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09.40 – 09.50 น.        หลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัล
โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ก าหนดการงานประชุมชี้แจง

แนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565

09.50  – 10.30 น.        ประเภทและเกณฑ์พิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565
โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

10.30 – 12.00 น.         แนวทางการตอบแบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565 
โดย นายโรจนวิทย์ บุตรปะสะ ผู้เช่ียวชาญด้านรัฐบาลดิจิทัล
ท่ีปรึกษาโครงการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565 
บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จ ากัด

09.30 – 09.40 น.        กล่าวเปิดงาน
โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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หลักการ 2565
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ต า ม ม า ต ร า 10 (3) แ ห่ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
บริหารงานและการให้บริการ
ภาครั ฐ ผ่ า น ร ะ บบดิ จิ ทั ล
พ .ศ .2562 ให้ สพร . ส ารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และวิจัย เ พ่ือจัดท าตัว ช้ีวัด 
ดั ช นีส นับสนุนการ พัฒนา
รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

โครงการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
ไทยเร่ิมส ารวจตัง้แต่ พ.ศ. 2558 
สอดคล้องตาม
▪ พระราชบัญญัติการบรหิารงานและ
การให้บริการภาครฐัผ่านระบบดิจทิัล
พ.ศ. 2562 

▪ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

▪ ตัวชี้วัดและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Awards)

เริ่มมอบตั้งแต่ พ.ศ. 2562

ที่มาและความส าคัญของโครงการ
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจ าปี 2564 “Digital Government Awards 2021” 
แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จ านวนทัง้ส้ิน 33 รางวัล

ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ณสโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ
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ประเภทรางวัลรัฐบาลดิจิทัล
ประจ าปี 2565

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 15 รางวัล 
✓ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม                                                     
หรือเทียบเท่า 10 รางวัล

✓ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด 5 รางวัล

รางวัลเฉพาะด้านประจ าปี 2565
15 รางวัล

✓ รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance) จ านวน 5 รางวัล

✓ รางวัลหน่วยงานดี เด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ (Data.go.th) 
จ านวน 5 รางวัล

✓ รางวัลหน่วยงานที่มีบุคลากรด้านดิจิทัลโดดเด่น
จ านวน 5 รางวัล

รางวัลพัฒนาการดีเด่น
5 รางวัล

✓ รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับ
กรมที่ให้บริการเป็นหลัก  4 รางวัล 

✓ รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับ
กรมที่จัดท านโยบาย ประสานงาน ก ากับ
ดูแล หรืออื่น ๆ 1 รางวัล

รางวัลผู้น าองค์กรดิจิทัลดีเด่น
1 รางวัล

รวมท้ังส้ิน 36 รางวัล

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล
ระดับจังหวัด
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กรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565

Public ParticipationCustomer ExperienceService Provision

Digital Service 
Facilitation

Cybersecurity Standard & 
Procedure

Public Participation

Hardware
Software
Network

Service Availability

Policy & Legislation

Digital Policy Cyber security policy Data policy Legal & Regulatory 
mechanism

IT Human Resource

Certification

Digital leadership

Training & 
Development

IT Competency
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รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DIGITAL GOVERNMENT AWARDS)

การก าหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัตทิีส่อดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

ประกอบด้วย รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า 10 รางวัล และรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด 5 รางวัล
โดยจะมุ่งเน้นและส่งเสริมการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลใน 6 ด้าน ได้แก่

การพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ภาครฐัด้านดิจทิัลส าหรบัรองรบัการด าเนนิงาน
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

การจัดให้มีบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อบรกิารและนโยบายตา่ง ๆ ของภาครัฐ

การจัดท าระบบการบรหิารจัดการภายในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธภิาพ และมัน่คงปลอดภัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน

1

2

3

4

5

6

1
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พิจารณาจากการด าเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล
ของหน่วยงานที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 

มาตรา 8 ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance)

มาตรา 17 และ 18 ด้านการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Data.go.th)

2.1 รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภบิาลขอ้มูล
ภาครัฐ (Data Governance) จ านวน 5 รางวัล
ให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นและพยายามของหน่วยงานในการมุ่งเน้นการใช้ธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) เพ่ือผลักดันให้เกิดการก ากับดูแลข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็น
ระบบรวมถึงผลักดันและสนับสนุนการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
สอดคล้องกับนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมัน่คงปลอดภัยข้อมูล

2.2 รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จ านวน 5 รางวัล
ให้ความส าคัญกับความมุ่งมัน่และพยายามของหน่วยงานในการมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านข้อมูล และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือสร้างความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ 
และประชาชนในการน าข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ 

หลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565

รางวัลเฉพาะด้านประจ าปี จ านวน 15 รางวัล2
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หลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565

2.3 รางวัลหน่วยงานที่มีบุคลากรด้านดิจิทัลโดดเด่น
จ านวน 5 รางวัล
ให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นและพยายามของหน่วยงานในการ
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือ
ผลักดันให้หน่วยงานมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยใช้วิธีการประเมินระดับทักษะความสามารถฯ 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามมาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล (ทักษะ
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงานก.พ.))
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ความสามารถ
และการด าเนินงาน

ของผู้น าสูงสุดของหน่วยงาน

ความมีวิสัยทัศน์และน าพาหน่วยงาน
ให้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กร

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาการ
ด้านรัฐบาลดิจิทัล
อย่างก้าวกระโดด
ของหน่วยงาน

เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีและสรา้ง
แรงจูงใจให้ทุกหน่วยงาน

ในการมุ่งมัน่พัฒนายกระดับ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น

หลักการของรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565

รางวัลผู้น าองค์กรดิจิทัลดีเด่น ประจ าปี 2565 จ านวน 1 รางวัล

มุ่งเน้นการด าเนินงานของผู้น าสูงสุดของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ท่ีสามารถแสดงวิสัยทัศน์และน าพาหน่วยงานให้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กร
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นท่ีประจักษ์และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง 
โดยผู้น าสามารถควบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรอย่าง
เป็นหน่ึงเดียวกัน จนกลายเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานและการให้บริการท่ีเห็นผลได้อย่างชัดเจน

รางวัลพัฒนาการดีเด่น จ านวน 5 รางวัล
มุ่งเน้นการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีพัฒนาการด้านรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดี และสร้างแรงจูงใจให้ทุกหน่วยงานในการมุ่งมัน่พัฒนายกระดับองค์กรให้ดีย่ิงข้ึน และ
ต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี โดยพัฒนาการดังกล่าวต้องเป็นพัฒนาการท่ีมีความสมดุลทัง้ทางด้านนโยบาย 
บุคลากร บริการ การบริหารจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

4

3
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ประเภทและเกณฑ์พจิารณา
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 
ประจ าปี 2565

นนทท์ ำ
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รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก 
ส าหรับหน่วยงานระดับกรม รวม 36 รางวัล

1

2

3

ประเภทรางวัล ค าอธิบาย

4

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
GovernmentAwards)

รางวัลพัฒนาการดีเด่น  

รางวัลเฉพาะด้าน
ประจ าป ี2565

รางวัลผู้น าองค์กร
ดิจิทัลดีเด่น 

✓ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จ านวน 8 รางวัล 
✓ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดท านโยบาย ประสานงาน ก ากับดูแล หรืออื่น ๆ เป็นหลัก จ านวน 2 รางวัล

✓ รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก 4 รางวัล 
✓ รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่จัดท านโยบาย ประสานงาน ก ากับดูแล หรืออื่น ๆ เป็นหลัก 1 รางวัล

✓ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด 5 รางวัล 

✓ รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จ านวน 5 รางวัล
✓ รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จ านวน 5 รางวัล
✓ รางวัลหน่วยงานที่มีบุคลากรด้านดิจิทัลโดดเด่น จ านวน 5 รางวัล

✓ รางวัลผู้น าองค์กรดิจิทัลดีเด่นประจ าปี 2565 จ านวน 1 รางวัล 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards)

หน่วยงานระดับกรมหรอืเทียบเท่า 10 รางวัล

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ระดับกรมที่ให้บรกิารเปน็หลัก 

8 รางวัล

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ระดับกรมที่จัดท านโยบาย ประสานงาน 

ก ากับดูแล หรืออื่น ๆ เป็นหลัก 
2 รางวัล

เกณฑ์การให้รางวัล

1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก 
พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด 8 อันดับ จากผลส ารวจตามกรอบการ
ส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจ าปี 2565 โดยจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน)

2. รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดท านโยบาย ประสานงาน 
ก ากับดูแล พิจารณาคะแนนรวมสูงสุด 2 อันดับ จากผลส ารวจตามกรอบ      
การส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจ าปี 2565 โดยจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 56 คะแนนหรือร้อละ 80 
(จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน (ไม่นับรวมเสาหลักด้านบริการภาครัฐ (Public 
Services))

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
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รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด 5 รางวัล

เกณฑ์การให้รางวัล

✓ น าผลคะแนนระดับความพร้อมฯ จากหน่วยงานในจังหวัดเดียวกัน 
(N=21) มาค านวณเป็นค่าเฉลี่ย แล้วบวกด้วยคะแนนจากค าถาม
เกี่ยวกับคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ระดับจังหวัด (Provincial Chief Committee: PCIO) ที่มี          
การส ารวจเพ่ิมเฉพาะส านักงานจังหวัด โดยจะให้รางวัลจังหวัดที่
มีคะแนนสูงสุด 5 ล าดับแรก ทัง้นี้จังหวัดที่จะพิจารณามอบรางวัล 
จะต้องมีหน่วยงานในจังหวัดที่ตอบแบบส ารวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 (17 หน่วยงาน)

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล
ระดับจังหวัด 

จังหวัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากผลส ารวจตาม
กรอบการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิ ทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจ าปี 2565 ของหน่วยงานในจังหวัดสูงสุด 
5 รางวัล

หน่วยงานระดับจังหวัด

ส านักงานจังหวัด

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards)
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รางวัลเฉพาะด้านประจ าปี 2565 จ านวน 15 รางวัล

รางวัลหน่วยงานดีเด่น
ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance) 5 รางวัล

▪พิจารณาจากระดับการด าเนินการการใช้ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐที่มีการด าเนินการทั้งในด้านการ
แลกเปล่ียนข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และ
การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล

รางวัลหน่วยงานดีเด่น
ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลาง

ข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) 5 รางวัล

▪พิจารณาจากจ านวนชุดข้อมูลของหน่วยงานที่มีการเปิด
เพ่ิมเติมบนเว็บไซต์ data.go.th ในรอบปีที่ผ่านมา โดย
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่จ ะต้องอยู่ ใน รูปแบบ 
Machine Readable ที่มีโครงสร้างที่ถูกต้อง รวมถึงมี
การน าข้อมูลเปิดของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ โดย
องค์กรหรือบุคคลภายนอก 

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards)

รางวัลหน่วยงานที่มีบุคลากร
ด้านดิจิทัลโดดเด่น 

5 รางวัล (รางวัลใหม่ ประจ าปี 2565)

▪ พิจารณาจากหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเองผ่าน dg-sa.tpqi.go.th สูงสุด 5 รางวัล โดย
จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาท าการทดสอบไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ทัง้หมดในหน่วยงาน 
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลพัฒนาการดีเด่น

รางวัลพัฒนาการดีเด่นพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีการเพ่ิมขึน้ของคะแนนสูงสุด จ านวน 5 รางวัล* 

*หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลจะต้องมีคะแนนรวมมากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของหน่วยงานในประเภทเดียวกัน

พิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสูงสุด รายละเอียดดังนี้
• หน่วยงานกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 4 อันดับ      

วัดจากคะแนนรวมตามกรอบการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2565 เทียบกับปี 2564

• หน่วยงานกรมที่จัดท านโยบาย ประสานงาน หรือก ากับดูแลเป็นหลัก               
ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 1 หน่วยงาน วัดจากคะแนนรวมตามกรอบการ
ส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย        
ปี 2565 เทียบกับปี 2564
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เกณฑ์การพิจารณารางวัลรางวัลผู้น าดิจิทัลดีเด่น

คะแนนรวมตามกรอบการส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2565

การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

(Data.go.th)

การใช้ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั 
(Data Governance) 

รางวัลผู้น าองค์กรดิจิทัลดีเด่น พิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีคะแนนสูงสุด จ านวน 1 รางวัล

*หมายเหตุ: : รางวัลจะมอบแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO) โดยมีเงื่อนไขว่าจะตอ้งมีการปฏบิัตงิานในองค์กรไม่ต ่ากว่า 1 ปี
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แนวทางการตอบแบบส ารวจ
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
ประจ าปี 2564
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กรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565

Public ParticipationCustomer ExperienceService Provision

Digital Service 
Facilitation

Cybersecurity Standard & 
Procedure

Public Participation

Hardware
Software
Network

Service Availability

Policy & Legislation

Digital Policy Cyber security policy Data policy Legal & Regulatory 
mechanism

IT Human Resource

Certification

Digital leadership

Training & 
Development

IT Competency
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แผนการด าเนินงาน

ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามหลักสถิติ ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์และรายงาน                   

ผลการส ารวจ
แนวทางในการปรับปรุงแบบ
ส ารวจ
▪ ปรับแบบส ารวจโดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดมากกว่ากระบวนการ
ท างาน

▪ การส ารวจเร่ือง 8 กระบวนการ
ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ... 

▪ แบบส ารวจ EGDI ของ UN ปีล่าสุด
▪ กรอบแนวคิดตัวชี้วัดการพัฒนา

ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
▪ หารือส่วนงานภายใน สพร. ทุกส่วน

งาน 
▪ ปรับปรุง Maturity Model ให้

สอดคล้องกับข้อค าถามท่ี
เปลี่ยนแปลง

▪ (ร่าง) แผนรัฐบาลดิจิทัล ปี 66-70

กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ
ประจ าปี 2565 ได้แก่
▪ ระดับกรม ที่เป็นหน่วยราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระซึง่ตอ้ง
ครอบคลุมทุกกระทรวงหรอื
เทียบเท่า 

▪ หน่วยงานระดับจังหวัด

ขั้นตอนการด าเนินการส ารวจ
▪ ส่งหนังสือถึงหน่วยงานเพ่ือ

ขอให้ ตอบแบบส ารวจกรม 
(โดยแจ้ง  
วันที่ให้เช้าระบบตอบแบบ
ส ารวจ)

▪ ส่งหนังสือถึงหน่วยงานระดับ
ก ร ม ใ ห้ ป ร ะ ส า น ง า น ถึ ง
หน่วยงานระดับจังหวัดภายใต้
สังกัด เ พ่ือขอให้ตอบแบบ
ส ารวจจังหวัดทาง Google 
Form

▪ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิอ่ืนเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินความ
พร้อมฯ

ประเด็นในการวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจ

พัฒนาและปรับปรุงแบบ
ส ารวจ

▪ ผลการส ารวจความพร้อมฯ ของ
แต่ละหน่วยงานในระดับกรม

▪ ผลการส ารวจความพร้อมฯ แยก
ตามประเภทหน่วยงาน พร้อมผล
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

▪ ผลการส ารวจความพร้อมฯ ใน
ระดับกระทรวงพรอ้มขอ้เสนอแนะ
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แบบส ารวจประจ าปี 2565
ประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่

1. แบบส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ระดับกรม ประจ าปี 2565 จ านวน 92 ข้อ

https://forms.gle/KEj2i9776dqL5XR77

https://forms.gle/Q2V39hGXimkXz73t8

https://dga-dgsurvey2565.idsearch.co.th/

2. แบบส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 จ านวน 15 ข้อ

3. แบบส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครฐั
ของประเทศไทย ระดับส านักงานจังหวัด ประจ าปี 2565 จ านวน 
16 ข้อ

https://forms.gle/KEj2i9776dqL5XR77
https://forms.gle/Q2V39hGXimkXz73t8
https://dga-dgsurvey2565.idsearch.co.th/
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ค าชี้แจงการเก็บข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

การตอบแบบส ารวจโดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) โดยตรวจสอบข้อมูลจากการ

แนบหลักฐาน (Evidence-based)

การส ารวจข้อมูลโดยนักวิจัย ได้ แก่ 
✓ การส ารวจชุดข้อมูลเปิดบนเว็บไซต์ data.go.th 
✓ การใช้ผลคะแนนจากแบบทดสอบทักษะดิจิทัลฯ 

ของ ส านักงาน ก.พ. 
✓ การส ารวจเว็บไซต์หน่วยงาน ส าหรับตัวช้ีวัด 

Usability ใน Pillar ท่ี 3
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ค าชี้แจงการเก็บข้อมูล

การส ารวจข้อมูลโดยนักวิจัย ได้ แก่ 
✓ การส ารวจเว็บไซต์หน่วยงาน ส าหรับ

ตัวชี้วัด Usability ใน Pillar ที่ 3

Government Website 
Standard

ISO 9241-151:2008
ETDA Website Security 

Standard

✓                          
✓                               
✓                 
✓                        
✓                        
✓                  
✓                                 
✓                

✓                           
        

✓                                 
             

✓                            
                           
 Incident Handling)

✓ Planning and Managing Web 
Servers 

✓ Securing the Web Server 
Operating System

✓ Securing the Web Server
✓ Securing Web Content
✓ Using Authentication and 

Encryption Technologies
✓ Implementing a Secure

Network Infrastructure
✓ Administering the Web Server

                  
                   
                         
               
               
                         
Usability
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability มี/ใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

1. แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ (High-Level Design Decisions and Design Strategy)
1.1. การตัง้ช่ือโดเมน (Domain Name) 
(ตรวจสอบจาก การจดทะเบียน “ช่ือโดเมนภายในประเทศ หรือ .th” เท่านัน้)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability มี/ใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

1. แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ (High-Level Design Decisions and Design Strategy)
1.2. การบริหารจัดการเว็บไซต์ (Website Management) (ตรวจสอบจาก การเข้ารหัสข้อมูล 
(Encryption) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ในการส่ือสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ 
Secure Sockets Layer (SSL) (https)) เป็นต้น 
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability มี/ใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

1. แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ (High-Level Design Decisions and Design Strategy)
1.3. การแสดงผล (Display Feature) (ตรวจสอบจาก ฟงัก์ชันการเปล่ียนภาษาของเน้ือหา และ
เน้ือหาท่ีแสดงต้องเป็นภาษาอังกฤษทัง้หน้า ฟงัก์ชันการปรับขนาดตัวอักษรในหน้าเว็บไซต์ และ
รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย)

ตัวอย่าง การแสดงผลบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

มี/ใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

1. แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ (High-Level Design Decisions and Design Strategy)
1.4. รองรับการแสดงผลในทุกเบราว์เซอร์ (Browser) (ตรวจสอบจากการทดสอบเปดิใช้งาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานได้สมบูรณ์จากทุกเบราว์เซอร์ (Browser) ได้แก่ Internet Explorer 
Firefox Google Chrome)
1.5. เว็บไซต์ถูกพัฒนาตามมาตรฐาน IPv6 และได้รับการรับรอง IPv6 
(ตรวจสอบจากหน้าเว็บไซตท่ี์ได้การรับรองเว็บไซตท่ี์ถูกพัฒนาตามมาตรา IPv6)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

มี/ใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

1. แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ (High-Level Design Decisions and Design Strategy)
1.6. การท าให้เน้ือหาเว็บไซต์สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)
(เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับข้อก าหนดขององคก์รมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web 
Consortium: W3C ซ่ึงตรวจสอบจากหน้าเว็บไซตท่ี์ได้การรับรองเว็บไซตต์ามข้อก าหนดของ 
W3C โดยใช้ https://validator.w3.org/ 
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability มี/ใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

1. แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ (High-Level Design Decisions and Design Strategy)
1.7. การประกาศนโยบายการจัดเก็บ Cookie เช่น การก าหนดระยะเวลาวันหมดอายุการใช้งาน
ของ Cookies ท่ีเก็บ Session ID
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

2. การออกแบบเนื้อหา (Content Design)
2.1. ข้อมูลหน่วยงาน (General Information) (ตรวจสอบจาก)
การแสดงประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อมูล แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อส่ือสารกับหน่วยงาน (Contact us) เป็น

ต้น) 
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

2. การออกแบบเนื้อหา (Content Design)
2.2. การจ าแนกเน้ือหาออกเป็นหมวดหมู่ (Category) (ตรวจสอบจากการจัดหมวดหมู่เพ่ือให้
บริการ) 
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

3. ระบบเนวิเกชันและการค้นหาข้อมูล (Navigation and Search)
3.1. ระบบการสืบคน้ข้อมูล (Search Engine) (ตรวจสอบจาก ส่วนท่ีเป็นบริการสืบคน้ทัว่ไป และ
ข้อมูลภายในหน่วยงานได้) 

ตัวอย่าง
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

3. ระบบเนวิเกชันและการค้นหาข้อมูล (Navigation and Search)
3.2. ช่องทางท่ีจะเข้าถึงเน้ือหา  (ตรวจสอบจากการมีลิงก์หรือสามารถแชร์ข้อมูลไปยังส่ือสังคม
ออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหน่ึง เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับส่ือสารกับหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Instagram YouTube เป็นต้น)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.1. ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) (ตรวจสอบจาก ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม เป็น
ต้น ในหน้าเว็บไซต์ มีการเผยแพร่ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีตรวจสอบเว็บไซต์)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.2. รูปแบบการน าเสนอข้อมูล (Presentation Feature)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.3. การเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน (Law, Regulatory and 
Compliance) (ตรวจสอบจาก การเผยแพร่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง โดย
แสดงท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาเผยแพร่)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.4. คลังความรู้ (Knowledge and Statistic) (ตรวจสอบจาก การเผยแพร่ ผลงานวิจัย 
บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ ข้อมูล GIS เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา และวัน 
เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ตอ่)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.4. คลังความรู้ (Knowledge and Statistic) (ตรวจสอบจาก การเผยแพร่ ผลงานวิจัย 
บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ ข้อมูล GIS เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา และวัน 
เวลา ก ากับ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ตอ่)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.5. ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) (ตรวจสอบจาก การเผยแพร่ส่วนท่ีแสดงค าถาม และค าตอบท่ีมีผู้
นิยมสอบถาม)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.6. เว็บไซต์ (Web Link)
(ตรวจสอบจาก เว็บไซต์ท่ีมีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรง หน่วยงาน
ใต้สังกัด เว็บไซต์อ่ืนๆท่ีน่าสนใจ และลิงก์ไปยังวีดีโอหรือเสียงท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของหน่วยงานข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น วีดีโอกิจกรรมของ
หน่วยงานท่ีเผยแพร่ผ่าน YouTube Facebook เป็นต้น)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.7. ผังเว็บไซต์ (Sitemap)
(ตรวจสอบจากเว็บไซต์มีการแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ทัง้หมด โดยแบ่งเน้ือหาออกเปน็ส่วน
ต่างๆ ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจกับโครงสร้างของเน้ือหาบนเว็บไซต)์
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Usability

รายละเอียดที่ตรวจสอบ Usability ม/ีใช่ (1) ไม่มี/ไม่ใช่ (0)

4. การแสดงเนื้อหา (Content Presentation)
4.8. ส่วนล่างของเว็บไซต์ ทุก ๆ หน้าควรจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนล่างของเว็บไซต์ 
เมนูหลักในรูปแบบข้อความ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
ค าสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)
การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Open Data

P1.5 สพร. จะท าการประเมินหน่วยงานของท่านถึงเร่ืองการจัดท า Open data โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
✓ จ านวนชุดข้อมูลที่หน่วยงานของท่านท าการเปิดเผยเพ่ิมในช่วงปีที่ผ่านมา
✓ เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีโครงสร้างตามหลัก Machine Readable (ตามเอกสารเผยแพร่บนเว็บ data.go.th)
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ค าถามที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด Digital Capabilities

P2.3 ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) จะถูกพิจารณาโดยผลการประเมิน
ตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://dg-sa.tpqi.go.th (เฉพาะข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานระดับกรม ไม่นับรวม
ลูกจ้างเหมา ลูกจ้างชั่วคราว และไม่รวมข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานระดับภูมิภาคภายใต้สังกัด)
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แบบส ารวจประจ าปี 2565
ประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่

1. แบบส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ระดับกรม ประจ าปี 2565

https://forms.gle/KEj2i9776dqL5XR77

https://forms.gle/Q2V39hGXimkXz73t8

https://dga-dgsurvey2565.idsearch.co.th/

2. แบบส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565

3. แบบส ารวจระดับความพรอ้มรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ระดับส านักงานจังหวัด ประจ าปี 2565

https://forms.gle/KEj2i9776dqL5XR77
https://forms.gle/Q2V39hGXimkXz73t8
https://dga-dgsurvey2565.idsearch.co.th/
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แบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ระดับกรม ประจ าปี 2565
✓ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 - วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาการตอบแบบส ารวจ

แบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565
✓ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 - วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

แบบส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ระดับส านักงานจังหวัด ประจ าปี 2565
✓ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 - วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
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dgasurvey2022@dga.0r.th

หน่วยงานแจ้งข้อมูล
ผู้ประสานงานมาที่ ผู้อนุมัติ

ขอความอนุเคราะห์ อนุมัติส่งแบบส ารวจกลับ
ภายในวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2565

โทรศัพท์ติดตาม และตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน
ตอบแบบส ารวจ

• DCIO

• เจา้หนา้ที่

อนุมัติแบบส ารวจ

เริ่มเขา้ระบบตอบแบบส ารวจ
วันจันทร์ที่ 23  พฤษภาคม 2565

สพร. ส่งหนังสือใหห้น่วยงาน
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
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ขอความอนุเคราะห์ อนุมัติส่งแบบส ารวจกลับ
ภายในวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2565

โทรศัพท์ติดตาม และตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานใต้สังกัดที่อยู่ในจังหวัด
ตอบแบบส ารวจ

เริ่มเข้าระบบตอบแบบส ารวจ
ผ่าน GOOGLE FORM 

วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2565

สพร. ส่งหนังสือให้หน่วยงานระดับกรมต้นสังกัด
ประสานหน่วยงานใต้สังกัดที่ตัง้อยู่ในจังหวัด

ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565
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แนวทางการตอบแบบส ารวจ

รูปแบบที่ 1 ค าถามแบบตอบได้ค าตอบเดียว สังเกตจากการมีเคร่ืองหมายวงกลม  หน้าค าตอบที่ให้เลือกตอบ 

เครื่องหมาย
วงกลม ผู้ตอบแบบ
จะสามารถเลือกได้
ค าตอบเดียว
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แนวทางการตอบแบบส ารวจ

รูปแบบที่ 2 ค าถามแบบตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ สังเกตจากการมีเคร่ืองหมายส่ีเหลี่ยม หน้าค าตอบที่ให้เลือกตอบ 

เครื่องหมายส่ีเหล่ียม ผู้ตอบแบบจะสามารถเลือกได้
หลายค าตอบ
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แนวทางการตอบแบบส ารวจ

รูปแบบที่ 3 ค าถามแบบให้บันทึกค าตอบเป็นข้อความ

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องบันทึก
ค าตอบเปน็ข้อความ
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แนวทางการตอบแบบส ารวจ

รูปแบบที่ 4 ค าถามแบบให้บันทึกค าตอบเป็นตัวเลข 

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องบันทึก
ค าตอบเป็นตัวเลข
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แนวทางการตอบแบบส ารวจ

รูปแบบที่ 5 ค าถามแบบให้แนบไฟล์ประกอบเพ่ือเป็นหลักฐาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องแนบ
ไฟล์เพ่ือเป็นหลักฐาน
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การแนบหลักฐาน การท าสัญลักษณ์ในหลักฐาน และยกตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์

เมื่อกดแนบหลักฐานแล้วจะปรากฎหน้าจอ
ลักษณะของเนื้อหาที่สามารถแนบได้ เช่น word, 

excel, pdf, jpg รวมทั้งขนาดของชือ่ไฟล์
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การแนบหลักฐาน การท าสัญลักษณ์ในหลักฐาน และยกตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์

ให้ไฮไลท์เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องในหลกัฐาน

ชื่อของเอกสารที่แนบมา

ให้ใส่ค าถามว่า
หลักฐาน

ข้อของค าตอบที่ต้อง
แนบหลักฐาน

การท าสัญลักษณ์ในหลักฐาน การตั้งชื่อไฟล์ของหลักฐาน

P1.2_หลักฐาน_ชื่อของหลักฐาน
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สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการตอบแบบส ารวจฯ ได้ที่

▪ นางสาวภันฑิราภรณ์ หวังโรจน์ฤทธิ์ โทร: 09 4403 3888
▪ นางสาวนวลฉวี ทองสุกมาก โทร: 08 9921 4066
▪ นางสาวมนต์สินี  กิตติตระกูลกาล โทร: 09 3656 4465

ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ 
dgsurvey2022@dga.or.th 

แอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey2022

ช่องทางการติดต่อ
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Q & A
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ภาคผนวก
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ตารางเปรียบเทียบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระหว่างปี 2564 และ 2565 (1)

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) 2564 2565
หน่วยงาน
ระดับกรม 

รางวั ลรั ฐบาลดิจิ ทั ลหน่ วยงานร ะดับกรมที่ ใ ห้ บริ ก าร
เป็นหลัก



8 รางวัล


8 รางวัล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดท านโยบาย 
ประสานงาน ก ากับดูแล หรืออื่นๆ เป็นหลัก



2 รางวัล


2 รางวัล

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด 

5 รางวัล


5 รางวัล

*                      ี 2564

1



– 63 –– 63 –

ตารางเปรียบเทียบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระหว่างปี 2564 และ 2565 (2)

รางวัลเฉพาะด้านประจ าปี 2565 2564 2565
หน่วยงาน
ระดับกรม 

รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั 
(Data Governance)



5 รางวัล


5 รางวัล

รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลาง
ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)



5 รางวัล


5 รางวัล

รางวัลหน่วยงานที่มีบุคลากรด้านดิจิทัลโดดเด่น 


5 รางวัล

2
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ตารางเปรียบเทียบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระหว่างปี 2564 และ 2565 (3)

รางวัลผู้น าองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2564 2565

หน่วยงาน
ระดับกรม รางวัลผู้น าองค์กรดิจิทัลดีเด่น 

1 รางวัล


1 รางวัล

รางวัลพัฒนาการดีเด่น 

หน่วยงาน
ระดับกรม

รางวัลรัฐบาลดิจิ ทัลหน่วยงานระดับกรมท่ี ให้บริการ
เป็นหลัก 



4 รางวัล


4 รางวัล
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่จัดท านโยบาย 
ประสานงาน ก ากับดูแล หรืออื่นๆ เป็นหลัก



1 รางวัล


1 รางวัล
รวม 31 รางวัล 36 รางวัล

4

3


