19.2)  

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญสามารถใหบริการไดโดยไมเรียกสำเนาเอกสารได (รอยละ 74.7) 

อยางไรก็ตาม มีเพียงรอยละ 54.1 ที่สามารถยกเลิกการเรียกสำเนาโดยการเชื่อมตอฐานขอมูลท่ี

เก่ียวของ และยังมีหนวยงานบางสวนท่ีใหบริการไดโดยไมเรียกสำเนาเอกสารได โดยการถายสำเนา

เอกสารจากเอกสารตัวจริง (รอยละ 39.4)  

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 3 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) โดยมีสัดสวนหนวยงาน
สวนใหญอยูในกลุม middle และ high ซึ่งเมื ่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับ
จังหวัดมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียด
ดังนี้ 

• หนวยงานระดับจังหวัดมีสัดสวนการมีเทคโนโลยีรองรับการทำงานจากที่บานในสัดสวนที่นอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับหนวยงานระดับกรม (รอยละ 56.4) ซึ ่งสอดคลองกับเรื ่องโครงสรางพื ้นฐาน

ทางดานฮารดแวรท่ียังไมเพียงพอ  

• ถึงแมวาจะมีนโยบายการบังคับใชการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัลในป 

2563 หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญยังมีความจำเปนตองใชการรับสงเอกสารกระดาษ (รอยละ 

92.8) เชนเดียวกับหนวยงานระดับกรม อยางไรก็ตามหนวยงานระดับจังหวัดมีการใชระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) แลวรอยละ 69.5  

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการใชชองทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรใน

รูปแบบดิจิทัล และสามารถใชชองทางไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงาน โดยสวนใหญจะใช
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แพลตฟอรมในเรื ่องการติดตอคนในองคกรผานวีดิโอ (Video-conferencing) ผาน Microsoft 

Team มากที่สุด (รอยละ 83.8) และใชแพลตฟอรมในเรื่องการแชรเอกสารดิจิทัล (File Sharing) 

ผาน Google Suite มากท่ีสุด (รอยละ 80.7) 

• ในดานระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล พบวาหนวยงานระดับจังหวัดสวน

ใหญมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลในงานดานจัดซื้อจัดจาง (รอยละ 

81.9) และงานดานการเงินการบัญชี (รอยละ 78.0) ในทางกลับกันพบวาหนวยงานระดับจังหวัด

สวนใหญยังไมมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล ในงานดานตรวจสอบ 

(รอยละ 16.0) งานดานเลขานุการ (รอยละ 18.6) และงานดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

(รอยละ 21.9) ซ่ึงมีสัดสวนท่ีนอยกวาหนวยงานระดับกรมอยางชัดเจน 

 
ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 4 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ซ่ึงเปนดานท่ีหนวยงาน
ระดับจังหวัดทำคะแนนไดโดดเดนใกลเคียงกับหนวยงานระดับกรม เนื่องจากหนวยงานระดับจังหวัดมีการ
ดำเนินงานภายใตกรอบของกรมเปนหลัก โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับ
จังหวัดมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียด
ดังนี้ 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญไมมีอุปสรรคดานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่สงผลกระทบตอการ

ดำเนินงานภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับนโยบายหรือแผนในการพัฒนาดานดิจิทัล (รอยละ 90.0) 

และสำหรับหนวยงานที่มีอุปสรรค (รอยละ 10) ตัวอยางของอุปสรรคที ่พบมากที่สุดคือ ขาด

บุคลากรที่มีความรู (รอยละ 39.4) รองลงมาคือ งบประมาณไมเพียงพอ (รอยละ 16.1) และ

กฎระเบียบไมสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบัน (รอยละ 13.5) นอกเหนือจากนี้ พบวา

หนวยงานระดับจังหวัดที่มีอุปสรรคสวนใหญ ยังไมมีการขอการสนับสนุนจากตนสังกัดเพื่อแกไข

ปญหา (รอยละ 54.8) และมีหนวยงานบางระดับจังหวัดบางสวนที ่ขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัดเพ่ือแกไขปญหา แตยังไมไดรับการสนับสนุน (รอยละ 21.9) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญยังไมไดมีการดำเนินการตามแผนเพื่อรองรับการกาวไปสูรัฐบาล

ดิจิทัลจากหนวยงานตนสังกัด (รอยละ 60.7) โดยแบงเปน ไมทราบเกี่ยวกับแผนฯ รอยละ 26.2 

และทราบแตยังไมไดดำเนินการ รอยละ 34.5  โดยมีหนวยงานเพียงรอยละ 39.3 ท่ีทราบและ

ดำเนินการตามแผนเพ่ือรองรับการกาวไปสูรัฐบาลดิจิทัลจากหนวยงานตนสังกัดแลว 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญทราบเรื่องการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

ตามหนวยงานตนสังกัดแลว (รอยละ 88.3) แตจากหนวยงานท่ีทราบแลว ยังมีหนวยงานสวนนอยท่ี

ดำเนินการกำหนด สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงานเสร็จ

เรียบรอย (รอยละ 42.5) และมีรอยละ 46.3 ท่ียังอยูระหวางการดำเนินการดังกลาว  

• หนวยงานระดับจังหวัดท่ีสวนใหญมีการดำเนินการเปดเผยขอมูลของหนวยงาน (รอยละ 72.7) โดย

ชองทางท่ีใชในการเปดเผยขอมูลสวนใหญ คือการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตหนวยงาน (รอยละ 

95) อยางไรก็ตาม ยังมีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงสวนนอยที่ไมมีการดำเนินการเปดเผยขอมูล 

(รอยละ 3) โดยพบวาสาเหตุหลักที ่หนวยงานระดับจังหวัดไมมีการเปดเผยขอมูลคือ มีการ
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ประชาสัมพันธขอมูลทางชองทางอื่น (รอยละ 28.3) และรองลงมา คือ ขอมูลของหนวยงานเปน

ความลับไมสามารถเปดเผยได หรือ เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเปดเผยไมได (รอยละ 15.2)  

• มีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอยละ 10.2 ท่ีจัดหางบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรให โดยวัตถุประสงคของการใชงบประมาณท่ีจัดหามา

เพ่ิมมากท่ีสุดคือ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร (รอยละ 65.8) รองลงมาไดแก 

เพ่ือดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณและระบบตางๆ (รอยละ 56.3)  

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 5 ดานศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capability) หนวยงานระดับ
จังหวัดสวนใหญทำคะแนนไดอยูในกลุม middle ซึ่งมีความโดดเดนนอยกวาหนวยงานระดับกรม  ซึ่งเม่ือ
พิจารณาขอมูลจากผลสำรวจจะพบวาหนวยงานระดับจังหวัดมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและ
สงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• บุคลากรหนวยงานระดับจังหวัดมีคาเฉลี่ยทักษะดานดิจิทัลอยูท่ี 3.23 ซึ่งหมายถึงบุคลากรของ

หนวยงานระดับจังหวัดมีทักษะดานดิจิทัลเฉลี ่ยทั ้งหมดอยู ในระดับพื ้นฐาน โดยทักษะที ่มี

ความสามารถมากที่สุดคือ ดานการจัดทำการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) (3.46 เต็ม 5) 

สวนดานที่บุคลากรถูกประเมินวามีทักษะต่ำที่สุด คือ ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber 

Security) (2.96 เต็ม 5) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีสัดสวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนอยเม่ือเปรียบเทียบ

กับจำนวนบุคลากรทั้งหมด (รอยละ 6.1) เชนเดียวกับหนวยงานระดับกรม โดยมีผูปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพียง รอยละ 26.1 จากผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งหมด ซึ่งสะทอนใหเห็นไดวาผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงยังไมเพียงพอตอ

ความตองการ จึงตองมีเจาหนาท่ีสายงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยคิด

เปน รอยละ 73.9 ของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีเพียงรอยละ 

13.0 ของหนวยงานระดับจังหวัด ที่ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีใบรับรองผานการฝก

ทักษะทางดานดิจิทัล จึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานระดับ

จังหวัดยังขาดแคลนท้ังในดานของปริมาณบุคลากร และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร 

• ผู บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานระดับสำนักงานจังหวัด (Provincial Chief 

Information Officer: PCIO)  มีจำนวนปที่ดำรงตำแหนง PCIO ในหนวยงานปจจุบันเฉลี่ย 1.38 

ป โดยสวนใหญดำรงตำแหนงมานอยกวา 1 ป (รอยละ 59.2) ท้ังนี้มี PCIO สวนนอยท่ีไดเขารับการ

ฝกอบรม (รอยละ 21.1) โดยหลักสูตรที่เขาอบรมมากที ่สุดคือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับ

ผูบริหารระดับสูง (รอส.) (e-GCEO) หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-GEP) หลักสูตร

การสร างกระบวนการเปลี ่ยนผานองคกรสู ร ัฐบาลดิจ ิท ัล (DTP) เท าก ัน (ร อยละ 18.8) 

นอกเหนือจากนี้พบวา รอยละ 26.7 ของ PCIO ที่ยังไมเคยเขารวมการอบรม (รอยละ 78.9) ระบุ

เหตุผลที่เกี่ยวของกับการพึ่งเขารับตำแหนง PCIO ในชวงป 2563-2564 ทั้งนี้ ในดานการผลักดัน

โครงการดิจิทัล พบวา PCIO มีการผลักดันโครงการสำเร็จเฉลี่ย 2 โครงการตอระยะเวลาในการ
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ดำรงตำแหนง 2 ป โดยสวน PCIO ที่ยังไมไดผลักดันโครงการดานดิจิทัลจนประสบความสำเร็จ 

(รอยละ 40.8) ใหเหตุผลเนื่องจากเพ่ิงเขารับตำแหนง PCIO (รอยละ 22.6) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญไดยังไมไดมีการดำเนินการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและการ

วัดผลหลังอบรม โดยสามารถแบงประเภทหนวยงานเรื่องการอบรมและการวัดผลไดเปน 3 กลุม

หลักคือ 1.หนวยงานระดับจังหวัดที่ยังไมมีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและไมมีการวัดผล

หลังการอบรม (รอยละ 57) 2.หนวยงานที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและยังไมมีการ

วัดผลหลังการอบรม (รอยละ 22) 3.หนวยงานที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและมีการ

วัดผลหลังการอบรม (รอยละ 21) โดยดานที่หนวยงานระดับจังหวัดมีการสงเสริมและใหความรู

มากท่ีสุด คือดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมีหนวยงานเพียงรอย

ละ 35.1 ที่มีการสงเสริมและใหความรู โดยแตกตางจากสัดสวนของหนวยงานระดับกรมที่มีการ

อบรมในทักษะดาน Digital Literacy มากถึงรอยละ 69.5 ในขณะเดียวกัน ดานที่มีการวัดผลมาก

ที่สุด คือ ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมีหนวยงานเพียงรอยละ 

16.3 ที่มีการวัดผล ดังนั้นจึงสะทอนใหเห็นวาหนวยงานทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดควรตองเรง

พัฒนาและดำเนินการในดานการสงเสริม ใหความรูและพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

รวมถึงการวัดผลหลังอบรม  

 
ตัวชี ้วัดอันดับที ่ 6 ดานเทคโนโลยีด ิจ ิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) 
หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม low และกลุม middle โดยเม่ือพิจารณาขอมูลจากผล
สำรวจ พบวาตัวชี ้ว ัดดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) เปน
ตัวชี ้วัดที ่หนวยงานระดับจังหวัดทำคะแนนไดโดดเดนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี ้วัดอื่นเชนเดียวกับ
หนวยงานระดับกรม แตหนวยงานระดับจังหวัดนั้นมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนวยงานระดับกรม  

• หนวยงานระดับจังหวัดมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื ่อใชในการสรางเชื ่อมตอและการสื ่อสาร 

(Connectivity) เพียงรอยละ 12.4 ในขณะที่หนวยงานระดับกรมมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อใชใน

การสรางเชื่อมตอและการสื่อสาร ถึงรอยละ 80.5 ในดานถัดมา มีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอย

ละ 4.6 ที่มีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ (Data-driven 

Decision Making) และมีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอยละ 4.3 ที่มีการปรับใชเทคโนโลยีเพ่ือ

สรางความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในการทำงานตางๆ (Trusted Protocol) ทั้งนี้หนวยงาน

ระดับกรมอาจตองมีการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนหนวยงานใตสังกดัเพื่อนำเทคโนโลยีมาปรบัใช

กับหนวยงานระดับจังหวัดใหไดมากข้ึน 
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ผลสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับกรมประจำป 2564 
การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกติในภาพรวม  

และรายตัวช้ีวัดโดยจำแนกตามประเภทหนวยงาน 

 
 

เมื่อจัดกลุมระดับความพรอมฯ ในภาพรวมจำแนกตามประเภทหนวยงาน พบวา หนวยงานสวนใหญมี
คะแนนความพรอมฯ ในกลุม High ดังนี้ 
 1) หนวยงานราชการ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยู ในกลุ ม High มากที่สุด (รอยละ 
61.84) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 20.39) กลุม Middle (รอยละ 15.79) และกลุม Low 
(รอยละ 1.97) 
 2) รัฐวิสาหกิจ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 51.02) 
รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 26.53) กลุม Very High (รอยละ 20.41) และกลุม Low (รอยละ 
2.04) 
 3) องคการมหาชน มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 60.0) 
รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 22.22) กลุม Middle (รอยละ 15.56) และกลุม Low (รอยละ 
2.22)  
 4) องคกรอิสระ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 40.63) 
รองลงมาไดแก Middle (รอยละ 28.13) กลุม Very High (รอยละ 18.75)  และกลุม Low (รอยละ 12.5) 
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บทวิเคราะหการจัดกลุมระดับความพรอมฯ ของหนวยงานตามประเภท 
เมื ่อพิจารณาการกระจายตัวของคะแนนตามประเภทหนวยงานพบวา หนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน มีการกระจายตัวของคะแนนอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยองคการ
มหาชนมีความโดดเดนมากที่สุด กลาวคือมีหนวยงานอยูในกลุม High และ Very high รวมกันมากที่สุดท่ี
รอยละ 82.2 ในขณะท่ีองคกรอิสระมีความโดดเดนนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานเม่ือเปรียบเทียบ
กับหนวยงานประเภทอื่น ซึ่งมีหนวยงานในคะแนนกลุม High และ Very High รอยละ 53.2 ซึ่งสะทอนให
เห็นวาหนวยงานองคการมหาชนมีแนวโนมในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตนเองตามกรอบการพัฒนา
ดิจิทัลโดยรวมไดดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับหนวยงานประเภทอ่ืน 

 
อยางไรก็ตาม ถาดูในระดับตัวชี้วัดนั้นจะพบวาหนวยงานองคการมหาชนจะมีความโดดเดนในดานตัวชี้วัดที่ 2 3 

4 และ 5 แตในตัวชี้วัดที่ 1 และ 6 หนวยงานประเภทราชการจะสามารถทำไดดีกวา โดยในตัวชี้วัดที่ 1 หนวยงานราชการ
สามารถดำเนินเรื่อง Digital Policy และ Data Policy ไดดีกวาองคการมหาชน โดยคะแนนอยูท่ี 65.7 และ 35.5 คะแนน
เทียบกับองคการมหาชนที่ 65.0 และ 31.6 คะแนน และในตัวชี้วัดที่ 6 หนวยงานราชการสามารถดำเนนิเรื่องการปรับใช
เทคโนโลยี Connectivity, Intelligence และ Trusted Protocol ไดดีกวาโดยคะแนนอยูท่ี 64.5 33.0 และ 42.6 คะแนน
เทียบกับองคการมหาชนท่ี 47.2 29.4 และ 39.2 จึงแสดงใหเห็นวา แมองคการมหาชนจะโดดเดนดานคะแนนโดยรวม แต
ยังคงตองมีการพัฒนาดานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตางๆ รวมถึงเพิ่มการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันหนวยงานราชการสามารถดำเนินการดานนโยบายและมาตรการไดดี รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี
มาปรับใชสูง เมื่อเทียบกับหนวยงานประเภทอื่นทั้งหมด ทวายังตองพัฒนาในสวนของบุคลากร การใหบริการดิจิทัล การ
เช่ือมตอระบบภายในภายนอก รวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมดวยเชนกัน 
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ผลสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนวยงานระดับจังหวัดประจำป 2564 
การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกตใินภาพรวมและรายตัวช้ีวัด จำแนกรายกระทรวง (เฉพาะหนวยงานในระดับกรม) 
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เมื ่อจัดกลุมระดับความพรอมฯ ในภาพรวมจำแนกตามกระทรวง พบวา กระทรวงสวนใหญมี
คะแนนความพรอมฯ ในกลุม High ดังนี้ 
1) กระทรวงการคลัง มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม Very High มากที่สุด (รอยละ 53.37) 
รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 43.33) และกลุม Low (รอยละ 3.33) 
 2) สำนักนายกรัฐมนตรี มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
52.94) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 23.53) กลุม Very High (รอยละ 11.76) และกลุม Low 
(รอยละ 11.76) 
 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด 
(รอยละ 47.83) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 26.09) กลุม Very High (รอยละ 21.74) และกลุม 
Low (รอยละ 4.35) 
 4) กระทรวงการคมนาคม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
60.00) รองลงมาไดแก กลุม Very High และกลุม Middle (รอยละ 20.00 เทากัน)  
 5) กระทรวงอุตสาหกรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม Middle มากที่สุด (รอย
ละ 50.00) รองลงมาไดแก กลุม High (31.25) กลุม Very High (รอยละ 12.50) และกลุม Low (รอยละ 
6.25) 
 6) กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
69.23) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 23.08) และกลุม Middle (รอยละ 7.69) 
 7) กระทรวงมหาดไทย มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
53.33) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 26.67) และกลุม Middle (รอยละ 20.00) 
 8) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวม
อยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 52.94) รองลงมาไดแก กลุม Very high (รอยละ 35.29) และกลุม 
Middle (รอยละ 11.76)  
 9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม 
High มากที่สุด (รอยละ 66.67) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 20.00) และกลุม Middle (รอย
ละ 13.33)  
 10) กระทรวงพาณิชย มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
50.00) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 33.33) และ กลุม Middle (รอยละ 16.67) 
 11) กระทรวงยุติธรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
58.33) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 25.00) และ กลุม Middle (รอยละ 16.67)   
 12) กระทรวงวัฒนธรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ
66.67) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 33.33)  
 13) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม 
High มากท่ีสุด (รอยละ 87.50) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 12.50) 
 14) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High 
มากท่ีสุด (รอยละ 75.00) รองลงมาไดแก กลุม Very High และกลุม Middle (รอยละ 12.50 เทากัน) 
 15) กระทรวงพลังงาน มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
66.67) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 22.22) และ กลุม Middle (รอยละ 11.11)  
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 16) กระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ
44.44) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 33.33) กลุม Very High และ กลุม Low (รอยละ 11.11 
เทากัน) 
 17) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากท่ีสุด 
(รอยละ 80.00) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 20.00) 
 18) กระทรวงกลาโหม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
66.67) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 33.33) 
 19) กระทรวงแรงงาน มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุ ม High มากที่สุด (รอยละ 
83.33) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 16.67) 
 20) กระทรวงการตางประเทศ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High (รอยละ 100.0) 
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ทั้งนี้เมื ่อนำสัดสวนหนวยงานกลุม Very High และ High มาจัดลำดับกระทรวงจะสามารถเรียงลำดับ
กระทรวงท่ีมีสัดสวนหนวยงานท่ีมีคะแนนคอนขางสูงไดดังนี้ 
 

กระทรวง สัดสวนกลุม Very High - High สัดสวนกลุม Very High สัดสวนกลุม High 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

100.0% 12.5% 87.5% 

 กระทรวงการตางประเทศ* 100.0% - 100.0% 
 กระทรวงการคลงั 96.6% 53.3% 43.3% 
 กระทรวงสาธารณสุข 92.3% 23.1% 69.2% 
 กระทรวงพลังงาน 88.9% 22.2% 66.7% 
 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย  
และนวัตกรรม 

88.2% 35.3% 52.9% 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

87.5% 12.5% 75.0% 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

86.7% 20.0% 66.7% 

 กระทรวงแรงงาน 83.3% - 83.3% 
 กระทรวงยุติธรรม 83.3% 25.0% 58.3% 
 กระทรวงพาณิชย 83.3% 33.3% 50.0% 
 กระทรวงมหาดไทย 80.0% 26.7% 53.3% 
 กระทรวงคมนาคม 80.0% 20.0% 60.0% 
 กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

80.0% - 80.0% 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 69.5% 21.7% 47.8% 
 กระทรวงวัฒนธรรม 66.7% -  
 กระทรวงกลาโหม 66.7% - 66.7% 
 สำนักนายกรัฐมนตร ี 64.7% 11.8% 52.9% 
 กระทรวงศึกษาธิการ 55.5% 11.1% 44.4% 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 43.8% 12.5% 31.3% 

*หมายเหตุ: มีการตอบมาแบบรวมศูนย รวมท้ังหมดแค 2 หนวยงาน 
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บทวิเคราะหผลการสำรวจระดับความพรอมฯ หนวยงานระดับกระทรวง 
โดยภาพรวมหนวยงานระดบักระทรวงมีคะแนนอยูในระดับ High ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการกระจายตัว

ของคะแนนของหนวยงานภายใตกระทรวงคอนขางเกาะกลุมกันอยูในชวงคะแนนระดับสูง โดยมีกระทรวงท่ี
คะแนนปกติของความพรอมดานดิจิทัลท่ีทำคะแนนสัดสวนหนวยงานท่ีอยูในกลุม Very High – High มาก
ท่ีสุด 5 อันดับแรกคือ 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (100.0%) 2. กระทรวงการ
ตางประเทศ (100.0%) 3. กระทรวงการคลัง (96.6%) 4. กระทรวงสาธารณสุข (92.3%) และ 5. กระทรวง
พลังงาน (88.9%) โดยกระทรวงตางประเทศนั้นมีการตอบแบบรวมศูนยรวม โดยตอบมาแค 2 หนวยงาน 
จึงอาจตองมีการสำรวจเพ่ิมเติมในปตอไป ท้ังนี้หากดูกระทรวงท่ีมีสัดสวนหนวยงานในกลุม Very High มาก
ท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก 1. กระทรวงการคลัง (53.3%) 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (35.3%) และ 3. กระทรวงพาณิชย (33.3%) ในขณะเดียวกระทรวงท่ีมีสัดสวนหนวยงานกลุม 
Very High – High นอยท่ีสุด 5 อันดับได 1. กระทรวงวัฒนธรรม (66.7%)  2. กระทรวงกลาโหม (66.7%) 
3. สำนักนายกรัฐมนตรี (64.7%) 4. กระทรวงศึกษาธิการ (55.5%) และกระทรวงอุตสาหกรรม (43.8%) 
ดังนั้นกระทรวงเหลานี้ควรผลักดันหนวยงานภายใตสังกัดของตนเองใหพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือสอด
รับกับกรอบการพัฒนาดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย   
ดาน Data Policy 

1. ผลักดันและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 

Governance) ซึ่งถือเปนพื้นฐานในการแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใชขอมูลรวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  

2. ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(data.go.th) เพื ่อใหภาคธุรกิจ และประชาชนนำขอมูลเปดภาครัฐไปใชตอยอด และเพ่ือ

ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อความโปรงใส และอำนวยความสะดวกแกหนวยงานภาครฐัใน

การเชื่อมตอขอมูลที่เปดจากชองทางอื่นๆ ใหสามารถมาเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต data.go.th อีก

ทั้ง ควรผลักดันใหหนวยงานภาครัฐสงเสริมการนำขอมูลเปดไปใชประโยชนตางๆ เชน การจัด

ประกวดการนำขอมูลภาครัฐไปใชประโยชนในรูปแบบ Hackathon การสนับสนุนงานวิจัยตางๆ 

เปนตน  

3. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลในรูปแบบ Machine Readable ระดับ 4-5 ดาว ให

มากข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูท่ีนำขอมูลไปใชงานสามารถใชงานไดงายข้ึน  

4. สงเสริมการนำขอมูลมาใชในการวิเคราะห โดยเฉพาะการวิเคราะหเพื่อใชในการคาดการณหรือ

ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) และการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคต (Prescriptive Analytic) 

 
ดาน Digital leadership  

1. พิจารณาใหตำแหนง DCIO เปนตำแหนงระยะยาว เพื่อให DCIO มีเวลาในการเขาอบรม และ

ดำเนินโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติของ DCIO ควรมีความรูทางดานดิจิทัล เพ่ือ

ความพรอมในการเปนผูนำในการปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนดิจิทัล 

2. ควรกำหนดแผนการอบรมและกฎเกณฑในการเขาอบรมของ DCIO และ PCIO ใหครอบคลุมและ

ชัดเจน ครบทุกทาน รวมถึงกำหนดระยะเวลาท่ีควรเขารับการอบรมหลังจากการเขารับตำแหนง  

3. พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม และการวัดผลสมรรถนะของ DCIO ในรูปแบบใหม เชน 

การอบรมอาจจัดเปนการทำงานเปนกลุม (Assignment) หรือการทำโครงการรวมกัน และควร

ประชาสัมพันธความสำคัญของการเขาอบรมหลักสูตรสำหรับ DCIO ใหทุกหนวยงานไดรับทราบ  

 
ดาน Training and development 

1. กำหนดใหหนวยงานภาครัฐปรับเปล่ียนโครงสรางระบบการจางงานและผลตอบแทนสำหรับกลุม

บุคลากรท่ีมีความสามารถในดานดิจิทัลโดยเฉพาะ (Digital talent) 

2. กำหนดหลักสูตรที่เปนมาตรฐานกลาง ใหสอดคลองตามทักษะดานดิจิทัลมีวัตถุประสงคเฉพาะ

เพื่อการสรางและพัฒนาบุคลากรใหปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ ก.พ. กำหนด 7 กลุม

ความสามารถ และควรจ ัดการอบรมและทดสอบผานระบบออนไลน รวมถึงการออกใบ

ประกาศนียบัตรไดจากระบบ 
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3. กำหนดใหหนวยงานภาครัฐวางแผนการพัฒนาดานบุคลากรโดยกำหนดเปน KPI รายบุคคล ดวย

การจัดทำแผนพัฒนาดานดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap) เพ่ือใหหนวยงานทราบถึง

ทักษะของบุคลากรดานเทคโนโลยีที่จำเปน และสามารถวางแผนการพัฒนาดานบุคลากรภายใน

หนวยงานได 
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1. บทนำ 
1.1 ความเปนมา 

จากนโยบายภาครัฐท่ีมุงผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุงเนนใหมีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศสูความม่ันคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ผานมา รัฐบาลไดดำเนินการขับเคลื่อนผาน กฎหมาย นโยบาย และมติ ครม. ตาง ๆ 
อยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่รัฐบาลใหความสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศใหพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใชบังคับมีผลตั้งแต วันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 เปนตนไป เพื่อยกระดับการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐอยูในระบบดิจิทัล อันจะนำไปสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบการทำงานและขอมูลเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐอยางม่ันคงปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปดเผยและโปรงใส รวมทั้งประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการและ
สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐได 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เปนหนวยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา 
นาคาศัย) เปนผูกำกับดูแล  โดยมาตรา 10 (3) ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ไดระบุให สพร. สำรวจ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และวิจัย เพื่อจัดทำ
ตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นอกจากนี้ สพร. 
เล็งเห็นวาในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจำเปนตองทราบสถานะและปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ในการดำเนินงาน รวมถึงระดับความพรอมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของแตละหนวยงาน 
สพร. จึงไดจัดทำโครงการสำรวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐข้ึน ตั้งแตป 
พ.ศ. 2558 อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยมุงหวังวาขอมูลที่ไดจากการสำรวจจะสามารถสะทอนถึง
ปญหา ความทาทาย อุปสรรค รวมถึงปจจัยแหงความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเปน
แหลงขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความนาเชื ่อถือ และใหหนวยงานระดับนโยบายไดนำไป
ประกอบการจัดทำแผนและติดตามงานดานนโยบายอยางเหมาะสม 

โดยการดำเนินงานในปที่ผานมาประกอบดวย การพัฒนากรอบการประเมินระดับความพรอม
รัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของ
หนวยงานภาครฐัในระดับภาพรวมประเทศไทยซ่ึงเทียบเคียงกับการประเมินดานรัฐบาลดิจิทัลในระดับสากล 
การสำรวจระดับความพรอมฯ ของหนวยงานภาครัฐทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด การวิเคราะหผลการ
สำรวจและจดัทำรายงานผลการสำรวจ  
 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการสำรวจติดตามความพรอมในการเปนรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงาน
ภาครัฐ รวมถึงเพื่อปรับปรุงกรอบการสำรวจใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามท่ี
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดไว โดยมี
วัตถุประสงคหลัก ไดแก 
 (1) กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 
 (2) การปฏิรปูการทำงานและการใหบรกิารในรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) 
 (3) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล (Integration) 
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 (4) การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop Service) 
 (5) ศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data) 

สพร. จึงไดจัดทำโครงการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจำป 2564 ขึ้น ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อประเมินความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย โดยปรับปรุงกรอบการสำรวจและการดำเนินโครงการจากการดำเนินงานในปท่ีผานมา ให
สามารถสะทอนสถานภาพความพรอมการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีแทจริงของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคการดำเนินโครงการ 
โครงการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำป พ.ศ. 2564   

มีวัตถุประสงคในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

1. ทบทวนแบบสำรวจและเกณฑการคำนวณน้ำหนักคะแนนรายขอ เพื่อใชประเมินระดับ

ความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ใหมีความเหมาะสม เปน

ปจจุบัน สอดคลองกับ (ราง)แผนพัฒนาระบบดิจิทัล ตามท่ีพระราชบัญญัติบริหารงานและ

การใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562 กำหนดไว 

2. สำรวจระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐระดับกรมและหนวยงานภาครัฐระดับ

จังหวัด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถสะทอนปญหา ความทาทาย 

อุปสรรค รวมถึงปจจัยแหงความสำเร็จในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนใน

การวางแผน, จัดทำนโยบาย, วางมาตรการ และการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อยางเหมาะสม อีกทั้งใชเปนขอมูลสำคัญในการพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลใหแกหนวยงานที่มี

ความโดดเดนดานรัฐบาลดิจิทัล 

3. จัดทำผลการสำรวจและขอเสนอแนะในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจากผลสำรวจ เพื่อใหหนวยงาน

ภาครัฐแตละหนวยงานนำไปใชวางแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานตนเองและหนวยงาน

ภาครัฐกลางนำไปใชวางแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 

4. จัดทำฐานขอมูลจากผลสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ต้ังแตปพ.ศ. 2561 

จนถึงปจจุบันเพื่อใชสำหรับการวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 
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2. กรอบการสำรวจประจำป 2564  
กรอบการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำป 2564 

 

 
 
โดยกรอบการสำรวจฯ ประจำป 2564 ประกอบไปดวยตัวชี้วัด 6 เสาหลัก ไดแก  

  1. แนวนโยบายและหลักปฏบิัติ (Policies/ Practices) 
  2. ศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐ (Digital Capabilities) 
  3. บริการภาครัฐ (Public Services) 
  4. การบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส (Smart Back Office) 

5. โครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) 

  6. เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices) โดยคาน้ำหนักรอยละ 20 ซึ่งเปน
ตัวชี ้ว ัดที ่เกี ่ยวของกับการจัดทำแผน/นโยบายและการปฏิบัติ กฎ แนวทางที ่วางไวและการจัดสรร
งบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหบรรลุเปาหมายระยะยาวของรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวยตัวชี้วัด
ยอย 2 เรื่อง ไดแก 

ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 

1.1 Policy & Legislation 
1.1.1 Digital Government 
Policy  

วัดความสอดคลองของนโยบายดานดิจิทัลในมิติตาง ๆ เชน การ
เปดเผยขอมูล สิทธิในการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมของประชาชน
และชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

1.1.2 Data Policy วัดการแบงบันขอมูลและความสอดคลองของนโยบายดานขอมูล 

1.1.3 Cyber Security Policy วัดการกำหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
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ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 

1.1.4 Legal & Regulatory 
Mechanism 

วัดดานกฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีผลตอการพัฒนาดานดิจิทัล 

1.2 Budget Allocation วัดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับแนวนโยบายและแผนปฏบิัติงาน
เพ่ือการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capabilities) โดยคาน้ำหนักรอยละ 20 ซ่ึง
เปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการประเมินความสามารถ ความเพียงพอของเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ความรับผิดชอบและความตอเนื่องของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และการสงเสริมทักษะ
ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของหนวยงานและการวัดผล ประกอบดวย
ตัวชี้วัดยอย 4 เรื่อง ไดแก 

ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 
2.1 IT Human Resource วัดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการ

ดำเนินการเพ่ือใหเกิดระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล ซ่ึงประกอบไปดวย 
- IT Resource 
- Certification 

2.2 Digital Leadership วัดบทบาทและความสามารถของผูนำในการริเริ่มรัฐบาลดิจิทัล 
2.3 IT Competency วัดทักษะความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และความปลอดภัย

ทางไซเบอร 
2.3.1 Digital Literacy วัดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(โดยถูกจัดใหอยูภายใตหัวขอ IT Competency) 
2.3.2 Data Literacy วัดความสามารถในการใชประโยชนจากขอมูลท่ีจัดเก็บ 

(โดยถูกจัดใหอยูภายใตหัวขอ IT Competency) 
2.3.3 Cyber Security 
Literacy 

วัดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร 
(โดยถูกจัดใหอยูภายใตหัวขอ IT Competency) 

2.4 Training and 
Development 

วัดความสามารถในการอบรมและพัฒนาบุคลลากร 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 บริการภาครัฐ (Public Services) โดยคาน้ำหนักรอยละ 30 โดย ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
กับการประเมินสัดสวนรูปแบบบริการดิจิทัลของภาครัฐ การออกแบบบริการดิจิทัลใหงายตอการใชงาน 
รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในการใชบริการ หรือแสดงความคิดเห็นตอนโยบายตาง ๆของภาครัฐ 
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 4 เรื่อง ไดแก 

ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 
3.1 Service Provision วัดสัดสวนจำนวนบริการดิจิทัลตอการใหบริการหลักของหนวยงานและ

ประเภทของบริการดิจิทัลของหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 
3.1.1 Proportion of Digital 
Services 

วัดสัดสวนจำนวนบริการดิจิทัลตอการใหบริการหลักของหนวยงาน
ท้ังหมด  

3.1.2 Digital Service Type วัดสัดสวนประเภทของบริการดิจิทัลของหนวยงาน 
3.2 Customer Experience วัดการสรางเครื่องมือหรือกลไก เพ่ือชวยแนะนำ (Guideline) ใหผูใช

สามารถเขาถึงบริการภาครัฐของหนวยงานผานชองทางดิจิทัลดวย
ตนเอง 

3.2.1 Usability วัดการออกแบบบริการดิจิทัลท่ีงายตอการใชงานหรือเปนมิตรกับผูใช 
3.2.2 Channel วัดชองทางการเขาถึงบริการดิจิทัล 
3.3 Promotion of digital 
service usage 

วัดการสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ ในการใชบริการของหนวยงานผาน
ชองทางดิจิทัล 

3.4 Public-Participation วัดการมีสวนรวมของประชาชนในการใชบริการ หรือการมีความคิดเห็น
ตอโครงการของภาครัฐ 

3.4.1 e-Information วัดการมีสวนรวมตั้งแตการเปดเผยขอมูล การจัดทำชองทางการเขาถึง
ขอมูล 

3.4.2 e-Consultation วัดการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายหรือการบริการจากทาง
ภาครัฐของประชาชน 

3.4.3 e-Decision making วัดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมเสนอทางเลือกหรือมีสวนรวม
ในการบริการตาง ๆของภาครัฐ 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) โดยคาน้ำหนักรอยละ 10 ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการนำระบบดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน กระบวนการทำงาน
ตาง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน ๆ ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 2 เรื่อง ไดแก 
 

ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 
4.1 Integrated Enterprise   วัดประสิทธิภาพในการนำเอาระบบดิจิทัลมาบริหารงานในหนวยงาน 
4.2 Process Optimization วัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.2.1 Administration วัดกระบวนการทางดานดิจิทัลท่ีเก่ียวกับงานท่ัวไป 
4.2.2 Collaboration วัดกระบวนการติดตอสื่อสาร การทำงานระหวางหนวยงานภายใน

องคกรและขามองคกร 
 
ตัวชี ้วัดที ่ 5 โครงสรางพื ้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) โดยคาน้ำหนักรอยละ 15 ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการประเมินความเพียงพอของ
โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงาน รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 3 เรื่อง ไดแก 
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ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 
5.1 Reliability 
Infrastructure 

วัดการมีและความเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
ฮารดแวร ซอฟตแวร และเน็ตเวิรคไวใชงาน 

5.1.1 Hardware วัดการมีและความเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
ฮารดแวร 

5.1.2 Software วัดการมีและความเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
ซอฟตแวร 

5.1.3 Network วัดการมีและความเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
เน็ตเวิรค 

5.2 Data Management   วัดการจัดเตรียมขอมูล การตรวจสอบ อัพเดทฐานขอมูลของ
หนวยงานท่ีเก็บไว 

5.3 Cyber Security วัดวัดระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 
5.3.1 Confidentiality วัดการควบคุมและการอนุญาตใหเขาถึง หรือเปดเผยขอมูล 
5.3.2 Integrity วัดการปกปองขอมูลและระบบจากการดัดแปลงหรือทำลายโดยไม

สมควร 
5.3.3 Availability วัดคุณสมบัติของขอมูลและระบบท่ีจะตองพรอมใชงานและเขาถึงได

อยางรวดเร็ว และมีความเสถียร 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) โดยคาน้ำหนักรอย
ละ 5 ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหมในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 4 เรื่อง ไดแก 

ตัวช้ีวัดยอย วัตถุประสงค 
6.1 เทคโนโลยีการเชื่อมตอ/
การสื่อสาร (Connectivity) 

วัดการใชเทคโนโลยีการเชื่อมตอ/ การสื่อสาร เชน Mobile, IoT, QR 
Code เปนตน 

6.2 เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(Intelligence) 

วัดการใชเทคโนโลยีอัจฉริยะ เชน AI, Big Data Analytic, Machine 
Learning, Deep Learning, Robotics 

6.3 เทคโนโลยีดานความม่ันคง  
(Trusted Protocol) 

วัดการใชเทคโนโลยีดานความม่ันคง เชน Block Chain 

6.4 เทคโนโลยีเกิดใหม 
(Emerging Technology) 

วัดการใชเทคโนโลยีเกิดใหม เชน Quantum Computing, AR, VR 
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3. การจัดกลุมหนวยงานตามผลการสำรวจ 
การสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำป 2564 ไดทำ

การติดตอและสงแบบสำรวจไปยังหนวยงานท้ังหมด 1,922 หนวยงาน มีหนวยงานท่ีตอบแบบสำรวจรวม
จำนวนท้ังสิ้น 1,852 หนวยงาน  (คิดเปนรอยละ 96.36) จำแนกเปนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาท่ี
ตอบแบบสำรวจ 298 หนวยงาน (คิดเปนรอยละ 95.82) หนวยงาน อปท. ตอบแบบสำรวจ 2 หนวยงาน 
(คิดเปนรอยละ 100.0) และหนวยงานระดับจังหวัดตอบแบบสำรวจ 1,552 หนวยงาน (คิดเปนรอยละ 
96.50) 

การจัดกลุมหนวยงานมีจุดประสงคเพ่ือแบงกลุมหนวยงานเปนระดับ โดยอิงคะแนนของหนวยงาน
ท้ังหมดท่ีทำแบบสำรวจในปนั้น ซ่ึงเปนวิธีการทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนของแตละหนวยงาน โดยใช
ชองวางระหวางคะแนนสูงท่ีสุดกับคะแนนต่ำท่ีสุด เปนกรอบในการเปรียบเทียบผานการคำนวณคะแนน
ปกติ (Normalization) โดยใชวิธีการคำนวณคะแนนปกติคือ Min – Max Normalization เพ่ือดู
ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบของคะแนนหนวยงานในปนั้น เชนเดียวกับการคำนวณคะแนนเพ่ือ
เปรียบเทียบผลลัพธระหวางป และเปนวิธีการท่ีใชโดย UN ในการจัดกลุมประเทศ ตามวิธีการคำนวณ
ดังตอไปนี้ 

 
โดย 

 = คะแนนปกติของหนวยงาน   
= คะแนนของหนวยงาน 

= คะแนนต่ำสุดภายในกลุมตัวอยางท้ังหมด 
= คะแนนสูงสุดภายในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

โดยผลลัพธของคะแนนปกติจะอยูในชวงระหวาง 0.00 – 1.00 
 

เนื่องจากคะแนนดิบกอนการคำนวณคะแนนปกติมีการแบงสัดสวนน้ำหนักของคะแนนไวตั้งแตการ
คำนวณในตอนตนแลว การคำนวณคะแนนปกติท่ีออกมาจึงไดรับลักษณะเดียวกันของขอมูลมาดวย โดยจาก
ผลลัพธท่ีออกมาสามารถจัดหนวยงานออกเปน 4 กลุม โดยไดดังนี้ 

1. กลุม Low (คะแนนปกตินอยกวา 0.25) 

2. กลุม Middle (คะแนนปกติตั้งแต 0.25 ข้ึนไป แตไมเกิน 0.5) 

3. กลุม High (คะแนนปกติตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แตไมเกิน 0.75) 

4. กลุม Very High (คะแนนปกติมากกวา 0.75) 
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โดยหนวยงานในแตละกลุ มจะเปนหนวยงานในระดับเดียวกันเทานั ้น เพื่อใหคะแนนที่นำมา
เปรียบเทียบในกลุ มเดียวกันมีความสอดคลองกัน โดยมีจำนวนหนวยงานแตละกลุ ม ในแตละระดับ
ดังตอไปนี้ 

 ตามระดับหนวยงาน ตามประเภทหนวยงาน (เฉพาะกรม) 

 
กรม จังหวัด 

หนวยงาน
ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 
องคการ
มหาชน 

องคกร
อิสระ 

อ่ืน ๆ 

Low 10 87 3 1 1 3 1 
Middle 62 473 19 12 7 9 9 

High 165 825 76 23 23 9 5 
Very High 61 167 28 10 9 4 2 

รวม 298 1552 126 46 40 25 17 
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4. ภาพรวมของสัดสวนจำนวนหนวยงานตามกลุมคะแนนจากผลของการสำรวจ 
4.1 การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกตใินภาพรวมและรายตัวช้ีวัด 

ของหนวยงานระดับกรม 

 
จากผลการสำรวจในป 2564 พบวา หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาท่ีตอบแบบสำรวจ 298 สวน

ใหญมีคะแนนโดยภาพรวมอยูในกลุม High (รอยละ 55.37) รองลงมา ไดแก กลุม Middle (รอยละ 20.81) 
กลุ ม Very High (รอยละ 20.47) และกลุ ม Low (รอยละ 3.36) เมื ่อพิจารณาในแตละตัวชี ้ว ัด พบวา 
หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนระดับความพรอมในแตละตัวชี้วัดในระดับท่ีแตกตางกัน 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1: Policies and Practices หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูใน
กลุม High (รอยละ 42.95) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 24.83) กลุม Low (รอยละ 16.44) และ
กลุม Very High (รอยละ 15.77) 

ตัวชี้วัดท่ี 2: Digital Capability หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม High 
(รอยละ 43.62) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 31.88) กลุม Very High (รอยละ 15.10) และกลุม Low 
(รอยละ 9.40) 

ตัวชี้วัดท่ี 3: Public Service หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม กลุม 
High (รอยละ 51.01) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 29.87) กลุม Middle (รอยละ 14.09) และ
กลุม Low (รอยละ 5.03) 

ตัวชี้วัดที่ 4: Smart Back Office หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม 
Very High (รอยละ 42.95) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 36.58) กลุม Middle (รอยละ 14.43) และ
กลุม Low (รอยละ 6.04)  

ตัวชี้วัดท่ี 5: Secure and Efficient Infrastructure หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมี
คะแนนอยูในกลุม Very High (รอยละ 43.62) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 39.93) กลุม Middle 
(รอยละ 14.77) และกลุม Low (รอยละ 1.68) 
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ตัวชี้วัดท่ี 6: Digital Technology Practices หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนน
อยูในกลุม Middle (รอยละ 36.91) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 29.53) กลุม Low (รอยละ 18.79) 
และกลุม Very High (รอยละ 14.77) 
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บทวิเคราะหผลการสำรวจระดับความพรอมฯ หนวยงานระดับกรม หรือเทียบเทา   
หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญอยู ในกลุ ม High และ Middle ซึ่งแสดงใหเห็นวา

หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาสวนใหญมีคะแนนที่เกาะกลุมกันในชวงคะแนนระดับปานกลางไปจนถึง
คะแนนระดับสูง โดยมีคะแนนที่โดดเดนที่สุดในตัวชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) และรองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการรูปแบบ
ดิจิทัล (Smart Back Office) เมื่อเปรียบเทียบระหวางหนวยงานในระดับเดียวกัน ซึ่งสามารถแสดงใหเห็น
ถึงความสอดคลองระหวางสองตัวชี้วัดคือ เมื่อหนวยงานมีโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพที่ดีจะสงผลใหหนวยงานมีระบบบริหารจัดการภายในหนวยงานในระบบงานดานตางๆที่ดี
ควบคูไปดวยไดเชนกัน โดยเม่ือพิจารณาการกระจายตัวของคะแนนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแต
ละตัวชี้วัด จะสามารถเรียงลำดับไดดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 1 ดานโครงสรางพื ้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) ซึ่งเปนดานที่หนวยงานระดับกรมสวนใหญทำคะแนนไดอยูในระดับ Very 
High หรือสูงท่ีสุด และ high จึงแสดงใหเห็นวาหนวยงานระดับกรมมีความโดดเดนในตัวชี้วัดดานนี้มากท่ีสุด 
โดยเม่ือพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจ
และสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีความรูความเขาใจ และมีการดำเนินการดานการเก็บขอมูลในดาน

ตางๆ  ท้ังดานการจัดทำ Data Warehouse และ/หรือ Data Lake (รอยละ 62.4) การดำเนินการ

ปกปดขอมูลสวนบุคคล (Data masking) (รอยละ 73.2) และการตรวจสอบแกไขขอมูลกอนเก็บ 

(Data Cleansing) (รอยละ 81.5) รวมถึงเรื่องของการอัพเดตขอมูล ซึ่งหนวยงานสวนใหญมีการ

อัพเดตขอมูลในฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานแลว (รอยละ 99.0) โดยมีการอัพเดท

ขอมูลแบบ Real time มากที่สุด (รอยละ 79) อยางไรก็ตามหนวยงานระดับกรมยังคงตองพัฒนา

ในดานการนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงลึกที่มากขึ้น ในดานของการคาดการณหรือทำนายสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) และการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(Prescriptive Analytic) เนื่องจากปจจุบันยังมีหนวยงานที่นำขอมูลมาใชในการวิเคราะหในดาน

ดังกลาวอยูท่ี รอยละ 58.8 และ รอยละ 55.1 ตามลำดับ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานเซิรฟเวอรและเน็ตเวิรคเพียงพอ 

(รอยละ 60.7) รองลงมาเปนเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานซอฟทแวร โดยมีหนวยงานกรมระบุ

วาเพียงพอรอยละ 57.7 และเทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานดานฮารดแวรเพียงพอรอยละ 53.7 ท้ังนี้

ในกลุมหนวยงานท่ีมีการระบุวายังมีโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอนั้น สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวของกับ

เรื่องการจัดสรรงบประมาณ โดยมีรอยละ 40.5 ของหนวยงานที่ระบุวาโครงสรางพื้นฐานทางดาน

ฮารดแวรไมเพียงพอ และรอยละ 47.6 ของหนวยงานที่ระบุวามีโครงสรางพ้ืนฐานดานซอฟทแวร

ไมเพียงพอ ท่ีระบุปญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในดานการ

รักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) (รอยละ 88.9) และดานการใชงานไดของระบบ 
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(Availability) (รอยละ 86.2)  แตมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในดาน

ความแทจรงิของขอมูล (Integrity) (รอยละ 52.7) ยังมีการดำเนินการอยูในสัดสวนที่คอนขางนอย

เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ในสวนของการดำเนินการตามมาตรฐานในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร พบวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการดำเนินการตามมาตรฐานในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอรแลว (รอยละ 71.1) โดยมีมาตรฐานการรักษาความั่นคงปลอดภัยตามวิธีการ

แบบปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด (รอยละ 61.3) ซึ่งอาจชี้ใหเห็นวา

หนวยงานสวนใหญจะเริ่มดำเนินการก็ตอเมื่อมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาเปนแนวทางใหหนวยงาน

ปฏิบัติตามได 

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 2 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ซึ่งเปนดานที่หนวยงาน
ระดับกรมทำคะแนนไดโดดเดนรองลงมา โดยท่ีหนวยงานระดับกรมสวนใหญทำคะแนนไดอยูในระดับ very 
high และ high โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการใน
ตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• ในดานระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล พบวาหนวยงานระดับกรมสวน

ใหญมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลในงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

(รอยละ 91.9) และงานสารบรรณ (รอยละ 89.6) ซ่ึงระบบบริหารจัดการภายในท่ีมีการดำเนินการ

ในรูปแบบดิจิทัลสวนใหญเปนระบบที่หนวยงานดำเนินการเอง โดยสวนใหญมีการดำเนินการใน

งานดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (รอยละ 99.6) และงานดานการจัดประชุม (รอยละ 96.2) 

อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับกรมยงัมีการใชระบบกลางของภาครัฐในงานดานตางๆอยูในสัดสวน

ท่ีนอยกวาเล็กนอย โดยสวนใหญมีการใชระบบกลางของภาครัฐในงานจัดซ้ือจัดจาง (รอยละ 83.3) 

แตในงานดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ยังมีหนวยงานเพียงสวนนอยเทานั ้นที ่มีการ

ดำเนินการใชระบบกลางของภาครัฐ (รอยละ 4.5)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการภายในท่ีเปนรูปแบบดิจิทัลของ

หนวยงานเขาดวยกันแลว (รอยละ 83.2) ซ่ึงในจำนวนนี้ สวนใหญเปนการเชื่อมโยงเพียงบางระบบ 

(รอยละ 84.7) ในขณะที่หนวยงานที่เชื่อมโยงทุกระบบที่มีเขาดวยกันแลวยังมีอยูในสัดสวนรอยละ 

15.3 เทานั้น นอกเหนือจากนี้ ในดานการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหนวยงานภายนอก 

พบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการเชื่อมโยงกับระบบ/ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ 

(รอยละ 59.4) มากกวาการดำเนินการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น (รอยละ 38.6) ซึ่งระบบ/

ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐที่หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการดำเนินการเชื่อมตอ คือ 

ระบบบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) (รอยละ 83.1)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการใชชองทางในการสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบดิจิทัลและ

สามารถใชชองทางไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงาน โดยสวนใหญจะใชแพลตฟอรมใน

เรื่องการติดตอคนในองคกรผานวีดิโอ (Video-conferencing) ผาน Microsoft Team มากที่สุด 
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(รอยละ 95.6) และใชแพลตฟอรมในเรื ่องการแชรเอกสารดิจิทัล (File Sharing) ผาน Google 

Suite มากท่ีสุด (รอยละ 95.3) 

• ในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีรองรับการทำงานภายในหนวยงานภาครัฐ พบวาหนวยงาน

ระดับกรมสวนใหญมีเทคโนโลยีรองรับการทำงานจากที่บาน (รอยละ 93.6) และมีการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน เพื ่อให สอดร ับกับการนำเทคโนโลยี เข ามาปร ับใช  (ร อยละ 83.2) 

นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลดานกระกระบวนการ

อัตโนมัติ (Process Automation) มาชวยลดข้ันตอนการทำงาน (รอยละ 78.9) โดยสวนมากนำมา

ชวยลดขั้นตอนการทำงานในงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 67.2) อยางไรก็ตามพบวา 

หนวยงานที่ยังไมมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลดานกระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation) มา

ชวยลดข้ันตอนการทำงาน มีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจาก ขาดงบประมาณ (รอยละ 42.9) และยังไม

มีนโยบายหรือโครงการท่ีจะจัดทำ (รอยละ 39.7) 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการสงเอกสารติดตอราชการกับหนวยงานอ่ืนๆในรูปแบบดิจิทัลแลว 

(รอยละ 98.6) อยางไรก็ตามยังมีหนวยงานระดับกรม เพียงรอยละ 52.7 ท่ีมีการใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) นอกเหนือจากนี ้พบวา หนวยงานระดับกรมสวนใหญยังมีความ

จำเปนตองใชการรับสงเอกสารกระดาษ (รอยละ 92.6) ถึงแมวาจะมีนโยบายการบังคับใชการออก

เอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัลในป 2563  

 
ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 3 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Public Service) ซ่ึงเปนดานท่ีหนวยงานระดับ
กรมสวนใหญทำคะแนนอยูในระดับ high และ very high โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวา
หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตาม
รายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีชองทางการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานภาครัฐผาน

ชองทางดิจิทัลแลว (รอยละ 95.0) โดยมีชองทางการประชาสัมพันธผานทาง Website มากที่สุด 

(รอยละ 100.0) ซึ่งชองทางดิจิทัลที่มีการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานรองลงมาคือ 

Facebook (รอยละ 97.9) และ Line/Line Official (รอยละ 67.5) 

• ในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการใชบริการ (Public participation) หนวยงานระดับกรม

สวนใหญมีการใหขอมูล (e-Information) เกี่ยวกับบริการของหนวยงานที่ครบถวน ถูกตอง (รอย

ละ 95.3) รวมถึงมีการอัพเดทขอมูลเนื ้อหาบนชองทางตางๆอยางสม่ำเสมอ (รอยละ 97.0) 

นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับกรมสวนใหญยังมีการเปดโอกาสใหผู รับบริการไดแสดงความ

คิดเห็น (e-Consultation) เกี่ยวกับบริการของหนวยงาน (รอยละ 92.3) มีการติดตามและตอบ

กลับขอเสนอแนะจากผูใชบริการ (รอยละ 90.6) และมีการนำผลขอเสนอแนะมาปรับปรุงบริการ 

(รอยละ 88.3) อยางไรก็ตาม ในดานการเปดโอกาสใหผู รับบริการมีสวนรวมในการออกความ

คิดเห็น (e-Decision-making) เกี ่ยวกับบริการของหนวยงาน มีหนวยงานระดับกรมที ่เปดให

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการลงมติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบริการของหนวยงานเพียงรอย
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ละ 44.3 และเปดใหสวนการใหภาคเอกชน/ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำบริการความ

รวมมือระหวางองคกรเพียงรอยละ 22.5 

• ในสวนของชองทางของบริการดิจิทัลหลักที่ใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ พบวาหนวยงาน

ระดับกรมสวนใหญมีชองทางดิจิทัลที่ใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจผานเว็บไซตของหนวยงาน

มากที ่ส ุด (รอยละ 85.4) และรองลงมาคือ ชองทางเคานเตอรบริการประชาชน (Counter 

Service) ผานหนวยบริการสวนกลาง (รอยละ 71.6) อยางไรก็ตามหนวยงานระดับกรมยังขาดการ

ผลักดันใหเกิดการบริการผานชองทางดิจิทัลอื่นๆ เชน Mobile Application (รอยละ 21.3) และ

การบริการผาน เว็บไซตกลางท่ีเปน One stop service (รอยละ 6.5) 

• หนวยงานระดับกรมสามารถปรับรูปแบบบริการใหอยูในรูปแบบดิจิทัลแลวรอยละ 61.7 โดยมี

บริการที่เปนดิจิทัล 2,789 บริการ จากบริการทั้งหมด 4,521 บริการ จากทั้งหมด 298 หนวยงาน 

โดยรอยละ 87.6 ของหนวยงานทั้งหมด หรือ 261 หนวยงาน มีจัดทำบริการหลักที่เปนดิจิทัลแลว 

โดยมีการระบุจำนวนบริการหลักที่เปนดิจิทัลทั้งหมด 1,090 บริการ ซึ่งจากจำนวนบริการหลักท่ี

เปนดิจิทัลทั้งหมดนั้นเปนบริการรูปแบบบริการภาคประชาชน (G2C) รอยละ 79.3 บริการภาค

ธุรกิจ (G2B) รอยละ 54.2 และบริการภาครัฐ (G2G) รอยละ 53.5  

• ในดานการเชื่อมตอบริการหลักของหนวยงานกับแพลตฟอรมตางๆ พบวาในบริการหลักดิจิทัล

ทั้งหมด มีการเชื่อมตอกับแพลตฟอรม Service request and tracking (e-form) มากที่สุด (รอย

ละ 23.5) อยางไรก็ตาม พบวาแพลตฟอรมที่เล็งเห็นวาจำเปนแตยังไมไดมีการเชื่อมตอมากที่สุด 

คือ แพลตฟอรม Digital ID and Digital Signature โดยมีสัดสวนบริการที่ยังไมไดเชื่อมตอรอยละ 

25.3 และ แพลตฟอรม e-Certificate/e-License รอยละ 20.5 

• จากหนวยงานระดับกรมท้ังหมด 298 หนวยงาน มีสัดสวนหนวยงานที่สามารถใหบริการไดโดยไม

เรียกสำเนาเอกสารได คิดเปนรอยละ 71.8 อยางไรก็ตาม มีเพียงรอยละ 54.4 ที่สามารถยกเลิก

การเรียกสำเนาโดยการเชื่อมตอฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 
ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 4 ดานศักยภาพเจาหนาท่ีภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capability) หนวยงานระดับกรม
สวนใหญมีคะแนนอยู ในกลุม Middle และกลุม High โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวา
หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตาม
รายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมมีเจาหนาที่ที่มีทักษะดานดิจิทัลอยูในเกณฑมาตรฐานจนถึงสามารถนำไป

ประยุกตใชในการทำงานไดเปนสวนใหญ โดยทักษะที่มีความสามารถมากที่สุดคือ ดานความ

เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (3.71 เต็ม 5) สวนดานท่ีบุคลากรถูกประเมิน

วามีทักษะต่ำที่สุด คือ ดานกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) (3.37 เต็ม 5) ซึ่งไม

สอดคลองกับลำดับหัวขอที่หนวยงานใหความสำคัญในการอบรมและใหความรู โดยดาน

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนดานท่ีหนวนงานสวนใหญมีการใหความรูมากเปนอันดับ 

4 (รอยละ 57.4) จากทักษะท้ังหมด 11 ดาน 
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• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีส ัดสวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที ่นอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรทั ้งหมด (รอยละ 2.1) โดยมีผู ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยตรง รอยละ 68.0 จากผู ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ซ่ึง

สะทอนใหไดเห็นวาผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงยังไมเพียงพอตอความ

ตองการ จึงตองมีเจาหนาที่สายงานอื่นที่ไดรับมอบหมายมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยคิด

เปนรอยละ 32.0 ของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ ยังมี

เพียงรอยละ 29.5 ของหนวยงานระดับกรมท่ีมีผู ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพดานดิจิทัล 

• ในดานการการสงเสริมและใหความรูบุคลากร ใน 1 ป ที่ผานมา และการวัดผลหลังอบรม 

พบวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการสงเสริมและใหความรูแกบุคลากรแลวแตยังไม

ครอบคลุมทักษะทั้งหมด รวมถึงยังไมมีการวัดผลหลังอบรมมากเทาที่ควร โดยสามารถแบง

ประเภทหนวยงานเรื่องการอบรมและการวัดผลไดเปน 4 กลุมหลักคือ 1. หนวยงานระดับกรม

ที่ยังไมมีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและไมมีการวัดผลหลังการอบรม (รอยละ 17.1) 

(คาเฉลี่ยทักษะ 3.05) 2. หนวยงานท่ีมีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและยังไมมีการวัดผล

หลังการอบรม (รอยละ 31.8) (คาเฉลี ่ยทักษะ 3.29) 3. หนวยงานที ่มีการสงเสริมและให

ความรูบุคลากรและมีการวัดผลหลังการอบรม แตนอยกวา 50% ของทักษะทั้งหมด (รอยละ 

33.6) (คาเฉลี่ยทักษะ 3.65) และ 4. หนวยงานที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและมี

การวัดผลมากกวา 50% ของทักษะท้ังหมด (รอยละ 17.4) (คาเฉลี่ยทักษะ 4.05)  โดยทักษะท่ี

มีการสงเสริมและใหความรูมากท่ีสุดคือทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) (รอยละ 69.5) ซึ ่งเปนทักษะที ่บุคลากรไดคะแนนเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด (3.71 เต็ม 5) 

นอกเหนือจากนี้ยังพบวาหนวยงานระดับกรมที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและมีการ

วัดผลมากกวา 50% มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.05 ซึ่งเปนคะแนนเฉลี่ยทักษะดานดิจิทัลที่สูงที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอีก 3 กลุม คือ กลุมที่มีการอบรมและวัดผลที่นอยกวา ดังนั้น

หนวยงานระดับกรมควรมีผลักดันการสงเสริมและใหความรูรวมถึงการวัดผลหลังการอบรม

ควบคูกัน เนื่องจากการสงเสริมและใหความรูรวมถึงการวัดผลหลังการอบรมสงผลอยางมี

นัยสำคัญใหบุคลากรในหนวยงานมีทักษะดานดิจิทัลท่ีมากข้ึน 

• ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทา (Department 

Chief Information Officer: DCIO) มีจำนวนปที่ดำรงตำแหนง CIO ในหนวยงานปจจุบัน

เฉลี่ย 1.76 ป โดยเกือบครึ่งดำรงตำแหนงมานอยกวา 1 ป (รอยละ 47.0) ทั้งนี้มี CIO สวน

นอยที่ไดเขารับการฝกอบรม (รอยละ 35.9) โดยสวนใหญเปนการอบรมหลักสูตรผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานภาครัฐ (GCIO) (รอยละ 42.1) นอกเหนือจากนี้พบวา

รอยละ 26.7 ของ DCIO ที่ยังไมเคยเขารวมการอบรม (รอยละ 64.1) ระบุเหตุผลที่เกี่ยวของ

กับการพึ่งเขารับตำแหนง DCIO ในชวงป 2563-2564  ในดานการผลักดันโครงการดิจิทัล 

พบวา DCIO มีการผลักดันโครงการสำเร็จเฉลี่ย 3 โครงการตอระยะเวลาในการดำรงตำแหนง 
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2 ป โดยมีสาเหตุหลักที่ CIO ผลักดันโครงการดิจิทัลไมสำเร็จคือ ขาดงบประมาณ และมี

บุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงในดานของการจัดสรรงบประมาณซึ่งมีการ

จัดสรรงบประมาณในการดูแลและรักษาระบบมากที่สุด รวมถึงการมีบุคลากรดานเทคโนโลยี

ตอหนวยงานท่ีไมเพียงพอ 

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 5 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices)  หนวยงานระดับกรม
สวนใหญมีคะแนนอยู ในกลุม high และกลุม middle โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวา
หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตาม
รายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญไมมีอุปสรรคดานกฎระเบียบท่ีสงผลตอการดำเนินงาน (รอยละ 68.5) 

โดยหนวยงานสวนใหญท่ีพบอุปสรรคดานกฏระเบียบท่ีสงผลตอการดำเนินงาน (รอยละ 31.5) ระบุ

วาอุปสรรคที่พบ คือ 1.กฎระเบียบไมสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบัน (รอยละ 38.3) 2.มี

ระบบการทำงานบางอยางที่ยังไมไปสูการพัฒนาดิจิทัล/ลาชา/ใชเอกสารเปนหลักฐานอยู (รอยละ 

29.8) 3.ขาดผูเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน/ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รอย

ละ 20.2) 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการจัดทำแผนเพื่อรองรับการกาวไปสูรัฐบาลดิจิทัลแลว (รอยละ 

78.5) โดยมีการดำเนินการตามมาตรการแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแตละมาตรการเฉลี่ยรอยละ 

57 ซึ่งในยุทธศาสตรดานการยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มี

มาตรการที่หนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการแลวมากที่สุด คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีประชาชนเขาถึงไดงาย สะดวก ดวยการบูรณาการรวมกัน (รอยละ 

71.1) และรองลงมาคือ มาตรการการเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถหนวยงานสูการเปนองคกร

ดิจิทัล รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset และมีทักษะท่ีจำเปน (รอยละ 64.1) นอกเหนือจากนี้

หนวยงานระดับกรมสวนใหญยังมีการจัดทำแผนใหสอดคลองกับการพัฒนาดิจิทัลในอนาคต (รอย

ละ 85.9) โดยแผนฯ ที่จัดทำมีความสอดคลองกับการนำไปสูรัฐบาลดิจิทัลในเรื่องแผนระยะยาว

สำหรับปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของหนวยงานเปนดิจิทัลโดยสมบูรณ มากที่สุด (รอยละ 

75.4) 

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีสัดสวนการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือโครงสราง

พ้ืนฐานทางดิจิทัลสำหรับใชภายในหนวยงานมากท่ีสุด (รอยละ 21.7) และรองลงมา คือเพ่ือพัฒนา

บริการดิจิทัลสำหรับใชภายในหนวยงานหรือใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ/ภาครัฐ (รอยละ 

16.4) ในทางกลับกัน หนวยงานระดับกรมมีสัดสวนการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ของบุคลากรนอยสุด (รอยละ 1.5) และรองลงมาคือ เพ่ือศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมา

ประยุกตใชภายในหนวยงาน (รอยละ 1.9) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานระดับกรมสวนใหญให

ความสำคัญในดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลสำหรับใชภายใน

หนวยงานมากกวาดานอ่ืนๆ 
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• ในดานตัวชี้วัดยอย Data Policy ซ่ึงเปนตัวชี้วัดยอยท่ีทำคะแนนไดนอยท่ีสุด พบวาหนวยงานระดับ

กรมสวนใหญยังมีการดำเนินการในดาน Data Governance, PDPA และ Cyber Security ให

สำเร็จอยูในสัดสวนท่ีคอนขางนอย  

- ในดานดำเนินการดานการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) มีหนวยงาน

เพียง รอยละ 4.4 ที่มีการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลครบถวนทั้งหมดและประกาศใชแลว 

และมีหนวยงานถึงรอยละ 58.4 ท่ียังไมไดเริ่มดำเนินการจัดทำ, อยูระหวางการดำเนินการ

และจัดทำแลวแตยังไมไดประกาศใช โดยดานท่ีมีการจัดทำเสร็จเรียบรอยแลวท่ีนอยสุด 2 

อันดับ มีดังนี้ 1. มีระบบบริหารและ กระบวนการจัดการและ คุมครองขอมูล ตามวงจร

ชีว ิตขอมูล (รอยละ 13.1) 2. มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ 

ประเมินคุณภาพขอมูลไดแก ถูกตอง ครบถวน สอดคลองกัน เปนปจจุบัน ตรงความ

ตองการผูใช และพรอมใช (รอยละ 13.1)  

- ในดานการดําเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) พบวามีหนวยงานระดับกรมรอย

ละ 12.4 ท่ีมีการกำหนดฐานกฎหมายแลวอยางนอย 1 กิจกรรม มีดำเนินการจัดทำ

ประกาศความเปนสวนบุคคล (Privacy Notice) แลวรอยละ 26.8 มีการจัดทําขอตกลงใน

การประมวลผลข อม ูล (Data Processing Agreement (DPA)) ส ําหร ับก ิจกรรมท่ี

หนวยงานมีบทบาทเปนผูประมวลผลขอมูล (Data Processor) แลวรอยละ 11.4 และมี

การจ ัดทำบ ันท ึกรายการประมวลผลข อม ูลส วนบ ุคคล (Record of Processing 

Activities: ROPA) อยางนอย 1 กิจกรรม เพียงรอยละ 8.7 ซึ ่งสะทอนใหเห็นวาการ

ดำเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังอยูในสัดสวนท่ีคอนขางนอยมาก ดังนั้นควรผลักดัน

ใหหนวยงานมีการดำเนินการในดานนี้มากข้ึนเพ่ือใหพรอมรับการบังคับใชพรบ. PDPA ใน

ป 2565 

- ในการดำเนินการเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พบวาหนวยงานระดับกรม

โดยเฉลี่ยมีการจัดทำมาตรการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร (Cyber security) อยูท่ี

รอยละ 56.2 ในทุกๆ ขอ อยางไรก็ตามดานที่หนวยงานมีการดำเนินการนอยที่สุด คือ 

มาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) เรื่องมีการจัดใหมี

การซอมรับภัยโจมตีทางไซเบอร (Cyber Drill) (รอยละ 36.2)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญที่มีการเปดเผยขอมูลบน Data.go.th (รอยละ 47) มีการเปดเผย

ขอมูลในรูปแบบไฟลข้ันพ้ืนฐาน เชน PDF,DOC,TXT,XLS แตยังขาดการเปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ี

สามารถนำไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกได โดยในป 2564 หนวยงานระดับกรมมีสัดสวนการเปดเผย

ในรูปแบบ  CSV, ODS, XML, JSON, KML, SH, KMZ อยูท่ี รอยละ 43.48 และเปดเผยในรูปแบบ 

RDF (URI) อยูท่ี รอยละ 0.46  

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) หนวยงาน
ระดับกรมสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม middle และกลุม high โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะ
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พบวาหนวยงานระดับกรมมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัด
หลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• ตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) เปนตัวชี้วัดท่ี

หนวยงานระดับกรมทำคะแนนไดโดดเดนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่น โดยหนึ่งในปจจัยท่ี

สงผลตอการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆมาประยุกตใชภายในหนวยงานนั้นสอดคลองกับเรื่องสัดสวน

การใชงบประมาณเพ่ือศึกษาศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไดมาประยุกตใชภายในหนวยงาน 

เนื่องจากสัดสวนท่ีมีอยูยังคอนขางนอยมากเม่ือเทียบกับการใชงบในดานอ่ืนๆ (รอยละ 1.9)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อใชในการสรางเชื่อมตอและการสื่อสาร 

(Connectivity) (รอยละ 80.5) โดยระดับการปรับใชเทคโนโลยีที ่ดำเนินการมากที่สุดคือ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีการติดตอสื ่อสารผานอุปกรณ (ร อยละ 76.7) รองลงมา ไดแก การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ API (รอยละ 69.2) อยางไรก็ตามมีหนวยงานเพียงสวนนอยท่ี

มีการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ IoT ในการเชื่อมตอและสื่อสาร (รอยละ 26.3) 

• หนวยงานระดับกรมมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความปลอดภัย และความนาเชื่อถือในการ

ทำงานตางๆ เฉพาะขั้นพื้นฐาน (รอยละ 46.0) และมากกวาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 45.3) โดยระดับ

การปรับใชเทคโนโลยีที่มากกวาขั้นพื้นฐานคือ สวนใหญมีการใช Security Control รูปแบบตางๆ 

เพื่อนำมาจัดการขอมูล และการทำงานภายในองคกรตามความเหมาะสม อาทิ การใหระบบ

เขารหัสขอมูลกอนการสงไปยังอุปกรณอื่น, การยืนยันตัวตนผานสองขั้นตอน, การกำหนดสิทธิ์ใน

การเขาถึงขอมูล หรือระบบตางๆ ของคนภายในองคกร (รอยละ 96.3) รองลงมาไดแก การใช

ระบบการดูแลความปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จ (Security Platform) ในการบริหารความปลอดภัย

ของขอมูล และการทำงานภายในองคกร (รอยละ 40.7) อยางไรก็ตามยังมีหนวยงานระดับกรม

เพียงสวนนอยที่มีการใชเขารหัส และอัพเดทขอมูลแบบแยกศูนย (Decentralized) บนเครือขาย

แบบภายในองคกร เพ่ือสรางความโปรงใส และปองกันการปลอมแปลง (รอยละ 17.8)  

• หนวยงานระดับกรมสวนใหญมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลและการ

ตัดสินใจ (Data-driven decision making) ในเฉพาะขั้นพื้นฐาน (รอยละ 59.1) ซึ่งมีหนวยงาน

เพียงสวนนอยที่มีการปรับใชเทคโนโลยีมากกวาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 27.2) โดยระดับการปรับใช

เทคโนโลยีท่ีมากกวาข้ันพ้ืนฐานคือ การปรับใชโปรแกรมท่ีออกแบบมาสำหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ

โดยเฉพาะ และสามารถรองรับการวิเคราะหขอมูลในปริมาณท่ีมากกวาโปรแกรมพ้ืนฐาน  (รอยละ 

74.1) รองลงมาไดแก การปรับใชโปรแกรมโดยภาษาคอมพิวเตอรเพื่อทำการวิเคราะหขอมูล

ปริมาณมาก (Big data) หรือการวิเคราะหที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (รอยละ 58.0) อยางไรก็ตาม

หนวยงานระดับกรมยังไมมีการปรับใชโปรแกรมวิเคราะหสิ่งท่ีมีความซับซอนหรือสมการข้ันสูงผาน 

Quantum computing 
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4.2 การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกตใินภาพรวม และรายตัวช้ีวัด 
ของหนวยงานระดับจังหวัด 

 
 

หนวยงานระดับระดับจังหวัดที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 1,552 หนวยงาน สวนใหญมีคะแนนโดย
ภาพรวมอยูในกลุม Middle (รอยละ 53.16) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 30.48) กลุม Low (รอย
ละ 10.76) และกลุม Very High (รอยละ 5.61) เม่ือพิจารณาในแตละตัวชี้วัด พบวาหนวยงานระดับจังหวัด
สวนใหญมีคะแนนระดับความพรอมในแตละตัวชี้วัดอยูในกลุม Middle เปนสวนใหญ ดังนี้ 

Pillar 1: Policies and Practices  หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle 
(รอยละ 41.95) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 35.76) กลุม Low (รอยละ 16.04)  และกลุม Very 
High (รอยละ 6.25) 

Pillar 2: Digital Capability หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle (รอย
ละ 64.18) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 17.33) กลุม Low (รอยละ 15.46) และกลุม Very High 
(รอยละ 3.03)  

Pillar 3: Public Service หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle ( ร  อ ย ล ะ 
49.74) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 28.16) กลุม Very High (รอยละ 16.24) และ กลุม Low (รอย
ละ 5.86) 

Pillar 4: Smart Back Office หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Middle (รอย
ละ 45.10) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 39.69) กลุม Very High (รอยละ 7.86) และกลุม Low 
(รอยละ 7.35) 

Pillar 5: Secure and Efficient Infrastructure หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูใน
กลุม High (รอยละ 46.78) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 34.79) กลุม Middle (รอยละ 16.37) 
และกลุม Low (รอยละ 2.06)  

Pillar 6: Digital Technology Practices หนวยงานจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม Low 
(รอยละ 94.27) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 3.61) กลุม High (รอยละ 1.55) กลุม Very High 
(รอยละ 0.58) 
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บทวิเคราะหหนวยงานระดับจังหวัด 
หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญอยูในกลุม Middle ซึ่งแตกตางจากหนวยงานระดับกรมหรือ

เทียบเทาท่ีอยูในกลุม High มากท่ีสุด จึงสะทอนใหเห็นวาหนวยงานระดับจังหวัดทำคะแนนภาพรวมไดนอย
กวากรมอยางเห็นไดชัด โดยหนวยงานระดับจังหวัดมีความโดดเดนในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานความม่ันคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเชนเดียวกับหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาเม่ือเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืน 
เนื่องจากมีการปรับใชโครงสรางพ้ืนฐานของกรมมาชวยสนับสนุนในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดท่ีมีความโดดเดน
รองลงมาคือดานบริการภาครัฐ ซึ่งมีความสอดคลองกัน กลาวคือเมื่อหนวยงานมีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีดีจะสงผลใหหนวยงานสามารถพัฒนาและปรับปรุงบริการใหเปนดิจิทัลมากข้ึนได โดยเม่ือพิจารณา
การกระจายตัวของคะแนนหนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาในแตละตัวชี้วัด จะสามารถเรียงลำดับไดดังนี้ 
 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 
Efficient Infrastructure) ซึ่งเปนดานที่หนวยงานระดับจังหวัดทำไดโดดเดนมากที่สุด โดยมีสัดสวน
หนวยงานที่อยูในกลุม High และ Very high มากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดดานอื่น เนื่องจากหนวยงาน
ระดับจังหวัดอาจสามารถประยุกตใชโครงสรางพื้นฐานจากหนวยงานระดับกรมได จึงสงผลใหทำคะแนน
ดานนี ้ไดดีดวยเชนกัน โดยเมื ่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับจังหวัดมีการ
ดำเนินการในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานซอฟตแวร (รอยละ 73.3) และ

เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานเซิรฟเวอรและเน็ตเวิรค (รอยละ 76.3) เพียงพอ ในสวนของ

เทคโนโลยีโครงสรางพื ้นฐานดานฮารดแวร พบวาหนวยงานระดับจังหวัดรอยละ 47.2 ยังมี

เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานดานฮารดแวรไมเพียงพอ โดยสิ่งที่ขาดดานฮารดแวรมากที่สุด คือ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (รอยละ 76.5) และรองลงมาคือ โนตบุค (รอยละ 74.6) ซ่ึงเปนอุปกรณพ้ืนฐาน

ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

• ในตัวชี ้ว ัดยอยเรื ่อง Data Management หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการดำเนินการ

ตรวจสอบแกไขขอมูล (Data Cleansing) กอนเก็บ (รอยละ 80.3) รวมถึงมีการอัพเดตขอมูลใน

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและพรอมใชงานแลว (รอยละ 93.9) แตยังมีสัดสวนหนวยงานที่มีการ

อัพเดทขอมูล แบบ Real-time ที่นอยกวาหนวยงานระดับกรม (รอยละ 51.3) และมีการอัพเดท

ขอมูลเปนรายเดือนมากท่ีสุด (รอยละ 55.5) นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการ

นำขอมูลมาใชในการวิเคราะห (รอยละ 69.2) โดยพบวาหนวยงานที่ยังไมมีการนำขอมูลมาใชใน

การวิเคราะหสวนใหญมีขอมูลอยูในสภาพที่ไมสามารถนำมาใชในการวิเคราะหได (รอยละ 62.3) 

อยางไรก็ตามหนวยงานระดับจังหวัดยังตองพัฒนาในดานการนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงลึก

ที่มากขึ้นในดานการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ปจจัย และความสัมพันธตางๆ (Diagnostic 

Analytic) และการคาดการณหรือทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) เนื่องจากปจจุบัน

ยังมีหนวยงานท่ีนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหในดานดังกลาวอยูท่ี รอยละ 45.7 และ รอยละ 49.0 

ตามลำดับ 
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• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ในดาน

การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) (รอยละ 91.7) และมีการสำรองขอมูล (Backup) 

ในดานการใชงานไดของระบบ (Availability) (รอยละ 88.3) นอกเหนือจากนี้ ในดานของการ

จัดเก็บขอมูลในการทำงานในรูปแบบดิจิทัล พบวาหนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญเก็บขอมูลเขาสู

ฐานขอมูลสวนตัวหรือฐานขอมูลของหนวยงานเอง (รอยละ 98.9) โดยมีสัดสวนหนวยงานที่เก็บใน

คอมพิวเตอรสำนักงานมากท่ีสุด (รอยละ 92.7) และมีรอยละ 77.8 ท่ีเก็บขอมูลในอุปกรณเคลื่อนท่ี

เชน Thumb drive รวมถึงมีรอยละ 73.5 เก็บขอมูลในคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซึ่งอาจกอใหเกิด

ความเสี่ยงในเรื ่องขอมูลรั ่วไหล และมีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงสวนนอยที่เก็บขอมูลผาน

ฐานขอมูลกลางภาครัฐ (รอยละ 22.0) ซ่ึงมีสัดสวนหนวยงานระดับจังหวัดท่ีเก็บผานระบบคลาวดก

ลางภาครัฐเพียงรอยละ 18.4 ซึ่งสะทอนใหเห็นไดวาหนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญยังไมไดให

ความสำคัญดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรในเรื ่องการเก็บและสงขอมูลมาก

เทาท่ีควร  

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 2 ดานบริการภาครฐั (Public Service) ซึ่งเปนดานที่หนวยงานระดับจังหวัดทำคะแนน
ไดโดดเดนรองลงมาโดยมีคะแนนสวนใหญอยูในกลุม middle และ high โดยหนวยงานมีการจัดทำบริการ
ดิจิทัลของตัวเองได โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับจังหวัดมีการดำเนินการ
ในตัวชี้วัดยอยท่ีนาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• จากการสำรวจหนวยงานระดับสำนักงานจังหวัดในดาน Public Participation ในดานการให

ขอมูล e-Information และการใหประชาชนมีสวนในการใหขอเสนอแนะ e-Consultation พบวา

หนวยงานระดับสำนักงานจังหวัดสวนใหญมีการใหขอมูล (e-Information) เกี่ยวกับบริการของ

หนวยงาน อยางครบถวน ถูกตอง (รอยละ 94.7) มีชองทางใหประชาชนสามารถรองขอขอมูลท่ี

ตองการ/จำเปน (รอยละ 93.4) รวมถึงมีการอัพเดทขอมูลเนื้อหาบนชองทางตางๆอยางสม่ำเสมอ 

(รอยละ 98.7) นอกเหนือจากนี้หนวยงานระดับสำนักงานจังหวัดสวนใหญยังมีการเปดโอกาสให

ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น (e-Consultation) เกี่ยวกับบริการของหนวยงาน (รอยละ 96.1) 

มีการติดตามและตอบกลับขอเสนอแนะจากผู ใช บร ิการ (ร อยละ 92.1) และมีการนำผล

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงบริการ (รอยละ 90.8) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีชองทางการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานภาครัฐผาน

ชองทางดิจิทัลแลว (รอยละ 90.5) โดยมีชองทางการประชาสัมพันธผานทาง Website มากที่สุด 

(รอยละ 95.7) ซึ ่งชองทางดิจิทัลที่มีการประชาสัมพันธบริการหลักของหนวยงานรองลงมาคือ 

Facebook (รอยละ 93.5) และชองทางอื่นๆ (รอยละ 87.6) ซึ่งประกอบดวย Youtube และ QR 

Code เปนตน 

• ในสวนของชองทางดิจิทัลที่ใหบริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจ พบวาหนวยงานระดับจังหวัดมี

ชองทางดิจิทัลท่ีเปนแบบ counter service ผานหนวยบริการสวนภูมิภาคมากท่ีสุด (รอยละ 76.9) 

และรองลงมาคือชองทางแบบ self service ผานเว็บไซตของหนวยงาน (รอยละ 69.4) อยางไรก็

ตามหนวยงานระดับจังหวัดยังขาดการผลักดันใหเกิดการบริการผานชองทางดิจิทัลอื่นๆ เชน 
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Mobile Application (รอยละ 31.3) และการบริการผาน เว็บไซตกลางท่ีเปน One stop service 

(รอยละ 13.9) เชนเดียวกันกับหนวยงานระดับกรม เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการใหตอบโจทย

ผูบริการใหครอบคลุมท่ีสุด 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีปรับรูปแบบบริการหลักที่เปนดิจิทัล โดยมีการปรับบริการอยูใน

รูปแบบดิจิทัลแลว 1,663 บริการ จากบริการทั้งหมด 2,379 บริการ (รอยละ 70.0)  โดยมีจำนวน

บริการดิจิทัลที่หนวยงานไดพัฒนาขึ้นเอง 1,707 บริการ ซึ่งจากจำนวนบริการที่จัดทำขึ้นเอง

ดังกลาวนั้น เปนบริการรูปแบบบริการภาคประชาชน (G2C) มากที่สุด (รอยละ 72.6) รองลงมา

ไดแก บริการภาครัฐ (G2G) (รอยละ 59.2) และ บริการภาคธุรกิจ (G2B) (รอยละ 32.1) โดย

สัดสวนบริการ G2B ท่ีคอนขางนอยอาจเกิดข้ึนจากบริบทการใหบริการของหนวยงานระดับจังหวัด

ซึ่งอาจเนนการใหบริการประชาชนเปนหลัก อยางไรก็ตามหนวยงานจังหวัดมีจำนวนการจัดทำ

บริการดิจิทัลขึ้นเองอยูในสัดสวนที่คอนขางนอย โดยคิดเปนคาเฉลี่ยท่ี 1.1 บริการตอหนวยงาน

เทานั้น (1,707 บริการ จาก 1,552 หนวยงาน)  

• ในดานการเชื่อมตอบริการของหนวยงานกับแพลตฟอรมตางๆ พบวาหนวยงานระดับจังหวัด มี

บริการที่เชื ่อมตอกับแพลตฟอรม Service request and tracking (e-form) มากที่สุด (รอยละ 

41.0) อยางไรก็ตาม พบวาแพลตฟอรมที่หนวยงานระดับจังหวัดเล็งเห็นวาจำเปนแตยังไมไดมีการ

เช ื ่อมตอมากที ่ส ุด คือ แพลตฟอรม Digital ID and Digital Signature (ร อยละ 19.8) และ

รองลงมาคือ แพลตฟอรม Service request and tracking (e-form) (รอยละ 19.2)  

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญสามารถใหบริการไดโดยไมเรียกสำเนาเอกสารได (รอยละ 74.7) 

อยางไรก็ตาม มีเพียงรอยละ 54.1 ที่สามารถยกเลิกการเรียกสำเนาโดยการเชื่อมตอฐานขอมูลท่ี

เก่ียวของ และยังมีหนวยงานบางสวนท่ีใหบริการไดโดยไมเรียกสำเนาเอกสารได โดยการถายสำเนา

เอกสารจากเอกสารตัวจริง (รอยละ 39.4)  

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 3 ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) โดยมีสัดสวนหนวยงาน
สวนใหญอยูในกลุม middle และ high ซึ่งเมื ่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับ
จังหวัดมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียด
ดังนี้ 

• หนวยงานระดับจังหวัดมีสัดสวนการมีเทคโนโลยีรองรับการทำงานจากที่บานในสัดสวนที่นอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับหนวยงานระดับกรม (รอยละ 56.4) ซึ ่งสอดคลองกับเรื ่องโครงสรางพื ้นฐาน

ทางดานฮารดแวรท่ียังไมเพียงพอ  

• ถึงแมวาจะมีนโยบายการบังคับใชการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัลในป 

2563 หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญยังมีความจำเปนตองใชการรับสงเอกสารกระดาษ (รอยละ 

92.8) เชนเดียวกับหนวยงานระดับกรม อยางไรก็ตามหนวยงานระดับจังหวัดมีการใชระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) แลวรอยละ 69.5  

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีการใชชองทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรใน

รูปแบบดิจิทัล และสามารถใชชองทางไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงาน โดยสวนใหญจะใช
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แพลตฟอรมในเรื ่องการติดตอคนในองคกรผานวีดิโอ (Video-conferencing) ผาน Microsoft 

Team มากที่สุด (รอยละ 83.8) และใชแพลตฟอรมในเรื่องการแชรเอกสารดิจิทัล (File Sharing) 

ผาน Google Suite มากท่ีสุด (รอยละ 80.7) 

• ในดานระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล พบวาหนวยงานระดับจังหวัดสวน

ใหญมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลในงานดานจัดซื้อจัดจาง (รอยละ 

81.9) และงานดานการเงินการบัญชี (รอยละ 78.0) ในทางกลับกันพบวาหนวยงานระดับจังหวัด

สวนใหญยังไมมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล ในงานดานตรวจสอบ 

(รอยละ 16.0) งานดานเลขานุการ (รอยละ 18.6) และงานดานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

(รอยละ 21.9) ซ่ึงมีสัดสวนท่ีนอยกวาหนวยงานระดับกรมอยางชัดเจน 

 
ตัวช้ีวัดอันดับท่ี 4 ดานแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ซ่ึงเปนดานท่ีหนวยงาน
ระดับจังหวัดทำคะแนนไดโดดเดนใกลเคียงกับหนวยงานระดับกรม เนื่องจากหนวยงานระดับจังหวัดมีการ
ดำเนินงานภายใตกรอบของกรมเปนหลัก โดยเมื่อพิจารณาขอมูลจากผลสำรวจ จะพบวาหนวยงานระดับ
จังหวัดมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและสงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียด
ดังนี้ 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญไมมีอุปสรรคดานกฎระเบียบหรือขอบังคับที่สงผลกระทบตอการ

ดำเนินงานภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับนโยบายหรือแผนในการพัฒนาดานดิจิทัล (รอยละ 90.0) 

และสำหรับหนวยงานที่มีอุปสรรค (รอยละ 10) ตัวอยางของอุปสรรคที ่พบมากที่สุดคือ ขาด

บุคลากรที่มีความรู (รอยละ 39.4) รองลงมาคือ งบประมาณไมเพียงพอ (รอยละ 16.1) และ

กฎระเบียบไมสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบัน (รอยละ 13.5) นอกเหนือจากนี้ พบวา

หนวยงานระดับจังหวัดที่มีอุปสรรคสวนใหญ ยังไมมีการขอการสนับสนุนจากตนสังกัดเพื่อแกไข

ปญหา (รอยละ 54.8) และมีหนวยงานบางระดับจังหวัดบางสวนที ่ขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัดเพ่ือแกไขปญหา แตยังไมไดรับการสนับสนุน (รอยละ 21.9) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญยังไมไดมีการดำเนินการตามแผนเพื่อรองรับการกาวไปสูรัฐบาล

ดิจิทัลจากหนวยงานตนสังกัด (รอยละ 60.7) โดยแบงเปน ไมทราบเกี่ยวกับแผนฯ รอยละ 26.2 

และทราบแตยังไมไดดำเนินการ รอยละ 34.5  โดยมีหนวยงานเพียงรอยละ 39.3 ท่ีทราบและ

ดำเนินการตามแผนเพ่ือรองรับการกาวไปสูรัฐบาลดิจิทัลจากหนวยงานตนสังกัดแลว 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญทราบเรื่องการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

ตามหนวยงานตนสังกัดแลว (รอยละ 88.3) แตจากหนวยงานท่ีทราบแลว ยังมีหนวยงานสวนนอยท่ี

ดำเนินการกำหนด สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการขอมูลของหนวยงานเสร็จ

เรียบรอย (รอยละ 42.5) และมีรอยละ 46.3 ท่ียังอยูระหวางการดำเนินการดังกลาว  

• หนวยงานระดับจังหวัดท่ีสวนใหญมีการดำเนินการเปดเผยขอมูลของหนวยงาน (รอยละ 72.7) โดย

ชองทางท่ีใชในการเปดเผยขอมูลสวนใหญ คือการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตหนวยงาน (รอยละ 

95) อยางไรก็ตาม ยังมีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงสวนนอยที่ไมมีการดำเนินการเปดเผยขอมูล 

(รอยละ 3) โดยพบวาสาเหตุหลักที ่หนวยงานระดับจังหวัดไมมีการเปดเผยขอมูลคือ มีการ
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ประชาสัมพันธขอมูลทางชองทางอื่น (รอยละ 28.3) และรองลงมา คือ ขอมูลของหนวยงานเปน

ความลับไมสามารถเปดเผยได หรือ เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเปดเผยไมได (รอยละ 15.2)  

• มีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอยละ 10.2 ท่ีจัดหางบประมาณดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรให โดยวัตถุประสงคของการใชงบประมาณท่ีจัดหามา

เพ่ิมมากท่ีสุดคือ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร (รอยละ 65.8) รองลงมาไดแก 

เพ่ือดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณและระบบตางๆ (รอยละ 56.3)  

 
ตัวชี้วัดอันดับที่ 5 ดานศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัล (Digital Capability) หนวยงานระดับ
จังหวัดสวนใหญทำคะแนนไดอยูในกลุม middle ซึ่งมีความโดดเดนนอยกวาหนวยงานระดับกรม  ซึ่งเม่ือ
พิจารณาขอมูลจากผลสำรวจจะพบวาหนวยงานระดับจังหวัดมีการดำเนินการในตัวชี้วัดยอยที่นาสนใจและ
สงผลตอระดับคะแนนในตัวชี้วัดหลักตามรายละเอียดดังนี้ 

• บุคลากรหนวยงานระดับจังหวัดมีคาเฉลี่ยทักษะดานดิจิทัลอยูท่ี 3.23 ซึ่งหมายถึงบุคลากรของ

หนวยงานระดับจังหวัดมีทักษะดานดิจิทัลเฉลี ่ยทั ้งหมดอยู ในระดับพื ้นฐาน โดยทักษะที ่มี

ความสามารถมากที่สุดคือ ดานการจัดทำการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) (3.46 เต็ม 5) 

สวนดานที่บุคลากรถูกประเมินวามีทักษะต่ำที่สุด คือ ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber 

Security) (2.96 เต็ม 5) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีสัดสวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนอยเม่ือเปรียบเทียบ

กับจำนวนบุคลากรทั้งหมด (รอยละ 6.1) เชนเดียวกับหนวยงานระดับกรม โดยมีผูปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพียง รอยละ 26.1 จากผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งหมด ซึ่งสะทอนใหเห็นไดวาผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงยังไมเพียงพอตอ

ความตองการ จึงตองมีเจาหนาท่ีสายงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยคิด

เปน รอยละ 73.9 ของผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีเพียงรอยละ 

13.0 ของหนวยงานระดับจังหวัด ที่ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีใบรับรองผานการฝก

ทักษะทางดานดิจิทัล จึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานระดับ

จังหวัดยังขาดแคลนท้ังในดานของปริมาณบุคลากร และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร 

• ผู บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหนวยงานระดับสำนักงานจังหวัด (Provincial Chief 

Information Officer: PCIO)  มีจำนวนปที่ดำรงตำแหนง PCIO ในหนวยงานปจจุบันเฉลี่ย 1.38 

ป โดยสวนใหญดำรงตำแหนงมานอยกวา 1 ป (รอยละ 59.2) ท้ังนี้มี PCIO สวนนอยท่ีไดเขารับการ

ฝกอบรม (รอยละ 21.1) โดยหลักสูตรที่เขาอบรมมากที ่สุดคือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสำหรับ

ผูบริหารระดับสูง (รอส.) (e-GCEO) หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-GEP) หลักสูตร

การสร างกระบวนการเปลี ่ยนผานองคกรสู ร ัฐบาลดิจ ิท ัล (DTP) เท าก ัน (ร อยละ 18.8) 

นอกเหนือจากนี้พบวา รอยละ 26.7 ของ PCIO ที่ยังไมเคยเขารวมการอบรม (รอยละ 78.9) ระบุ

เหตุผลที่เกี่ยวของกับการพึ่งเขารับตำแหนง PCIO ในชวงป 2563-2564 ทั้งนี้ ในดานการผลักดัน

โครงการดิจิทัล พบวา PCIO มีการผลักดันโครงการสำเร็จเฉลี่ย 2 โครงการตอระยะเวลาในการ
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ดำรงตำแหนง 2 ป โดยสวน PCIO ที่ยังไมไดผลักดันโครงการดานดิจิทัลจนประสบความสำเร็จ 

(รอยละ 40.8) ใหเหตุผลเนื่องจากเพ่ิงเขารับตำแหนง PCIO (รอยละ 22.6) 

• หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญไดยังไมไดมีการดำเนินการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและการ

วัดผลหลังอบรม โดยสามารถแบงประเภทหนวยงานเรื่องการอบรมและการวัดผลไดเปน 3 กลุม

หลักคือ 1.หนวยงานระดับจังหวัดที่ยังไมมีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและไมมีการวัดผล

หลังการอบรม (รอยละ 57) 2.หนวยงานที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและยังไมมีการ

วัดผลหลังการอบรม (รอยละ 22) 3.หนวยงานที่มีการสงเสริมและใหความรูบุคลากรและมีการ

วัดผลหลังการอบรม (รอยละ 21) โดยดานที่หนวยงานระดับจังหวัดมีการสงเสริมและใหความรู

มากที่สุด คือดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมีหนวยงานเพียงรอย

ละ 35.1 ที่มีการสงเสริมและใหความรู โดยแตกตางจากสัดสวนของหนวยงานระดับกรมที่มีการ

อบรมในทักษะดาน Digital Literacy มากถึงรอยละ 69.5 ในขณะเดียวกัน ดานที่มีการวัดผลมาก

ที่สุด คือ ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมีหนวยงานเพียงรอยละ 

16.3 ที่มีการวัดผล ดังนั้นจึงสะทอนใหเห็นวาหนวยงานทั้งระดับกรมและระดับจังหวัดควรตองเรง

พัฒนาและดำเนินการในดานการสงเสริม ใหความรูและพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

รวมถึงการวัดผลหลังอบรม  

 
ตัวชี ้วัดอันดับที ่ 6 ดานเทคโนโลยีด ิจ ิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) 
หนวยงานระดับจังหวัดสวนใหญมีคะแนนอยูในกลุม low และกลุม middle โดยเม่ือพิจารณาขอมูลจากผล
สำรวจ พบวาตัวชี ้ว ัดดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช (Digital Technological Practices) เปน
ตัวชี ้วัดที ่หนวยงานระดับจังหวัดทำคะแนนไดโดดเดนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี ้วัดอื่นเชนเดียวกับ
หนวยงานระดับกรม แตหนวยงานระดับจังหวัดนั้นมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนวยงานระดับกรม  

• หนวยงานระดับจังหวัดมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื ่อใชในการสรางเชื ่อมตอและการสื ่อสาร 

(Connectivity) เพียงรอยละ 12.4 ในขณะที่หนวยงานระดับกรมมีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อใชใน

การสรางเชื่อมตอและการสื่อสาร ถึงรอยละ 80.5 ในดานถัดมา มีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอย

ละ 4.6 ที่มีการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจ (Data-driven 

Decision Making) และมีหนวยงานระดับจังหวัดเพียงรอยละ 4.3 ที่มีการปรับใชเทคโนโลยีเพ่ือ

สรางความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในการทำงานตางๆ (Trusted Protocol) ทั้งนี้หนวยงาน

ระดับกรมอาจตองมีการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนหนวยงานใตสังกัดเพื่อนำเทคโนโลยีมาปรบัใช

กับหนวยงานระดับจังหวัดใหไดมากข้ึน  
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4.3 การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกตใินภาพรวม โดยจำแนกตามประเภทหนวยงาน 

 
 

เมื่อจัดกลุมระดับความพรอมฯ ในภาพรวมจำแนกตามประเภทหนวยงาน พบวา หนวยงานสวนใหญมี
คะแนนความพรอมฯ ในกลุม High ดังนี้ 
 1) หนวยงานราชการ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยู ในกลุ ม High มากที่สุด (รอยละ 
61.84) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 20.39) กลุม Middle (รอยละ 15.79) และกลุม Low 
(รอยละ 1.97) 
 2) รัฐวิสาหกิจ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 51.02) 
รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 26.53) กลุม Very High (รอยละ 20.41) และกลุม Low (รอยละ 
2.04) 
 3) องคการมหาชน มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 60.0) 
รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 22.22) กลุม Middle (รอยละ 15.56) และกลุม Low (รอยละ 
2.22)  
 4) องคกรอิสระ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 40.63) 
รองลงมาไดแก Middle (รอยละ 28.13) กลุม Very High (รอยละ 18.75)  และกลุม Low (รอยละ 12.5) 
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บทวิเคราะหการจัดกลุมระดับความพรอมฯ ของหนวยงานตามประเภท 
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของคะแนนตามประเภทหนวยงานพบวา หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคการมหาชน มีการกระจายตัวของคะแนนอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยองคการมหาชนมีความโดด
เดนมากท่ีสุด กลาวคือมีหนวยงานอยูในกลุม High และ Very high รวมกันมากท่ีสุดท่ีรอยละ 82.2 ในขณะ
ท่ีองคกรอิสระมีความโดดเดนนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานประเภท
อื่น ซึ่งมีหนวยงานในคะแนนกลุม High และ Very High รอยละ 53.2 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงาน
องคการมหาชนมีแนวโนมในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตนเองตามกรอบการพัฒนาดิจิทัลโดยรวมได
ดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับหนวยงานประเภทอ่ืน 
 

 
 อยางไรก็ตาม ถาดูในระดับตัวชี้วัดนั้นจะพบวาหนวยงานองคการมหาชนจะมีความโดดเดนในดาน
ตัวชี้วัดที่ 2 3 4 และ 5 แตในตัวชี้วัดที่ 1 และ 6 หนวยงานประเภทราชการจะสามารถทำไดดีกวา โดยใน
ตัวชี้วัดที่ 1 หนวยงานราชการสามารถดำเนินเรื ่อง Digital Policy และ Data Policy ไดดีกวาองคการ
มหาชน โดยคะแนนอยูท่ี 65.7 และ 35.5 คะแนนเทียบกับองคการมหาชนท่ี 65.0 และ 31.6 คะแนน และ
ในตัวชี้วัดที่ 6 หนวยงานราชการสามารถดำเนินเรื่องการปรับใชเทคโนโลยี Connectivity, Intelligence 
และ Trusted Protocol ไดดีกวาโดยคะแนนอยูท่ี 64.5 33.0 และ 42.6 คะแนนเทียบกับองคการมหาชนท่ี 
47.2 29.4 และ 39.2 จึงแสดงใหเห็นวา แมองคการมหาชนจะโดดเดนดานคะแนนโดยรวม แตยังคงตองมี
การพัฒนาดานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตางๆ รวมถึงเพิ่มการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันหนวยงานราชการสามารถดำเนินการดานนโยบายและมาตรการไดดี รวมถึงมี
การนำเทคโนโลยีมาปรับใชสูง เมื่อเทียบกับหนวยงานประเภทอื่นทั้งหมด ทวายังตองพัฒนาในสวนของ
บุคลากร การใหบริการดิจิทัล การเชื่อมตอระบบภายในภายนอก รวมถึงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติม
ดวยเชนกัน 
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4.4 การจัดกลุมระดับความพรอมฯ ตามคะแนนปกติในภาพรวมและรายตัวช้ีวัด จำแนกรายกระทรวง (เฉพาะหนวยงานในระดับกรม) 
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เมื ่อจัดกลุมระดับความพรอมฯ ในภาพรวมจำแนกตามกระทรวง พบวา กระทรวงสวนใหญมี
คะแนนความพรอมฯ ในกลุม High ดังนี้ 

1) กระทรวงการคลัง มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม Very High มากที่สุด (รอยละ 
53.37) รองลงมาไดแก กลุม High (รอยละ 43.33) และกลุม Low (รอยละ 3.33) 
 2) สำนักนายกรัฐมนตรี มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
52.94) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 23.53) กลุม Very High (รอยละ 11.76) และกลุม Low 
(รอยละ 11.76) 
 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด 
(รอยละ 47.83) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 26.09) กลุม Very High (รอยละ 21.74) และกลุม 
Low (รอยละ 4.35) 
 4) กระทรวงการคมนาคม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
60.00) รองลงมาไดแก กลุม Very High และกลุม Middle (รอยละ 20.00 เทากัน)  
 5) กระทรวงอุตสาหกรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม Middle มากที่สุด (รอย
ละ 50.00) รองลงมาไดแก กลุม High (31.25) กลุม Very High (รอยละ 12.50) และกลุม Low (รอยละ 
6.25) 
 6) กระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
69.23) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 23.08) และกลุม Middle (รอยละ 7.69) 
 7) กระทรวงมหาดไทย มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
53.33) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 26.67) และกลุม Middle (รอยละ 20.00) 
 8) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวม
อยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 52.94) รองลงมาไดแก กลุม Very high (รอยละ 35.29) และกลุม 
Middle (รอยละ 11.76)  
 9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม 
High มากที่สุด (รอยละ 66.67) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 20.00) และกลุม Middle (รอย
ละ 13.33)  
 10) กระทรวงพาณิชย มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
50.00) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 33.33) และ กลุม Middle (รอยละ 16.67) 
 11) กระทรวงยุติธรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
58.33) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 25.00) และ กลุม Middle (รอยละ 16.67)   
 12) กระทรวงวัฒนธรรม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ
66.67) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 33.33)  
 13) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม 
High มากท่ีสุด (รอยละ 87.50) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 12.50) 
 14) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High 
มากท่ีสุด (รอยละ 75.00) รองลงมาไดแก กลุม Very High และกลุม Middle (รอยละ 12.50 เทากัน) 
 15) กระทรวงพลังงาน มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
66.67) รองลงมาไดแก กลุม Very High (รอยละ 22.22) และ กลุม Middle (รอยละ 11.11)  
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 16) กระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ
44.44) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 33.33) กลุม Very High และ กลุม Low (รอยละ 11.11 
เทากัน) 
 17) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากท่ีสุด 
(รอยละ 80.00) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 20.00) 
 18) กระทรวงกลาโหม มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High มากที่สุด (รอยละ 
66.67) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 33.33) 
 19) กระทรวงแรงงาน มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุ ม High มากที่สุด (รอยละ 
83.33) รองลงมาไดแก กลุม Middle (รอยละ 16.67) 
 20) กระทรวงการตางประเทศ มีคะแนนความพรอมฯ ในภาพรวมอยูในกลุม High (รอยละ 100.0) 
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ทั้งนี้เมื ่อนำสัดสวนหนวยงานกลุม Very High และ High มาจัดลำดับกระทรวงจะสามารถเรียงลำดับ
กระทรวงท่ีมีสัดสวนหนวยงานท่ีมีคะแนนคอนขางสูงไดดังนี้ 

กระทรวง สัดสวนกลุม Very High - High สัดสวนกลุม Very High สัดสวนกลุม High 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

100.0% 12.5% 87.5% 

 กระทรวงการตางประเทศ* 100.0% - 100.0% 
 กระทรวงการคลงั 96.6% 53.3% 43.3% 
 กระทรวงสาธารณสุข 92.3% 23.1% 69.2% 
 กระทรวงพลังงาน 88.9% 22.2% 66.7% 
 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย  
และนวัตกรรม 

88.2% 35.3% 52.9% 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

87.5% 12.5% 75.0% 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

86.7% 20.0% 66.7% 

 กระทรวงแรงงาน 83.3% - 83.3% 
 กระทรวงยุติธรรม 83.3% 25.0% 58.3% 
 กระทรวงพาณิชย 83.3% 33.3% 50.0% 
 กระทรวงมหาดไทย 80.0% 26.7% 53.3% 
 กระทรวงคมนาคม 80.0% 20.0% 60.0% 
 กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

80.0% - 80.0% 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 69.5% 21.7% 47.8% 
 กระทรวงวัฒนธรรม 66.7% -  
 กระทรวงกลาโหม 66.7% - 66.7% 
 สำนักนายกรัฐมนตร ี 64.7% 11.8% 52.9% 
 กระทรวงศึกษาธิการ 55.5% 11.1% 44.4% 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 43.8% 12.5% 31.3% 

*หมายเหตุ: มีการตอบมาแบบรวมศูนย รวมท้ังหมดแค 2 หนวยงาน 
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บทวิเคราะหผลการสำรวจระดับความพรอมฯ หนวยงานระดับกระทรวง 
โดยภาพรวมหนวยงานระดบักระทรวงมีคะแนนอยูในระดับ High ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการกระจายตัว

ของคะแนนของหนวยงานภายใตกระทรวงคอนขางเกาะกลุมกันอยูในชวงคะแนนระดับสูง โดยมีกระทรวงท่ี
คะแนนปกติของความพรอมดานดิจิทัลท่ีทำคะแนนสัดสวนหนวยงานท่ีอยูในกลุม Very High – High มาก
ท่ีสุด 5 อันดับแรกคือ 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (100.0%) 2. กระทรวงการ
ตางประเทศ (100.0%) 3. กระทรวงการคลัง (96.6%) 4. กระทรวงสาธารณสุข (92.3%) และ 5. กระทรวง
พลังงาน (88.9%) โดยกระทรวงตางประเทศนั้นมีการตอบแบบรวมศูนยรวม โดยตอบมาแค 2 หนวยงาน 
จึงอาจตองมีการสำรวจเพ่ิมเติมในปตอไป ท้ังนี้หากดูกระทรวงท่ีมีสัดสวนหนวยงานในกลุม Very High มาก
ท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก 1. กระทรวงการคลัง (53.3%) 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (35.3%) และ 3. กระทรวงพาณิชย (33.3%) ในขณะเดียวกระทรวงท่ีมีสัดสวนหนวยงานกลุม 
Very High – High นอยท่ีสุด 5 อันดับได 1. กระทรวงวัฒนธรรม (66.7%)  2. กระทรวงกลาโหม (66.7%) 
3. สำนักนายกรัฐมนตรี (64.7%) 4. กระทรวงศึกษาธิการ (55.5%) และกระทรวงอุตสาหกรรม (43.8%) 
ดังนั้นกระทรวงเหลานี้ควรผลักดันหนวยงานภายใตสังกัดของตนเองใหพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือสอด
รับกับกรอบการพัฒนาดิจิทัลมากยิ่งข้ึน  
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5. ขอเสนอแนะในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย   
ดาน Data Policy 

1. ผลักดันและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 

Governance) ซึ่งถือเปนพื้นฐานในการแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใชขอมูลรวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  

2. ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(data.go.th) เพื ่อใหภาคธุรกิจ และประชาชนนำขอมูลเปดภาครัฐไปใชตอยอด และเพ่ือ

ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อความโปรงใส และอำนวยความสะดวกแกหนวยงานภาครฐัใน

การเชื่อมตอขอมูลที่เปดจากชองทางอื่นๆ ใหสามารถมาเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต data.go.th อีก

ทั้ง ควรผลักดันใหหนวยงานภาครัฐสงเสริมการนำขอมูลเปดไปใชประโยชนตางๆ เชน การจัด

ประกวดการนำขอมูลภาครัฐไปใชประโยชนในรูปแบบ Hackathon การสนับสนุนงานวิจัยตางๆ 

เปนตน  

3. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลในรูปแบบ Machine Readable ระดับ 4-5 ดาว ให

มากข้ึน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูท่ีนำขอมูลไปใชงานสามารถใชงานไดงายข้ึน  

4. สงเสริมการนำขอมูลมาใชในการวิเคราะห โดยเฉพาะการวิเคราะหเพื่อใชในการคาดการณหรือ

ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Predictive Analytic) และการวิเคราะห วางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคต (Prescriptive Analytic) 

 
ดาน Digital leadership  

1. พิจารณาใหตำแหนง DCIO เปนตำแหนงระยะยาว เพื่อให DCIO มีเวลาในการเขาอบรม และ

ดำเนินโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติของ DCIO ควรมีความรูทางดานดิจิทัล เพ่ือ

ความพรอมในการเปนผูนำในการปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนดิจิทัล 

2. ควรกำหนดแผนการอบรมและกฎเกณฑในการเขาอบรมของ DCIO และ PCIO ใหครอบคลุมและ

ชัดเจน ครบทุกทาน รวมถึงกำหนดระยะเวลาท่ีควรเขารับการอบรมหลังจากการเขารับตำแหนง  

3. พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม และการวัดผลสมรรถนะของ DCIO ในรูปแบบใหม เชน 

การอบรมอาจจัดเปนการทำงานเปนกลุม (Assignment) หรือการทำโครงการรวมกัน และควร

ประชาสัมพันธความสำคัญของการเขาอบรมหลักสูตรสำหรับ DCIO ใหทุกหนวยงานไดรับทราบ  

 
ดาน Training and development 

1. กำหนดใหหนวยงานภาครัฐปรับเปล่ียนโครงสรางระบบการจางงานและผลตอบแทนสำหรับกลุม

บุคลากรท่ีมีความสามารถในดานดิจิทัลโดยเฉพาะ (Digital talent) 

2. กำหนดหลักสูตรที่เปนมาตรฐานกลาง ใหสอดคลองตามทักษะดานดิจิทัลมีวัตถุประสงคเฉพาะ

เพื่อการสรางและพัฒนาบุคลากรใหปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ ก.พ. กำหนด 7 กลุม
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ความสามารถ และควรจัดการอบรมและทดสอบผานระบบออนไลน รวมถึงการออกใบ

ประกาศนียบัตรไดจากระบบ 

3. กำหนดใหหนวยงานภาครัฐวางแผนการพัฒนาดานบุคลากรโดยกำหนดเปน KPI รายบุคคล ดวย

การจัดทำแผนพัฒนาดานดิจิทัล (Digital Transformation Roadmap) เพ่ือใหหนวยงานทราบถึง

ทักษะของบุคลากรดานเทคโนโลยีที่จำเปน และสามารถวางแผนการพัฒนาดานบุคลากรภายใน

หนวยงานได 

  



โครงการสำรวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำป 2564 - 65 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ขอมูลนาสนใจท่ีพบจากผลสำรวจ (Fact Finding) 
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