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บบส ำรวจระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทลั 

ิDigital Government Maturity Domain and Area : MDAี 
1. ทีไมำ 

แ.แ ดຌวยพัฒนาการทางดຌานทคนลยีปัจจุบัน เดຌสงผล฿หຌกิดการปรับปลีไยนรูปบบการ฿ชຌชีวิตละพฤติกรรมของคน฿นสังคมอยางสิๅนชิง อันส งผลท า฿หຌองค์กรละ
ภาคธุรกิจตຌองปรับปลีไยนรูปบบการบริการละการด านินธุรกิจอยางพลิกฉม การปลีไยนปลงดังกลาวเดຌสรຌางอกาสละความทຌาทาย฿นการกຌเขปัญหาทีไสัไงสมมานานละสรຌาง
ผลงานทีไนาชืไอถือละเวຌวาง฿จ ส าหรับองค์กรภาครัฐซึไงป็นกนหลัก฿นการพัฒนาประทศ ถูกรงรัด฿หຌพัฒนาการบริการทีไตอบสนองความตຌอ งการของประชาชนผูຌ฿ชຌบริการ 
ิCitizen-Drivenี พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ พิไมประสิทธิภาพการขับคลืไอนนยบายสาธารณะ รวมทัๅงด านินงานบนพืๅนฐานของความรับผิดชอบ ความปรง฿ส ปราศจาก  

การทุจริตละประพฤติมิชอบ ละสงสริม฿หຌกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดยการจัดระบบองค์กร฿หຌมีลักษณะปຂดกวຌาง ชืไอมยงถึงกัน กะ ทัดรัด ิOpen and Connected 
Governmentี ละน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌอยางตใมรูปบบ 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ิพ.ศ. 2561 - 2580ี ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีปງาหมายส าคัญ คือ การปรับปลีไยนภาครัฐ  

ดยยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน พ่ือประชาชน ละประยชน์ส่วนรวม ดยมุงหมายทีไจะ฿หຌประชาชนเดຌรับบริการทีไดี สะดวก รวดรใว สมอภาค มีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ 
ภาคอกชนเดຌรับบริการทีไสะดวก รวดรใว ลดขຌอจ ากัด สรຌางอกาส฿นการพัฒนาธุรกิจ มีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ ละภาคีการพัฒนา มีสวนร วม฿นการพัฒนาประทศพืไอ 

การขับคลืไอนการพัฒนาบบองค์รวม 

1.3 ฿นการนีๅ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ประดในการบริการประชาชนละประสิทธิภาพภาครัฐ จึงเดຌ฿หຌความส าคัญกับความพึงพอ฿จของประชาชน฿นคุณภาพ
การ฿หຌบริการภาครัฐทัๅง฿นดຌานกระบวนการขัๅนตอน฿นการ฿หຌบริการ ละดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ รวมทัๅงการ พิไมประสิทธิภาพภาครัฐ฿หຌมีมาตรฐานทียบทาสากล ป็นทีไยอมรับ 

฿นวทีลก ดยการพัฒนาการ฿หຌบริการของรัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพละมีคุณภาพป็นทีไยอมรับของผูຌ฿ชຌบริการ ละป็นการพัฒนาบบครอบคลุมทัไว ถึง บูรณาการเรຌรอยตอ ดย฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ด านินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวก฿นการบริการภาครัฐ พืไอ฿หຌประชาชนละผูຌรับบริการทุกกลุมสามารถขຌาถึงเดຌดยงาย  สะดวก 
รวดรใว ปรง฿ส หลากหลายชองทาง ตรวจสอบเดຌ เมมีขຌอจ ากัดของวลา พืๅนทีไละกลุมคน รวมทัๅงน านวัตกรรมทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพ ลดคา฿ชຌจายของ
ประชาชน รวมทัๅง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ฿หຌมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความตຌองการ
ของประชาชนละสนับสนุนการป็นประทศเทย 4.0 ทีไสามารถกຌาวทันความปลีไยนปลงละพัฒนาเดຌอยางยัไงยืน มีการน านวัตกรรมทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌพืไอพิไม
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ประสิทธิภาพ ลดคา฿ชຌจายของประชาชน ฿นการนีๅเดຌก าหนด฿หຌมี ิ1ี ผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน พืไอ฿หຌบริการภาครัฐอ านวยความสะดวกประชาชนเดຌอยางรวดรใว ปรง฿ส 
฿หຌป็นภาครัฐของประชาชน พืไอประชาชนอยางทຌจริง ดยก าหนดปງาหมายละตัวชีๅวัด งานบริการภาครัฐทีไปรับปลีไยนป็นดิจิทัลพิไมขึๅน ฿นระยะ 5 ปรก ระหวางป 
พ.ศ. 2561 - 2565 ป็นสัดสวนความส ารใจกระบวนงานทีไเดຌรับการปรับปลีไยน฿หຌป็นดิจิทัล จ านวน 2,180 กระบวนงาน ละ ิ2) ผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

อันรวมเปถึงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลภาครัฐละการน าทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌพืไอประยชน์฿นการบริหารการตัดสิน฿จละการบริการทีไ ป็นลิศ รวมทัๅงปຂดอกาส 

฿หຌภาคอกชนละภาคประชาชน ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารภาครัฐ พืไอพิไมอกาส฿นการขงขันละประยชน์฿นการ฿ชຌชีวิต ฿หຌวิธีการท างานของหนวยงานราชการป็นเปอยาง  

มีประสิทธิภาพ ดยก าหนดปງาหมายละตัวชีๅวัดทีไส าคัญ฿นระยะรกเวຌ 2 รืไอง คือ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงทียบทามาตรฐานสากลละมีความคลองตัว ดยภาครัฐ฿นภาพรวมตຌองมี 
วุฒิภาวะดຌานดิจิทัลตาม Digital Government Maturity Model ิGartner) ระดับ 2 ละหนวยงานทีไบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามปງาหมายดังกลาวตຌองมีสัดสวนเมนຌอยกวารຌอยละ 90 

1.4 พืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ิพ.ศ. 2561 – 2580ี ละผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ฿หຌบรรลุปງาหมาย จ าป็นอยางยิไงทีไทุกหนวยงานของรัฐ 

ตຌองด านินการรวมกัน คือ การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Government Transformationี ดຌวยการพัฒนาความพรຌอมของบุคลากร ิPeopleี การปรับปลีไยน
กระบวนงาน ิProcessี ละการน าทคนลยีทีไหมาะสมกับยุคสมัยขຌามาปรับ฿ชຌ ิTechnologyี ดย฿นระยะริไมตຌนควรตຌองมีการสงสริมละสนับสนุน฿หຌสวนราชการละ
หนวยงานของรัฐวิคราะห์ละระบุทิศทางละปງาหมายของการปรับปลีไยนองค์กรป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไชัดจน ิTo beี รวมทัๅง฿หຌความส าคัญกับยกระดับความสามารถของบุคลากร
ทัไวทัๅงองค์กร รวมทัๅงควรประมินความพรຌอมละพัฒนาการดຌานดิจิทัลขององค์กร ิAs isี พืไอประยชน์฿นการวางกลยุทธ์การปรับปลีไยนรูปบบการ฿หຌบริการละการท างานของรัฐ
฿หຌกิดความสมดุล ป็น ภาครัฐของประชาชน พืไอประชาชน ละประยชน์สวนรวม อยางทຌจริง 

1.5 ฿นการนีๅ ส านักงาน ก.พ. ฿นฐานะหนวยงานทีไมีภารกิจ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ จึงเดຌรวบรวมองค์ความรูຌ  
ทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล มาประมวลละจัดท าป็น บบส ารวจระดับความพรຌอมละวุฒิภาวะขององค์กร฿นการพัฒนาเปสูรัฐบาลดิจิทัล ิDigital 
Government Maturity Domain and Area : MDAี พืไอป็นครืไองมือชวยระบุความพรຌอมขององค์กร฿นการพัฒนาเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลดຌวยตนอง ดยเดຌน าระดับ 

วุฒิภาวะดຌานดิจิทัลตาม Digital Government Maturity Model ิGartner) มา฿ชຌป็นกรอบ฿นการพัฒนาครืไองมือดังกลาว ดຌวย 

2. ป้ำหมำยละนวทำงกำรปรับปลีไยนภำครัฐป็นรัฐบำลดิจิทัล 

พืไอสรຌางความชัดจน฿นการพัฒนาหนวยงานของรัฐตามวุฒิภาวะดຌานดิจิทัลตามผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ละพืไอชืไอมยงนวทางการพัฒนากระบวนงาน 
ิProcessี ละทคนลยี ิTechnologyี ขององค์กรกับการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ิPeopleี ฿หຌมีความพรຌอม฿นการขับคลืไอนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ดยอຌางอิงนวทาง 
การด านินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ 26 กันยายน 2560 รืไอง รางนวทางการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล  
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ละตามผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์  ทีไเดຌรับความหในชอบจาก ก.พ. ฿นการประชุมมืไอวันทีไ 18 มิถุนายน 2561 

ละคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติมืไอวันทีไ 12 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน ก.พ. เดຌจัดท ารายละอียดระดับวุฒิภาวะหนวยงานภาครัฐปງาหมายส าหรับ 

การพัฒนาหนวยงานภาครัฐเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ดยเดຌน าวุฒิภาวะดຌานดิจิทัลตาม Digital Government Maturity Model ิGartner) มา฿ชຌป็นนวทางละมีการปรับปรุง 
฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของภาครัฐของเทย วุฒิภาวะปງาหมายจ านกระดับพัฒนาการขององค์กร ออกป็น 4 ระยะ เดຌก ระยะกอนระยะริไมรก ิPre-Early) ระยะริไมรก ิEarlyี 
ระยะก าลังพัฒนา ิDevelopingี ละระยะสมบูรณ์ ิMature) ตามภาพดຌานลาง 

 



6  

 

 

3. บบส ำรวจระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

ใ.แ วัตถุประสงค์ 
พืไอ฿หຌภาครัฐมีนวทางละวิธีการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัลอຌางอิง พืไอ฿ชຌส าหรับพัฒนาบริการละระบบบริหารงานภาครัฐ฿หຌทั น ิตรงี สมัย  

ป็นภาครัฐของประชาชน พืไอประชาชน ละประยชน์สวนรวม ละพัฒนาภาครัฐเปสูการป็นรัฐบาลชืไอมยงสมือนป็นองค์กรดียวละปຂดภาคประชาชนละภาคสวนอืไน  
รวมสรຌางนวัตกรรมการบริการละการท างาน฿หຌกับชุมชน สังคม ละประทศ ดยมีภาครัฐป็นฐาน ิPlatformี การตอยอดการสรຌางคุณคารวมกัน ทัๅงนีๅพืไอสนับสนุนการขับคลืไอน
ทิศทางการพัฒนาประทศเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 

ใ.โ ประยชน์ทีไเดຌรับ 

ใ.โ.แ ผูຌทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัลมีความขຌา฿จทีไตรงกันกีไยวกับหลักการ นวทาง ละวิธีการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัลอຌางอิง 

ใ.โ.โ ผูຌบริหารสวนราชการ ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงภาครัฐ ทีมขับคลืไอนการปลีไยนปลง ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการปรับป ลีไยนภาครัฐ 
ป็นรัฐบาลดิจิทัลมีครืไองมือชวย ิTool Kitี ฿นการวิคราะห์ระดับความพรຌอมละวุฒิภาวะขององค์กร฿นการพัฒนาเปสูรัฐบาลดิจิทัล รวมทัๅงมีขຌอนะน าบืๅองตຌน ิHow toี ส าหรับ 
การวางผน ก าหนดนวทาง ละด านินการพัฒนาองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไสอดคลຌองกับบริบทของหนวยงาน 

3.2.3 สวนราชการละหนวยงานของรัฐสามารถระบุระดับความพรຌอมละพัฒนาการดຌานดิจิทัลขององค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล ละมีนวทาง
อຌางอิง฿นการพัฒนาองค์กร฿หຌกิดความสมดุล 

3.2.4 ขຌาราชการ บุคลากรภาครัฐ ละผูຌทีไสน฿จ มีสารสนทศอຌางอิงพืไอการศึกษาละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับนวทางการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ใ.ใ ครงสรຌำงของบบส ำรวจ 

ประกอบดຌวย 4 สวนหลัก ดังนีๅ 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลการตอบบบประมิน ประกอบดຌวย วันทีไตอบบบส ารวจ ชืไอวิทยากร/ผูຌชีไยวชาญทีไ฿หຌค านะน า ละรายชืไอจຌาหนຌาทีไผูຌรับมอบหมาย฿หຌป็น
ผูຌตอบบบส ารวจ 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลหนวยงาน ประกอบดຌวยชืไอหนวยงาน ละปทีไมีการริไมน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌประยชน์อยางป็นรูปธรรม  

สวนทีไ 3 ความคิดหในของหนวยงาน฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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สวนทีไ 4 มิติละปัจจัย฿นการวัดระดับความพรຌอมละวุฒิภาวะขององค์กร฿นการพัฒนาเปสูรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดຌวย 5 มิติ 3 ปัจจัย เดຌก มิติทิศทาง 
การพัฒนาองค์กร มิติความพรຌอมดຌานธุรกิจ มิติความพรຌอมดຌานระบบงานประยุกต์ มิติความพรຌอมดຌานขຌอมูล ละมิติความพรຌอมดຌานทคนลยี ดย฿นตละมิติจะพิจารณาถึง
ปัจจัยละองคาพยพพืๅนฐานทีไมีสวนส าคัญทีไจะน าการปรับปลีไยนองค์กร฿หຌบรรลุผลส ารใจอยางราบรืไนละสมดุล เดຌก ปัจจัยดຌานปງาหมายละศักยภาพองค์กร ดຌานครงสรຌางละ 
การท างาน ละดຌานธรรมาภิบาล กฎหมายละกฎระบียบ ดยหากองค์กร฿ดมีปัจจัยดຌานปງาหมายละศักยภาพองค์กรดี จะสงผลท า฿หຌครงสรຌางละก ารท างานดຌานดิจิทัล 
กิดประสิทธิภาพอันจะน าเปสูการพัฒนาการบริการภาครัฐละระบบบริหารงานภาครัฐทีไมีคุณภาพละทันสมัย นอกจากนีๅหากองค์กรเดຌวางกรอบละ ด านินการภาย฿ตຌ 
หลักธรรมาภิบาล ดยเมขัดหรือยຌงกับกฎหมายละกฎระบียบทีไป็นบรรทัดฐานของสังคมดຌวยลຌว  ิอาจมีการปรับปรุงกฎหมาย฿หຌสอดรับกับบริบท ภูมิทัศน์ละภูมิสังคม 
ดยค านึงถึงความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการป็นส าคัญดຌวยี ถือเดຌวาองค์กรนัๅนมีพัฒนาการทีไสมดุล ป็นองค์กรขຌมขใง ละสามารถตอยอดการพัฒนาอยางยัไงยืนเดຌ 
ครงสรຌางบบส ารวจดยสรุปตามผนภาพดຌานลาง 

  
4. หนวยงำนผูຌรับผิดชอบ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน 

----------------------------------------  
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บบส ำรวจระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทลั 

สวนทีไ แ ขຌอมูลกำรตอบบบส ำรวจ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

วันทีไตอบบบส ำรวจ.....................................................................................................................................................................................  

ชืไอวิทยำกร/ผูຌชีไยวชำญทีไ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรตอบบบส ำรวจ 

1. ............................................................................................................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................................................................................................. 

 

รำยชืไอจຌำหนຌำทีไผูຌทีไเดຌรับมอบหมำยจำกหนวยงำนป็นผูຌตอบบบส ำรวจ 

1. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

2. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

3. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

4. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

5. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

6. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

7. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โี 
8. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 

9. ชืไอ-นามสกุล ................................................................... ต าหนง ................................. ระดับ .................. (CIO/IT/HR/ผน/อืไน โ) 
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สวนทีไ โ ขຌอมูลหนวยงำน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ชืไอหนวยงำนทีไขຌำรับกำรประมิน 

กรม ................................................................................................... กระทรวง ....................................................................................... 

 

หนวยงำนของทำนมีกำรด ำนินกำรพืไอน ำทคนลยีดิจิทัลมำ฿ชຌประยชน์อยำงป็นรูปธรรมตัๅงตป พ.ศ. ฿ด 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

สวนทีไ ใ ควำมคิดหในของหนวยงำน฿นกำรปรับปลีไยนป็นรัฐบำลดิจิทัล  

 หนวยงำนทำนคำดหวัง฿หຌมีกำรปลีไยนปลงอยำงเรจำกกำรปรับปลีไยนป็นรัฐบำลดิจิทัล฿นครัๅงนีๅ 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

 

 หนวยงำนทำนหในวำกำรปรับปลีไยนป็นรัฐบำลดจิิทัลมีประยชน์อะเร 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 
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 ปัจจัย฿ดทีไจูง฿จ฿หຌหนวยงำนทำนมีกำรปรับปลีไยนป็นรัฐบำลดิจิทัล 

............................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

 

 หนวยงำนทำนมีกรอบระยะวลำกำรปรับปลีไยนป็นรัฐบำลดิจิทัลอยำงเร ิระบุฉพำะป้ำหมำยหลักี 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
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สวนทีไ 4 มิติละปัจจัย฿นกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

มิติทีไ 1 ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร ิDirectionี 30%  
 

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน 

สรุปคะนน 
1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

1 
ทิศ

ทำ
งก

ำร
พัฒ

นำ
อง

ค์ก
ร ิ

Di
re

ct
io

nี
 30

%
 

1. ดຌำนป้ำหมำยละศักยภำพองค์กร ิVision, Objective and Capabilityี 30% 

Vision 

(Mission+Value) 

1 วิสัยทัศน์ นยบาย ละ
ปງาหมายชิงยุทธศาสตร์
ของหนวยงาน สอดรับ
ภูมิทัศน์ปัจจุบันละ
อนาคต รวมทัๅงสรຌาง
คุณคา฿หຌกับหนวยงาน 
พียง฿ด 

มีความสอดคลຌองกับ 

 ทิศทางการพัฒนา
ประทศ 

 บทบัญญัติของ
กฎหมาย 

มีความสอดคลຌองกับปัจจยั
ตาม 1 ทัๅงหมด ละ
สอดคลຌองกับปัจจัย ดังนีๅ 
 ภูมิทัศน์ทางสังคม 

ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอม 

 นวนຌมการปรับปลีไยน
พฤติกรรมละความตຌองการ
ของประชาชน หรือ
ผูຌรับบริการ 
 ทักษะทีไจ าป็นหรือป็น

ทีไตຌองการ฿นตลาดรงงาน  

พัฒนาบนความสมดุล 

ของปัจจยัตาม โ ทัๅงหมด 

ดยค านึงถึงปัจจัย ดังนีๅ  
 การพัฒนาบนพืๅนฐาน 

จุดขใงขององค์กร หรือการสรຌาง
คุณคา฿นการคงอยูของ
หนวยงาน 

 การพัฒนาบริการละ 

การท างานภาครัฐทีไป็นลิศละ
เดຌรับการยอมรับ฿นระดับสากล 

พัฒนาบนความสมดุลของ
ปัจจัยตาม ใ ทัๅงหมด ดย฿หຌ
ความส าคญัปัจจัย ดังนีๅ  
 การน าภาคีครือขาย

ขຌามาป็นสวนหนึไง฿นการจัด 
บริการสาธารณะ 

 การพัฒนานวัตกรรม
บริการพืไอกຌปญัหาทีไทຌจริง
ของประชาชนละผูຌรับบริการ 

 

Objective 

 

 

 

 

 

2 ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ5 
หนวยงานก าหนด
ปງาหมายของการพัฒนา
เปสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัลเวຌอยางเร 

 รัฐบำลบบดัๅงดิม 
ิCurrent Government) 

หมายถึง หนวยงานทีไม ี

การ฿หຌบริการละการบรหิาร
จัดการทีไ฿ชຌกระดาษป็นหลัก 

มีการน าระบบทคนลย ี

 รัฐบำลอิลใกทรอนกิส์ 
ิE-government)  

หมายถึง หนวยงานทีไม ี

การน าทคนลยสีารสนทศ
ละการสืไอสารมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการ 

 รัฐบำลทีไชืไอมยง 
ิConnected Government) 

หมายถึง หนวยงานทีไมี
การบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอืไนทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกภาครัฐ 

 รัฐบำลอัจฉริยะ 
ิSmart Government) 

หมายถึง หนวยงานทีไ฿หຌ
ความส าคญักับการสรຌาง
คุณคารวมกับประชาชน 

ละผูຌมีสวนเดຌสีย 
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 ปัจจัย ทีไ 
ขຌอค ำถำม ระดับคะนน 

สรุปคะนน 
 1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

1 
ทิศ

ทำ
งก

ำร
พัฒ

นำ
อง

ค์ก
ร ิ

Di
re

ct
io

nี
 30

%
 

   สารสนทศขຌามาชวย
สนับสนุนการด านินงาน 

ตยังเมสามารถชืไอมยงกัน
พืไอลกปลีไยนขຌอมูล 

ละบริการระหวางกัน 

เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ละบูรณาการบริการ 
ละการบริหารจัดการของ
หนวยงานอยางตใมรูปบบ 
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผลสูงสุด
฿นการ฿หຌบริการทีไตอบสนอง
ความตຌองการหรือชวย
กຌปัญหาทีไทຌจริงของ
ประชาชนละผูຌรับบริการ 

พืไอพัฒนาภาครัฐสมือนป็น
องค์กรดียว ขับคลืไอนดย
ความตຌองการของประชาชน
หรือผูຌรบับริการ 
ดยการชืไอมยงการบริการ 
ละการบริหารจัดการ
ระหวางหนวยงานบบ 

เรຌรอยตอ ผานการพัฒนา
ครือขายขຌอมลูสาธารณะ
พืไอความปลอดภัยบบ 
Real-time การ฿ชຌทรัพยากร
ดิจิทัลรวมกัน ละการน า
ทคนลยีละนวัตกรรมมา
฿ชຌป็นครืไองมือชิงกลยุทธ์ 
รวมทัๅงปຂด฿หຌประชาชน 

ขຌามามี฿นการตัดสิน฿จละ
ตรวจสอบการท างานภาครัฐ
ผานระบบอิลใกทรอนิกส์เดຌ
ดยสะดวกดຌวย 

ละปຂด฿หຌประชาชนละ 

ทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม 

฿นการตัดสิน฿จชิงนยบาย 
ตรวจสอบกระบวนการ 
วิธีการด านินงาน รวมทัๅง
อกสารขຌอมลูภาครัฐ 

ผานระบบอิลใกทรอนิกส์ 
รวมทัๅงมีสวนรวม 

฿นการก าหนดนวทาง 
รวมถึงพัฒนาบริการภาครัฐ 
฿นลักษณะทีไภาครัฐป็นฐาน
ของการพัฒนาตอยอดละ
สรຌางคณุคา฿หຌกับภาคสวน
ตาง โ ิGovernment as 

a Platform for Business 

and Citizen) ทัๅงนีๅ 
พืไอการสรຌางสังคม
ประชาธิปเตยละการสรຌาง
ความปรง฿สละความชืไอมัไน
ศรัทธา฿นหมูประชาชน 
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Roles and Skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานมีการจัดตรียม
ผูຌบริหารระดับสูง 
ละก าหนดบทบาท 

฿นการปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัลเวຌอยางเร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนวยงานมี 
การจัดตรียมผูຌบริหำร
ระดับสูง ฿หຌตรงกับ
สภำวกำรณ์฿นปัจจุบนั 

ละป็นผูຌมีควำมสำมำรถ
ตอบสนองควำมตຌองกำร
฿หม โ ิBusiness) 

 CIO ของหนวยงาน 

มีบทบาท฿นการจัดท ำ
ผนปฏิบัติกำรดຌาน
ทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารของหนวยงาน 
อนุมัติจัดซืๅอจัดจຌำง 
อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ละ 

กำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำน 

 ผูຌมีบทบาทหลัก 
ประกอบดຌวย 

(1) CIO หรือผูຌบริหาร
ระดับสูง 

(2) ผูຌอ านวยการศูนย์
สารสนทศละการสืไอสาร ละ 

(3) ผูຌปฏิบัติงานดຌาน IT 

 หนวยงานมี 
การจัดตรียมผูຌบริหำร
ระดับสูง ตาม แ ละป็น 

ผูຌมีคณุลักษณะพิไมตมิ ดังนีๅ 
(1) มีความสามารถ 

฿นการตอบสนอง 
ควำมตຌองกำร฿หม 
ดຌวยนวัตกรรม ละ 

(2) มีความสามารถ 

฿นการตอบสนองตอบรรทัดฐำน
฿หม ิEconomic) 

 CIO มีบทบาท 

฿นการก ำหนดกลยุทธ ์

ดຌำนดิจิทัลของหนวยงำน
สงสริมกำรพัฒนำบริกำร
ละระบบงำนทีไตอบสนอง 
ความตຌองการผูຌ฿ชຌ จัดท ำ
สถำปัตยกรรมองค์กร 
ประสำนบูรณำกำร 
ละชืไอมยงขຌอมูล 

ละกำรท ำงำนระหวำง
หนวยงำน รวมทัๅงก ากับดูล
การพัฒนำครงสรຌำง 

 หนวยงานมี 
การจัดตรียมผูຌบริหำร
ระดับสูง ตาม โ ละป็น 

ผูຌมีคณุลักษณะพิไมตมิ ดังนีๅ 
(1) มีความขຌา฿จ 

ละสามารถปรับสมดุล 

กำรบริหำรจัดกำร ละ 

(2) มีความสามารถ 

฿นการก าหนดละระบุ
บทบำทละอ ำนำจหนຌำทีไ
ของผูຌทีไกีไยวขຌองหลัก 

อยำงชัดจน ิPolitic) 

 CEO ท ำหนຌำทีไ CIO 

หรือ฿หຌกำรอุปถัมภ์ CIO 

อยางตใมทีไ ดย CIO 

มีบทบาทตาม โ ละมี
บทบาทส าคัญ฿นกำรพัฒนำ
ควำมรวมมือพืไอสนับสนนุ
กำรพัฒนำภำครัฐ฿หຌป็น
สมือนองค์กรดียว 

ละพัฒนำ ขຌอมลูปຂด  
ภำครัฐดຌวย 

 ผูຌมีบทบาทหลัก 

 หนวยงานมี 
การจัดตรียมผูຌบริหำร
ระดับสูง ตาม ใ ละป็น 

ผูຌมีคณุลักษณะพิไมตมิ ดังนีๅ 
(1) มีความสามารถ

มองหในควำมสัมพันธ์ของ
กำรท ำงำนรูปบบ฿หม 

(2) มีความสามารถ 

฿นกำรสรຌำงควำมชืไอมัไน
ละสรຌำงคุณคำรวมกับ 

 ภำคสวนอืไนอยางทาทียม
ละทัไวถึง ิCreative Society) 

 ผูຌบริหำรสวนรำชกำร
ละผูຌปฏิบัติงำนมีความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับ IT  

พิไมมากขึๅน ละสำมำรถ 

รวมตัดสิน฿จ 

รวมด ำนินงำน 

ละรวมพัฒนำนวัตกรรม 

การบริการละการท างาน 

ทีไมีคุณภาพ รวดรใวละสรຌาง
ประสิทธิผล฿หຌกับทุกภาคสวน 
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 ผูຌมีบทบาทหลัก 

มีความขຌา฿จบทบาท 

ของตนองละบทบาท 

ทีไกีไยวขຌองอืไนอยางชัดจน
ละมีการท างานรวมกัน 

฿นรูปบบทีไป็นทางการหรือ
กึไงทางการ ชน การตงตัๅง
คณะท างาน หรือหนวยงาน
ฉพาะกิจ ป็นตຌน 

พืๅนฐำน ขຌอมูล 

ละควำมมัไนคงปลอดภัย
ดຌานดิจิทัลของหนวยงาน 

 ผูຌมีบทบาทหลัก 
ประกอบดຌวย 

(1) CEO 

(2) CIO 

(3) ผูຌบริหารระดับสูง 
(4) ผูຌอ านวยการกอง 

ทีไรับผิดชอบภารกิจหลัก 

(5) ผูຌอ านวยการศูนย์
สารสนทศละการสืไอสาร 
(6) จຌาของกระบวนงาน 

ละ 

(7) ผูຌปฏิบัติงานดຌาน IT  

 ผูຌมีบทบาทหลัก 

มีความขຌา฿จบทบาท 

ของตนองละบทบาท 

ทีไกีไยวขຌองอืไนอยางชัดจน
ละมีการท างานรวมกันตาม
บทบาทหนຌาทีไของตนอง 
ละ฿หຌการสนับสนุนบทบาท
หนຌาทีไของผูຌอืไน฿นรูปบบ 

ประกอบดຌวย บุคลากร 
ตาม โ ทัๅงหมด ละม ี

การมอบหมาย฿หຌ CIO 

หรือผูຌบริหารระดับสูง 
หรือผูຌมีอ านาจตัดสิน฿จ 

ป็นผูຌประสานละ
รับผิดชอบการพัฒนา 
ความรวมมือละ 

การชืไอมยงขຌอมลู 

ละการท างานระหวาง
หนวยงานทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกภาครัฐ 

พืไอพัฒนาภาครัฐ฿หຌป็น
สมือนองค์กรดียว  
 ผูຌมีบทบาทหลัก 

มีความขຌา฿จบทบาท 

ของตนองละบทบาท 

ทีไกีไยวขຌองอืไนอยางชัดจน
ละมีการท างานรวมกับ 

ผูຌทีไกีไยวขຌองตามบทบาท
ของตนองละสนับสนุน
บทบาทของผูຌอืไนพืไอบรรลุ 
ผลส ารใจ฿นการบูรณาการ 

ดย CIO มีบทบำท 

฿นกำรก ำกับดูล฿หຌกิด 

ธรรมำภิบำล ป็นส าคญั 

 ผูຌมีบทบาทหลัก
ประกอบดຌวย บุคลากร 
ตาม ใ ทัๅงหมด ละม ี

การมอบหมาย฿หຌผูຌบริหาร
ระดับสูงหรือผูຌมีอ านาจ
ตัดสิน฿จ รวมทัๅงมีการจดัตัๅง
ทีมท างาน / หนวยฉพาะกิจ 
รับผิดชอบพัฒนา 
ความรวมมือกับหุຌนสวนภาคี
ทีไมีศักยภาพละความพรຌอม 
ชน ภาครัฐ ภาคอกชน 

ละภาคประชาชน ป็นตຌน 
พืไอพัฒนาบริการสาธารณะ 

ทีไป็นลิศละเดຌรบั 

การยอมรับระดับนวหนຌา
ของภูมิภาค รวมทัๅง 
มีการด านินงานทีไกิด 

ผลอยางป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  

 

 

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน 

สรุปคะนน 
1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

1 
ทิศ

ทำ
งก

ำร
พัฒ

นำ
อง

ค์ก
ร ิ

Di
re

ct
io

nี
 30

%
 

   

 

 

 

 

 

 ทีไป็นทางการ ชน 

การตงตัๅงคณะท างาน 

หรือหนวยงานฉพาะกิจ 

ป็นตຌน ดยสามารถสงตอ
บทบาทดังกลาว฿หຌผูຌรบัชวง
งานเดຌอยางราบรืไน ฿นการนีๅ 
มีการปຂด฿หຌผูຌปฏิบัติงาน 

฿นหนวยงานขຌามามสีวนรวม
฿นการปรับปลีไยนเปสู 
การป็นรัฐบาลดจิิทัลดຌวย 

ละชืไอมยงขຌอมูล 

ละการท างานระหวาง
สวนกลางละทຌองถิไน 

ละระหวางหนวยงาน
ภาย฿นละภายนอกภาครัฐ 
ขຌาดຌวยกัน ดยสามารถ 

สงตอบทบาทดังกลาว 

฿หຌผูຌรับชวงงานเดຌอยาง
ราบรืไนละเรຌรอยตอ 

 ผูຌมีบทบาทหลัก 

มีความขຌา฿จบทบาท 

ของตนองละบทบาท 

ทีไกีไยวขຌองอืไนอยางชัดจน 

ละมีการท างานรวมกับผูຌทีไ
กีไยวขຌองจากทุกภาคสวน 
ดยตางมีอิสระ฿นการคิด 
วางผน สรຌางสรรค์ 
ละด านินงานภาย฿ตຌ
วัตถุประสงค์ละปງาหมาย
รวมทีไก าหนดพืไอสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดຌำนครงสรຌำงละกำรท ำงำน ิOperation Enablersี 40% 

Structure 4 หนวยงานมีการจดั
ครงสรຌางการท างาน 

ทีไคลองตัวพียง฿ด 

 หนวยงานมีการจดั
ครงสรຌำงกำรท ำงำนบบ
รำชกำร ิBureaucratic) 

ป็นหลัก ดยอาจมีการตัๅง
คณะท างานหรือหนวยงาน
ฉพาะกิจพืไอรับผิดชอบ
ภารกิจฉพาะ ิAd hoc) 

฿นบางรืไองตามทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

 หนวยงานมีการจดั
ครงสรຌำงกำรท ำงำน
หลำกหลำยรูปบบ 

ละมีการจัดตัๅงคณะท างาน 

หรือหนวยงำนฉพำะกิจ 

มำขับคลืไอนพนัธกจิส ำคัญ
ชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ละมีการก าหนดกลเก 

฿หຌคณะท างานหรือหนวยงาน
ฉพาะกิจตละกลุมท างาน 

 หนวยงานมีการจดั
ครงสรຌำงกำรท ำงำนบบ
คลองตัว หลำกหลำย 
กะทัดรัด พืไอตอบสนอง 
ตอบริบทการปลีไยนปลง 
฿นทุกมิติพืไอตอบสนอง 
การท างานบบบูรณาการ 
เรຌรอยตอ เมยึดติดกับ 

กำรจัดครงสรຌำงองคก์รบบ
รำชกำร พันธกิจสวน฿หญ 

 หนวยงานมีการจดั
ครงสรຌำงองค์กร 
ละออกบบระบบ 

กำรบริหำรงำน฿หม 
฿หຌมีความคลองตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถตอบสนอง
ตอบริบทการปลีไยนปลง 
เดຌทุกมิติ ละรองรับ 

กำรท ำงำนบบบูรณำกำร 
เรຌรอยตอละชืไอมยง 
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    บบประสานละชืไอมยงกัน 
 มีการลดชวงชัๅน 

กำรบังคับบัญชำ 
ิHierarchy) ฿นงำน 

ทีไกีไยวขຌองกับกำรบริกำร
ประชำชน 

ขับคลืไอนดยคณะท างาน
หรือหนวยงานฉพาะกิจ 

ทีไเดຌรับมอบอ านาจ฿หຌ
ด านินการบบบใดสรใจ 

ป็นครือขำยกับทุกภำคสวน 
ดยเมยึดติดกับการจัด
ครงสรຌางองค์การบบ
ราชการ 

 

Process 

Management 

5 หนวยงานมีการจดั 
รูปบบการท างาน 

ละสรຌางวัฒนธรรม 

การท างานรวมกัน 
พียง฿ด 

 การท างานสวน฿หญ
ป็นเปตำมมำตรฐำน 

ทีไก าหนด ิStandard) 

ดยยังคงมีกำรท ำงำนบบ
ยกสวน ิSilo) ฿นบำงรืไอง 
 มีกำรน ำขຌอมลูมำ฿ชຌ 
การปรับปรุงกระบวนการ 
ขัๅนตอน ละวิธีการท างาน 
พืไอลดควำมซๅ ำซຌอนละลด
ระยะวลำการ฿หຌบริการลง 
฿นบางสวน ิEfficiency) 

 มีการสรຌางวัฒนธรรม
องค์กรดย CEO 

ละผูຌบริหารระดับสูง ริริไม 

ละผลักดัน฿หຌกิดวัฒนธรรม
กำรท ำงำนรวมกัน 

 การท างานสวน฿หญ 
มีบบผนทีไชัดจน 

ละมีมำตรฐำนคุณภำพ 
ิStandard) ทีไเดຌรบั 

การยอมรับ 

 มีการน ำขຌอมูล 

การปรับปรุงกระบวนการ 
ขัๅนตอน ละวิธีการท างาน 
พืไอลดควำมซๅ ำซຌอนละลด
ระยะวลำการ฿หຌบริการลง 
฿นบางสวน ิEfficiency) 

 มีการสรຌางวัฒนธรรม
องค์กรดย CEO 

ละผูຌบริหารระดับสูง ริริไม 

ละผลักดัน฿หຌกิดวัฒนธรรม
กำรท ำงำนรวมกัน 

 การท างานหรือ 

การบริการ฿นภาพรวม 

มีลักษณะรวมศูนย์ 
ิOptimization) ดยนຌน 
การบูรณาการละชืไอมยง
การท างานระหวางสวนกลาง 
ละทຌองถิไน ละระหวาง
ภาครัฐ ภาย฿ตຌปງาหมาย
หนวยงานภาย฿นละภายนอก
฿นการสงมอบบริการ 
ทีไมีคุณคากประชาชน 

ทีไตຌองบรรลรุวมกัน 

ละการน ำประชำชน 

ละผูຌรับบริกำรขຌำมำม ี

สวนรวม฿นกำรตัดสิน฿จละ
การตรวจสอบการท างาน 

 การท างาน 

ละการ฿หຌบริการ 
มีความหลากหลาย 

นຌนกำรท ำงำนบบ 

บูรณำกำรเรຌรอยตอ 

ละชืไอมยงป็นครือขำย 

กับทุกภำคสวนทัๅง฿นละ 

ตางประทศพืไอสรຌางคณุคา
รวมกัน ิModular) ละม ี

การจัดรูปบบการท างาน 

ทัๅงบบมาตรฐาน ยกสวน 
ละรวมศูนย์อยางสมดลุดຌวย  
 การก าหนดนยบาย 
การบริหารราชการผนดิน 
ละการจัดบริการสาธารณะ 
ตัๅงอยูบนขຌอมูลละหลักฐาน 
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  มีการปรับปรุงกลยุทธ์
การบรกิารละการปฏิบตัิงาน
ของหนวยงาน฿หຌเดຌมาตรฐาน
ละกดิประสิทธิผลสูงสุด  
ดยกำรรืๅอละปรับระบบ
กำรท ำงำน ิProcess 

Re-engineering) ฿หຌสอดรับ
กับทิศทางละปງาหมาย
หนวยงาน ดยมีการกระจาย 
ภารกิจ หรือปຂด฿หຌพันธมิตร
หรือผูຌชีไยวชำญจำก
ภำยนอก มำรวมด ำนินกำร
฿นบางรืไอง ละน า
ทคนลยีดิจิทลัมา฿ชຌ 
฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
ิEffectiveness) 

 มีการสรຌางวัฒนธรรม
องค์กรตาม แ ละผูຌบริหำร
ระดับสูง ผูຌน ำองค์กร ละ
หัวหนຌำงำนรวมถำยทอด
วัฒนธรรมดิจิทัลภำครัฐ 
รวมถึงพฤติกรรมองค์กร 
ทีไมุงสูการท างานรวมกัน 

ของภาครัฐ 

 การก าหนดนยบายละ
การบริหารราชการผนดิน 
ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของขຌอมูล
ละหลักฐานชิงประจักษ์ 
ละมีการน าขຌอมลูหรือ 

ขຌอมูลขนาด฿หญมา฿ชຌ฿น 

กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ 
ิPredictive) ละก ำหนด
นวทำงกำรด ำนินงำน 

หรือนวทำงกำรกຌเข
สถำนกำรณ์ ทำงลือก 
ิPrescriptive) 

 มีการปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน฿หຌ
กระชับ ละพัฒนำคุณภำพ
บริกำรทีไป็นลิศส าหรับ
ประชาชนหรือผูຌรับบริการ
อยางตอนืไอง ดยการพัฒนำ
นวัตกรรมบริกำรละ
กระบวนกำรท ำงำนพืไอ 

ตอบจทย์วิสยัทัศน์องคก์ร
พืไอสรຌางประสบการณ์฿หม 

ชิงประจักษ์ ละมีการน า
ขຌอมูลหรือขຌอมลูขนาด฿หญ
มา฿ชຌ฿นการคาดการณ์
สถานการณ์ ิPredictive) 

ก ำหนดนวทำงกำร
ด ำนินงำนหรือนวทำง 
กำรกຌเขสถำนกำรณ์ 
ทำงลือก ิPrescriptive) 

รวมทัๅงปຂด฿หຌทุกภาคสวน
สามารถขຌาถึง บงปัน ละ
฿ชຌประยชน์ ขຌอมลูปຂด
ภำครัฐ พืไอตอยอด 

การสรຌางคุณคารวมกันเดຌ
อยางหมาะสมละสะดวก 

 มกีำรพัฒนำนวัตกรรม
บริกำรละกระบวนกำร
ท ำงำน฿หม โ พืไอกำรสรຌำง 
คุณคำรวมกันกับภำคสวน
ตำง โ ดยมีการน า
ทคนลยีอัจฉรยิะมา฿ชຌ 
ิValue Co-creation) 

 มีการสรຌางวัฒนธรรม 
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 อยางมีประสิทธิภาพ 

การสรຌางนวัตกรรมบริการ
ละการท างานทีไ฿หຌ 
ความส าคญักับประชาชน 
ผูຌ฿ชຌ ผูຌรับบริการ การพรຌอมรับ
ปรับตัว ปรับปลีไยนรวดรใว 
การ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตดัสิน฿จ 
ละธรรมาภิบาล 

ทีไมคีุณคาสูงสุดกผูຌรับบริการ 
ละมีการน าทคนลยี
อัจฉริยะมา฿ชຌ฿นการบูรณาการ 
ชืไอมยงขຌอมูลละการท างาน
ภาครัฐ ิExcellence) 

 มีการสรຌางวัฒนธรรม
องค์กรตาม โ ละทุกคน 

฿นหนวยงำนรวมถึง
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
รวมกันสรຌำงวัฒนธรรม
ดิจิทัลภำครัฐ 

องค์กรตาม ใ ละผูຌมสีวน
กีไยวขຌอง รวมถึง
ผูຌรับบริกำรรวมผลักดัน฿หຌ
กิดกำรปຂดรับวัฒนธรรม
บบ฿หม ทีไตรงกับยุคสมยั 
ละรวมสรຌางวัฒนธรรม 

฿นการบงปันรวมกัน 

 

Outputs 6 ปัจจุบัน หนวยงานม ี

การพัฒนาป็นรัฐบาล
ดิจิทัล พียง฿ด 

 

 การท างานละ 

การ฿หຌบริการสวน฿หญของ
หนวยงานยังคง฿ชຌกระดำษ 
ดยอาจมีการน าระบบ
ทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ
ควบคูบຌาง฿นบางสวน 

ละยังคงอาศัยคนท างาน
ป็นหลัก ิManual) 

 การประสานงาน 

ละรับสงขຌอมูล ทัๅงภาย฿น
ละภายนอกองค์กร 
ผำนหนังสือรำชกำรละ 

 หนวยงานลดกำร฿ชຌ
กระดำษภาย฿นองค์กรลง 
ิLess Paper) ดยน า
ทคนลยีดิจิทลัมาสนับสนุน 
ตยังคงมีบางสวนทีไ
จ าป็นตຌอง฿ชຌกระดาษ
นืไองจาก ติดขัดขຌอกฎหมาย
หรือระบียบของหนวยงาน  
 การประสานงาน 

ละรับสงขຌอมูลทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกองค์กร ฿ชຌเฟล์
อิลใกทรอนิกส์ป็นหลัก 

 หนวยงานมี 
การปรับปรุงกระบวนการ
พืไอยกลิกกำร฿ชຌกระดำษ 
ิPaperless) ดยปลีไยน
ตຌนฉบับทัๅงหมด฿หຌอยู฿น 

รูปบบดิจิทลัตอาจยังคงม ี

กระดาษ฿นบางกระบวนการ 
ทีไมขีຌอกฎหมายหรือระบียบ 

ของหนวยงานภายนอก 

ก ากับอยู 
 ขຌอมูลส าคญั 

สวน฿หญของหนวยงานม ี

 หนวยงานมี 
การ฿หຌบริการละการท างาน
ผำนระบบอัตนมัติป็นหลัก 

 ขຌอมูลส าคญั 

฿นการจัดบริการสาธารณะ
ถูกชืไอมยงกับทุกภาคสวน
บบอัตนมัติละเรຌรอยตอ 

 หนวยงานมี 
การ฿หຌบริการ ขຌอมลูปຂด
ภำครัฐ พืไอป็นฐานตอยอด
ทางศรษฐกิจละสังคม 

ดยปຂด฿หຌประชาชนสามารถ 
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฿ชຌอกสำร ป็นหลักละ
อำจตอบกลับป็นเฟล์
อิลใกทรอนิกส ์

 ผูຌรับบริกำร สำมำรถ 

รับบริกำรขຌอมูลขำวสำร 
ของหนวยงำน ผำนทำง 
Website มีกำรน ำ
บบฟอร์มอิลใกทรอนิกส ์

มำ฿ชຌบຌำง ตยังคงตຌอง
ดินทำงมำยังหนวยงำน 

พืไอขอรับบริกำร 

 ชองทางการสืไอสาร
หลักกับประชาชนละ
หนวยงานอืไน ผำนทำง
ทรศัพท์ละทรสำร 

มีการ฿ชຌเปรษณีย์
อิลใกทรอนิกส์บຌาง 
 บุคลากรสวน฿หญ 
มี Digital Literacy ฿นระดับ 

ทีไเมสูงมากนัก 

ละอาจมีการ฿ชຌหนังสือ
ราชการบຌาง ทาทีไจ าป็น  
 ผูຌรับบริการสามารถรับ
บริการของหนวยงาน 

ผำนชองทำงอิลใกทรอนิกส ์

หรือมบายระบบงาน
ประยุกต์ ซึไงมีการสงสริม
การ฿ชຌงานอยางทัไวถึง 
ตยังคงตຌองดินทำงมำ
สดงตนหรือ฿หຌขຌอมูล
ส ำคัญทีไหนวยงำน 

 ชองทางการสืไอสารละ
฿หຌขຌอมูลหลักกับประชาชน
ละหนวยงานอืไนผำน
วใบเซต์ หรือชองทำง
อิลใกทรอนิกส์ตำง โ 

 หนวยงานมี 
การปรับปรุงระบบงาน
สนับสนุน รวมถึงกฎระบียบ
พืไอพิไมประสิทธิภาพ 

การบริการ 
 บุคลากรสวน฿หญ 
สามารถ฿ชຌระบบ 

การชืไอมยงกับหนวยงำน
อืไนบบอัตนมัติ พืไอพัฒนา
บริการภาครัฐบบเรຌรอยตอ 

ละเมยึดติดกับขอบขต
หนຌาทีไความรับผิดชอบ 

ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 
หากตค านึงถึงประยชน์
ของประชาชนป็นทีไตัๅง  
 ผูຌรับบริการเดຌรับ 

ความสะดวก฿นการขຌาถึง
บริการของภาครัฐ 

฿นหลากหลายชองทาง 
ดยสามารถรับบริการภาครัฐ
บบบใดสรใจ ครบวงจร 
ผานชองทางออนเลน์ป็น
หลัก ตอำจดินทำงมำ
สดงตนกับพนักงำน
จຌำหนຌำทีไ฿นบำงกรณี 

 หนวยงาน฿หຌ
ความส าคญักับการพัฒนา 
ขຌอมูลปຂดภาครัฐ  
ดยปຂด฿หຌประชาชน 

ละภาคอกชนน าขຌอมูล 

ขຌาถึงขຌอมูลส าคญั 

พืไอการท านวัตกรรม 

อยางสรຌางสรรค ์

 ผูຌรับบริการสามารถ
ขຌำถึงบริกำรสำธำรณะเดຌ 
ดยงำย สะดวก รวดรใว 
ปรง฿ส หลำกหลำย
ชองทำง ดย฿นบริกำร
จ ำป็นพืๅนฐำนหงรัฐ 
ผูຌรับบริกำรเมตຌองรຌองขอ
หรือยืไนรืไองตอรัฐ  

 บุคลากร/ประชาชน/ 
ผูຌมีสวนเดຌสียภำยนอก
สำมำรถขຌำรับบริกำรหรือ 

฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ 

ของหนวยงานเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชนส์ูงสุด ดยอำจ
สดงตนผำนระบบ
อิลใกทรอนิกส ์

 ประชาชนมีสวนรวม 

฿นกำรสนอนะ 

ละตัดสิน฿จชิงนยบำย 
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    อิลใกทรอนิกส์ของหนวยงาน
เดຌอยางคลองคลว 

ทีไสามารถปຂดผยเดຌของ
ภาครัฐมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน ์

 ชองทางการสืไอสาร
ละ฿หຌขຌอมูลหลักกับ 

ประชาชนละหนวยงานอืไน
ผำนชองทำงอิลใกทรอนิกส ์

ทีไหลำกหลำยทีไขຌำถึงเดຌ 
ทุกทีไทุกวลำ ละมีลกัษณะ
ป็น Interactive 

 บุคลากรสวน฿หญ
สามารถ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศขององค์กร 

เดຌอยางคลองคลว มีการน า
ขຌอมูลละขຌอมูลขนาด฿หญ
มา฿ชຌ ประกอบการตดัสิน฿จ
ละการด านินงาน รวมทัๅง 
ละสามารถประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยีทีไหลากหลายพืไอ
สรຌางนวัตกรรมการบริการ
หรือการท างานเดຌ 

ผำนทำงอิลใกทรอนิกส ์

ละมสีวนรวม฿นการก าหนด 

นวทางการพัฒนาภาครัฐ 
รวมทัๅงมีสวนรวม฿นการสรຌาง
คุณคา฿หຌกับประชาชน 
ิValue Co-creationี 
 บุคลากรสวน฿หญ
สามารถประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยี ละสามารถ
สวงหาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง
จากหลากหลายหลง 
รวมทัๅงสามารถวิคราะห์
ขຌอมูลหรือขຌอมลูขนาด฿หญ 
พืไอประยชน์฿นการวางผน
งาน การปฏิบัติงาน การ
พัฒนาบริการ ละพืไอการ
สรຌางสรรค์ นวัตกรรมทีไสรຌาง
คุณคารวมกันกับทุกภาคสวน 
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3. ดຌำนธรรมำภิบำล กฎหมำย ละกฎระบียบ ิGovernance, Risk and Complianceี 30% 

Governance 

body 

7 หนวยงานมี 
การมอบหมายบทบาท
ละหนຌาทีไของผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นการก ากับ
ละจัดการทีไดี พียง฿ด 

 มีการยกบทบาท 

ละหนຌาทีไของผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นการก ากับละจัดการทีไดี 
ออกป็น โ กลุมหลัก 

อยางชัดจน เดຌก 
ผูຌปฏิบัติงำน ละผูຌประมิน 

 มีการยกบทบาท 

ละหนຌาทีไของผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นการก ากับละจัดการทีไดี 
ออกป็น ใ กลุมหลัก 

อยางชัดจน เดຌก 
ผูຌรับผิดชอบ ผูຌปฏิบัติงำน 

ละผูຌประมิน ออกจากกัน
อยางชัดจน 

 มีการยกบทบาท 

ละหนຌาทีไของผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นการก ากับละจัดการทีไดี 
ออกป็น ไ กลุมหลัก 

อยางชัดจน เดຌก 
ผูຌรับผิดชอบ ผูຌปฏิบัติงำน 

ผูຌก ำกับตรวจสอบ 

ละผูຌประมิน 

 มีการยกบทบาท 

ละหนຌาทีไของผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นการก ากับละจัดการทีไดี 
ออกจากกันอยางชัดจน 

ตาม ใ ละปຂด฿หຌผูຌรับ 
บริกำรละผูຌมีสวนเดຌสีย 

ขຌำมำมีสวนรวม฿นการ฿หຌ
ขຌอมูลพืไอการก ากับละ
จัดการทีได ี

 

Control process 

(Process+ 

Repository+Risk 

Management) 

8 หนวยงานมีกระบวนการ
ควบคุมละก ากับดูลทีไ
ดีพียง฿ด 

 มีกระบวนการจัดการ
ธรรมาภิบาล฿นหนวยงาน 

ตยังขำดมำตรฐำนตาม
หลักการก ากับละจดัการ 
ทีไดีรวมกัน 

 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล หลักฐาน ละอกสาร
ส าคัญ ฿นการก ากับละ
จัดการทีไดี ฿นรูปบบ
กระดำษป็นหลัก ิPaper) 

 

 

 มีกระบวนการจัดการ
ธรรมาภิบาล฿นหนวยงาน
ตำมมำตรฐำนหลักการก ากับ
ละจัดการทีไดี ตยังคงมี
ควำมซๅ ำซຌอน฿นกระบวนการ
ท างานอยูบຌาง 
 มีการบันทึกละ 

จัดกใบขຌอมลู ละหลักฐาน 

฿นการก ากับละจัดการทีไดี 
ดย฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์  
 มีความสามารถป้องกัน 

 มีกระบวนการจัดการ
ธรรมาภิบาล฿นหนวยงาน
ตำมมำตรฐำนหลักการ 
ก ากับละจดัการทีได ี

ดยปรำศจำกควำมซๅ ำซຌอน 

฿นกระบวนกำรท ำงำน 

 มกีำรจัดกำร
กระบวนกำรท ำงำนละ 
กำรชืไอมยงขຌอมูลพืไอ
ติดตามสถานะของขຌอมูล 

 มีกระบวนการจัดการ
ธรรมาภิบาล฿นองค์กร 
ตำมมำตรฐำนหลักการก ากับ
ละจัดการทีไดีดยปรำศจำก
ควำมซๅ ำซຌอน฿นกระบวนการ
ท างาน ละมีการปຂดรับ
ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุง
กระบวนการธรรมาภิบาล
จากทุกภาคสวน 

 มีการจัดการ 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

1 
ทิศ
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ำร
พัฒ

นำ
อง

ค์ก
ร ิ
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io

nี
 30

%
 

   กำรปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน 
ิResponse) จากปัจจัย
สีไยงทัๅงภาย฿นละภายนอก
หนวยงาน 

ผลกระทบทีไอำจจะกิดขึๅน 
ิPrevent) จากปัจจัยสีไยง
หรือการปลีไยนปลง 
ทัๅงภาย฿นละภายนอก
หนวยงาน 

ดย฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ิDocument Management) 

 มีความสามารถ 

฿นการควบคุมปัจจัยสีไยง
ละปรับตัวพืไอตอบสนอง
การปลีไยนปลงพืไอหลกีลีไยง
ผลกระทบชิงลบ ิPrevent) 

หลักฐานทัๅงหมด รวมทัๅง 
การสืบคຌนละการออกรายงาน 
ดย฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ละมีกำรจຌงตือนอัตนมัติ 
ิContent and Process 

Management) 

 มีความสามารถ 

฿นการพลิกฟ้ืนสถำนกำรณ์ 

ทีไยไ ำย฿หຌคืนสูสภำวะปกติ
เดຌทันทวงที ิResilient) 

 

Laws and 

Regulations 

9 หนวยงานมีการ฿ชຌ
ประยชน์จากกฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัลพืไอ 

การปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัล รวมทัๅง 
มีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระบียบทีไป็น
อุปสรรค พียง฿ด 

 

 มีการปฎิบตัิตาม
กฎหมายกีไยวกับดิจิทลั 

ตามทีไมีประดในปัญหาหรือ
ค ารຌองขอจากผูຌทีไกีไยวขຌอง 
 มีการกຌเขกฎหมาย
ละกฎระบยีบทีไป็น
อุปสรรคตอกำรด ำนินธุรกิจ
ละกำรด ำนินชีวิตของ
ประชำชน 

 มีการปฏิบตัิตามละ
สงสริม฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองปฏิบัติ
ตามกฎหมายกีไยวกับดิจิทลั 

 มีการน ากฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัลมา฿ชຌ฿น 

การปรับปรุงพัฒนาบริการ
ละพิไมประสิทธิภาพ 

การท างาน ภาย฿นองค์กร 
ดยการผอนคลายบทบัญญัต ิ

 มีการปฏิบตัิตามละ
รวมด านินการพืไอกฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัล มีการบังคับ฿ชຌ
อยางตใมรูปบบ  

 มีการน ากฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัลมา฿ชຌ
ประยชน์฿นการปรับปรุง
พัฒนาบริการละพิไม
ประสิทธิภาพการท างาน 

 มีการบริการละ 

การท างานทีไสอดคลຌองกับ
กฎหมายกีไยวกับดิจิทลั  
 มีการพัฒนากฎหมาย
พืไอสนับสนุนการพัฒนำ
บริกำรสำธำรณะ 

ดยประชำชนละภำคสวน
ตำง โ ทีไภาครัฐท าหนຌาทีไ 
฿นการอ านวยความสะดวก 
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Laws and 

Regulations 

9 หนวยงานมีการ฿ชຌ
ประยชน์จากกฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัลพืไอ 

การปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัล รวมทัๅง 
มีการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระบียบทีไป็น
อุปสรรค พียง฿ด 

 

 มีการปฎิบตัิตาม
กฎหมายกีไยวกับดิจิทลั 

ตามทีไมีประดในปัญหาหรือ
ค ารຌองขอจากผูຌทีไกีไยวขຌอง 
 มีการกຌเขกฎหมาย
ละกฎระบยีบทีไป็น
อุปสรรคตอกำรด ำนินธุรกิจ
ละกำรด ำนินชีวิตของ
ประชำชน 

 มีการปฏิบตัิตามละ
สงสริม฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองปฏิบัติ
ตามกฎหมายกีไยวกับดิจิทลั 

 มีการน ากฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัลมา฿ชຌ฿น 

การปรับปรุงพัฒนาบริการ
ละพิไมประสิทธิภาพ 

การท างาน ภาย฿นองค์กร 
ดยการผอนคลายบทบัญญัติ
ของกฎหมายละกฎระบียบ 

ทีไหนวยงานถือปฏิบัติดมิ 

 มีการกຌเขกฎหมาย
ละกฎระบยีบพืไอ 

กำรอ ำนวยควำมสะดวก 

ดຌำนปัจจัยพืๅนฐำน฿หຌกับ
ประชำชนละอกชน 

 มีการปฏิบตัิตามละ
รวมด านินการพืไอกฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัล มีการบังคับ฿ชຌ
อยางตใมรูปบบ 

 มีการน ากฎหมาย
กีไยวกับดิจิทัลมา฿ชຌประยชน์
฿นการปรับปรุงพัฒนาบริการ
ละพิไมประสิทธิภาพการ
ท างาน รวมกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง รวมทัๅงมี
ขຌอสนอนะ 

฿นการพัฒนากฎหมาย 

฿หຌมีความทัน ิตรงี สมยั 

 มีการพัฒนากฎหมาย
พืไอสนับสนุนการ฿หຌบริกำร
พืๅนฐำนภำครัฐบบ
บใดสรใจทีไมีความมัไนคง
ปลอดภัย ละการพัฒนา
ภาครัฐ฿หຌป็นสมือนป็น
องค์กรดียว 

 มีการบริการละ 

การท างานทีไสอดคลຌองกับ
กฎหมายกีไยวกับดิจิทลั 

 มีการพัฒนากฎหมาย
พืไอสนับสนุนการพัฒนำ
บริกำรสำธำรณะ 

ดยประชำชนละภำคสวน
ตำง โ ทีไภาครัฐท าหนຌาทีไ 
฿นการอ านวยความสะดวก
ละดูล฿หຌกิดความป็นธรรม 

ตามหลักการจดัการ 
ธรรมาภิบาลทีไดี ทัๅงนีๅพืไอเปสู
การป็นรัฐบาลดจิิทัล 

 

 รวม 9 ขຌอ มิติทีไ 1 ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร ิDirectionี 40% 
  

 
ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

1 2 3 4 
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สวนทีไ 4 มิติละปัจจัย฿นกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

มิติทีไ 2 ควำมพรຌอมดຌำนธุรกิจ ิBusiness) 40%  
 

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

 1. ดຌำนป้ำหมำยละศักยภำพองค์กร ิVision, Objective and Capabilityี 30% 

มิต
ิทีไ 

2 
คว

ำม
พร

ຌอม
ดຌำ

นธ
ุรก

ิจ ิ
Bu

sin
es

s)
 40

%
 

Objective 1 ภาย฿นป พ.ศ. 2565 
หนวยงานก าหนด฿หຌมี
การสรຌางนวัตกรรม
บริการพืไอตอบจทย์
ประชาชนหรือ
ผูຌรับบริการรวมทัๅงม ี
การตรียมการละมี
ทรัพยากรพืไอสนบัสนุน 
การด านินงานดังกลาว 
พียง฿ด 

 ก าหนด฿หຌมีการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ ฉพำะ฿น
กระบวนกำรท ำงำนหลัก 
ิCore business/service) 
บำงกระบวนกำร ทำนัๅน 
ิ1 - 2 กระบวนงานี 
 มีการตรียมการละมี
ทรัพยากรบางสวน ดังนีๅ 

(1) มีการวิคราะห์
ความป็นเปเดຌของ 
การด านินงาน ประมิน
ความคุຌมคา ละจดัการ 
กับผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 

(2) ขออนุมัติครงการ 
วางผน ละจดัท าขຌอสนอ
งบประมาณ พืไอรองรับ 
การพัฒนานวัตกรรมบริการ
ของหนวยงาน 

(3) เดຌรับจัดสรร
งบประมาณละทรัพยากร 
ทีไจ าป็นอยางพียงพอ 

 ก าหนด฿หຌมีการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ 
฿นกระบวนกำรท ำงำนหลัก
ทัๅงหมดของหนวยงำน 

 มีการตรียมการละ 
มีทรัพยากรตาม 1 
อยางครบถຌวน รวมทัๅง 
มีกำรวำงผนจัดกำร 
ควำมสีไยง ละเดຌรับ
จัดสรรงบประมำณละ
ทรัพยำกรทีไจ ำป็น 
อยางพียงพอพืไอรองรับ 
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร
฿นปัจจุบนัละ฿นอนำคต 

 ก าหนด฿หຌมีการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ 
฿นทุกกระบวนกำรท ำงำน
ของหนวยงำนละ 
ทุกกระบวนกำรท ำงำน 
ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงำน
ภำยนอก 

 มีการตรียมการละ
เดຌรับการจัดสรรงบประมาณ
ละทรัพยากรตาม 2 
อยางครบถຌวน ละ 
มีกำรควบคุมคุณภำพ 
กำรด ำนินงำน ดยมีการ฿ชຌ
งบประมำณละทรัพยำกร
รวมกับหนวยงำน 
ทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนา
นวัตกรรมบริการทีไชืไอมยง
ระหวางหนวยงานดຌวย 

 ก าหนด฿หຌมีการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ 
฿นทุกกระบวนการท างาน 
ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน 
ตาม 3 ดยมีกำรปຂด฿หຌ 
ภำคสวนตำง โ ขຌำมำมี
สวนรวม฿นกำรตอยอดละ
สรຌำงสรรค์นวัตกรรมบริกำร
พืไอกำรสรຌำงคุณคำรวมกัน 

 มีการตรียมการละ
เดຌรับจัดสรรงบประมาณ 
ตาม 3 อยางครบถຌวน 
ละมกีำร฿ชຌทรัพยำกร 
ละงบประมำณ 
รวมกับภำคสวนตำง โ 
฿นการตอยอดละ
สรຌางสรรค์นวตักรรมบริการ
พืไอสรຌางคณุคารวมกันดຌวย 
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 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
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Roles and Skills 2 ผูຌบริหาร ผูຌอ านวยการ 
ผูຌปฏิบัติงานดຌาน
นยบายละวิชาการ 
ผูຌปฏิบัติงานดຌานบริการ 
ผูຌปฏิบัติงานดຌาน IT 
ละผูຌปฏิบัติงานอืไน 
ของหนวยงานมีทัศนคติ 
กรอบความคิด 
ละทักษะทีไพรຌอมรับ 
กับการปรับปลีไยน 
ป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ละหนวยงานม ี
การตรียมความพรຌอม
ของบุคลากร พียง฿ด 

 บุคลากรทุกกลุม 
สวน฿หญ มีกำรพัฒนำทักษะ
ดຌานดิจิทัลพืไอปฏิบัตติาม
บทบาทละพฤติกรรม 
ทีไคาดหวังตามนวทาง 
ทีไก าหนด฿นมติคณะรัฐมนตรี 
วันทีไ 26 กันยายน 2560 
รืไอง นวทางการพัฒนา
ทักษะดຌานดิจิทัลของ
ขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐพืไอปรับปลีไยน 
ป็นรัฐบาลดิจิทัล ละตาม
หนังสือวียน ว6/2561 
 หนวยงานมีการตรียม 
ความพรຌอมของบุคลากร 
ดยวางผนละด านินการ
พืไอกระตุຌน สงสรมิ฿หຌม ี
การพัฒนาทักษะดຌานดจิิทัล
นวทางทีไก าหนด 
฿นมติคณะรัฐมนตร ี
วันทีไ 26 กันยายน 2560 
อยางป็นรูปธรรม 
ละตอนืไอง 

 บุคลากรทุกกลุม 
สวน฿หญ มีทัศนคติ 
กรอบควำมคิด ละทักษะ 
ทีไจ ำป็นอยำงหนึไงอยำง฿ด
หรือทัๅงหมดดังนีๅ 

(1) กรอบความคิด 
ละทัศนคติ฿นการปฏิบตัิงาน
ดยค านึงถึงความตຌองการ
ของประชาชนละ
ผูຌรับบริการ 

(2) ทักษะพืๅนฐาน 
฿นศตวรรษทีไ โแ 

(3) ความสามารถ 
฿นการน าทักษะดຌานดจิิทัล 
มาปรับ฿ชຌพืไอการตดัสิน฿จ 
การพัฒนานวัตกรรม 
ละการท างานรวมกัน 
ทัๅงนีๅ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันทีไ โๆ กันยายน โ5ๆแ 
ละตามหนังสือวียน 
วๆ/โ5ๆแ 

(4) ทักษะหรือ 
ความชีไยวชาญละ 
ป็นมืออาชีพ฿นสายงาน 
ิProfessional Skills) 

(5) ความสามารถ 
฿นการปฏิบัติงานดย฿ชຌ 

 บุคลากรทุกกลุม 
สวน฿หญ มีกรอบความคิด
ละทักษะทีไจ าป็นตาม โ 
ทัๅงหมด ละมกีำรท ำงำน
ป็นทีม พืไอชืไอมยง 
การท างานละบริการ 
ทัๅงภาย฿นละระหวาง
หนวยงาน 
 หนวยงานมีการตรียม 
ความพรຌอมของบุคลากร
ตาม โ ครบถຌวน ละม ี
กำรวำงผนละบริหำร
จัดกำรก ำลังคน 
฿หຌสอดคลຌองกับ 
การปรับปลีไยนครงสรຌาง
หรือรูปบบการท างาน 
หรือการบริการ ดยค านึงถึง
การท างานทีไประสานกัน
ระหวางคนละทคนลยี 
ละการท างานบบชืไอมยง
ระหวางหนวยงาน 
บบอัตนมัติ รวมทัๅง 
มีการจัดตรียมบุคลากร 
พืไอท าหนຌาทีไ฿หຌบริการ 
ละ฿หຌค านะน าชิงรุก 
พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌสำมำรถ 
ขຌำถึงบริกำรละ 

 บุคลากรทุกกลุม 
สวน฿หญมกีำรรียนรูຌละ
พัฒนำตนอง฿หຌมีทัศนคติ 
กรอบควำมคิด ละทักษะ 
ทีไจ ำป็นตำม ใ อยำง
ตอนืไองละป็นระบบ 
รวมทัๅงสามารถปฏิบตัิงาน 
฿นสภาวการณ์ทีไปรับปลีไยน
อยางรวดรใวเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ผูຌมีสวนเดຌสียภายนอก
สามารถ฿ชຌระบบทคนลยี
ของหนวยงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 หนวยงานมีการตรียม 
ความพรຌอมของบุคลากร 
ตาม ใ อยางครบถຌวน ละ 
มีกำรวำงระบบกำรจัดกำร 
องค์ควำมรูຌพืไอจัดกใบ
ลกปลีไยนละถายอน 
ทีไป็นระบบ พืไอความตอนืไอง
฿นการปฏิบัติงานทัๅงภาย฿น
ละภายนอกหนวยงาน 
รวมทัๅงมีการจดัตรียม
สภาพวดลຌอมละ
บรรยากาศการรียนรูຌ 
อยางตอนืไองพืไอสงสริม 
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    ทักษะทีไหลากหลาย 

 หนวยงำนมีกำรตรียม
ควำมพรຌอมของบุคลำกร 
ตำม แ อยำงครบถຌวน 

ละมีกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 
(1) การวิคราะห ์

ละก าหนดทักษะทีไจ าป็น
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 
฿นอนาคตละสืไอสาร 
฿หຌทราบทัไวทัๅงหนวยงาน 

(2) มีการวางผน 
การพัฒนาบุคลากรละ 
การบริหารจัดการก าลังคน
อยางป็นระบบ ละตอนืไอง 

(3) มีการสงสรมิ 
ละกระตุຌน฿หຌมีบคุลากร 
มีการพัฒนาทักษะทีไจ าป็น
อยางตอนืไอง ดยอาจน า
มาตรการจูง฿จทีไหลากหลาย
มาปรับ฿ชຌ 

(4) มีการน าการสรรหา
ทักษะบบ฿หม ฿นรูปบบ 
ทีไหลากหลาย ิBuy Build 
Borrow) มาปรับ฿ชຌ 
อยางหมาะสม 

กำรท ำงำนรูปบบ฿หม 
ของหนวยงำน 

การสรຌางสรรค์นวัตกรรม  

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 
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 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

 2. ดຌำนครงสรຌำงละกำรบริหำรจัดกำร ิOperation Enablersี 40% 
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Structure 3 หนวยงานสามารถ 

น าครงสรຌางละ 
กระบวนการท างาน 

ทีไออกบบมาด านินงาน 
หรือ฿หຌบริการภาย฿น 

ละภายนอก  
มากนຌอยพียง฿ด 

 ท าตามครงสรຌาง/
ขัๅนตอนทีไก าหนดเวຌดิม 

 มกีำรจัดท ำ
สถำปัตยกรรมองค์กร 
 พืไอ฿ชຌป็นกรอบ 

นวทางการพัฒนาละ
ปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

 มีมาตรฐาน
กระบวนการท างาน 

฿หຌมีประสิทธิภาพดีขึๅน 

ลดระยะวลาการท างาน 

 มีกำรปรับปรุง
สถำปัตยกรรมองค์กร 
฿หຌสอดคลຌองกับภูมิทัศน ์

กำรพัฒนำ 

 

 มีครงสรຌางการท างาน 

ทีไปรับปรุง฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ลดขัๅนตอนละระยะวลา 
คุຌมคา ละกอ฿หຌกิด 

ความประหยัด รวมทัๅงพิไม
ความถูกตຌอง฿นการท างาน 

 มีกำรปรับปรุง
สถำปัตยกรรมองค์กร 
อยางตอนืไอง ฿หຌสอดคลຌอง
กับภูมิทัศน์การพัฒนา 
ละรองรับกำรชืไอมยง
บริกำรละกำรท ำงำน
ระหวำงหนวยงำน 

 ตอยอดกระบวนการ
ท างานเปสูการท างานรวมกัน
กับทุกภาคสวน ิPPP) 

กิดคุณคา Value สูงมาก 

 มีกำรปรับปรุง 
สถำปัตยกรรมองค์กร 
อยำงตอนืไอง พืไอ฿หຌ
หนวยงานสามารถปรับตัว 

฿หຌสอดรับกับบริบท 

ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว 
ละรองรับกำรขຌำมำม ี

สวนรวมของภำคสวนตำง โ 
฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรม
บริการพืไอสรຌางคณุคา
รวมกัน 

 

 Process 

Management 

4 หนวยงานมีการปรับปลีไยน
กลยุทธ์ดຌานการบริการ 
ิพิไม฿หม ปรับปรุง 
ละยกลิกี ดยม ี

การรืๅอละปรับระบบ
การท างาน ิBusiness 

 มีการปรับปลีไยนกลยุทธ์
ดຌานบริการ ละท า BPR 

ฉพำะ฿นกระบวนกำร
ท ำงำนหลัก ิCore 

Business / Service) 

บำงกระบวนกำร ทำนัๅน 

 มีการปรับปลีไยนกลยุทธ์
ดຌานบริการ ละท า BPR 

฿นกระบวนกำรท ำงำนหลัก
ทัๅงหมดของหนวยงำน 

 มีการระบุจทย ์

ละขอบขตการวิคราะห ์

 มีการปรับปลีไยนกลยุทธ์
ดຌานบริการ ละท า BPR 

฿นทุกกระบวนการท างาน
หลักของหนวยงาน 

ละทุกกระบวนกำรท ำงำน
ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงำน 

 มีการปรับปลีไยนกลยุทธ์
ดຌานบริการละท า BPR 

อยางครบถຌวน 

฿นทุกกระบวนกำรท ำงำน 

ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงำน 

ตาม ใ ดยมีการปຂด฿หຌ 
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 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 
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  Process Improvement, 

Business Process 

Reengineering: BPR) 

พืไอสรຌางสรรค์
นวัตกรรมการท างาน 
รวมทัๅงมีการจดัท า 
สถาปัตยกรรมองค์กร
พืไอวางกรอบนวทาง 
การพัฒนาหนวยงาน 
พียง฿ด 

ิแ - โ กระบวนงานี 
 มีการระบุจทย์ละ
ขอบขตการวิคราะหเ์ดຌ
อยางชัดจน ฿นการน าขຌอมูล 
หรือขຌอมูลขนาด฿หญ มำ฿ชຌ
ประยชน์ พืไอสนับสนุน 

บำงกระบวนงำน ทำนัๅน 

พืไอน าขຌอมูลละขຌอมูล 

ขนาด฿หญมำ฿ชຌพัฒนำ 
กลยุทธ์ละนวัตกรรม 

กำรบริกำรหรือกำรท ำงำน 

ทีไส ำคัญของหนวยงำน 

ภำยนอก 

 มีการระบุจทย ์

ละขอบขตการวิคราะห์
ขຌอมูล ละน าวิทยากรขຌอมลู 
ิData Scienceี มา฿ชຌ
พัฒนำกลยุทธ์ละ
นวัตกรรมกำรบริกำร 
ละกำรท ำงำนภำครัฐ 

ภำคสวนตำง โ ขຌำมำ 
มีสวนรวม฿นการตอยอดละ
สรຌางสรรค์นวตักรรมบริการ
พืไอการสรຌางคุณคารวมกัน  
 มีการระบุจทย์ละ
ขอบขตการวิคราะห์พืไอ 

น าขຌอมูลละขຌอมูลขนาด
฿หญมา฿ชຌพืไอสรຌำงคุณคำ
รวมกันกับภำคสวนตำง โ 

 

Outputs 5 ปัจจุบัน หนวยงานม ี

การสรຌางนวัตกรรม
บริการพืไอตอบจทย์
ประชาชนหรือ
ผูຌรับบริการ เปลຌว 

มากนຌอยพียง฿ด 

 มีฉพาะ฿นกระบวนการ
ท างานหลัก ิCore Business / 
Service) บางกระบวนการ 
ทานัๅน ิแ - โ กระบวนงานี 

 มี฿นกระบวนการท างาน
หลักทัๅงหมดของหนวยงาน 

 มี฿นทุกกระบวนการ
ท างานของหนวยงาน 

ละทุกกระบวนการท างาน 

ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน
ภายนอก 

 มี฿นทุกกระบวนการ
ท างานทีไกีไยวขຌองกับ
หนวยงานตาม ใ ดยม ี

การปຂด฿หຌภาคสวนตาง โ 
ขຌามามสีวนรวม฿นการตอยอด
ละสรຌางสรรค์นวตักรรม
บริการ พืไอการสรຌางคณุคา
รวมกัน 

 

3. ดຌำนธรรมำภิบำล กฎหมำย ละกฎระบียบ ิGovernance, Risk and Complianceี 30% 

Governance 

body 

6 หนวยงานมีการจดัการ
สิทธิละหนຌาทีไของ 
ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿หຌกิด 

การยกสวนดยบงป็น 
ผูຌรับผิดชอบ ผูຌปฏิบตั ิ

 มีฉพาะ฿นกระบวนการ
ท างานหลัก ิCore Business / 
Service) บางกระบวนการ 
ทานัๅน ิแ – โ กระบวนงานี 

 มี฿นกระบวนการท างาน
หลักทัๅงหมดของหนวยงาน 

 มี฿นทุกกระบวนการ
ท างานของหนวยงาน 

ละทุกกระบวนการท างาน 

ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน
ภายนอก 

 มีอยางครบถຌวน 

฿นทุกกระบวนการท างาน 

ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน 

ตาม ใ ดยมีการปຂด฿หຌ 
ภาคสวนตาง โ ขຌามาม ี
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  ผูຌก ากับตรวจสอบ 

ละผูຌประมิน 

มีกระบวนการจัดล าดับ
ความส าคญัละ 

ความจ าป็นรงดวน 
รวมทัๅงมีการจดักใบ
อกสารหลักฐาน 

ละขຌอมลูดังกลาว 
พียง฿ด 

   สวนรวม฿นการตอยอด 

ละสรຌางสรรค์นวตักรรม
บริการพืไอการสรຌางคุณคา
รวมกัน 

 

Control process 

(Process+ 

Repository+Risk 

Management) 

7 หนวยงานมีกระบวนการ
จัดล าดับความส าคัญ
ละความจ าป็นรงดวน 
รวมทัๅงมีการจดักใบ
อกสารหลักฐานละ
ขຌอมูลดังกลาว พียง฿ด 

 มีฉพาะ฿นกระบวนการ
ท างานหลัก ิCore Business / 
Service) บางกระบวนการ 
ทานัๅน ิแ - โ กระบวนงานี 

 มี฿นกระบวนการท างาน
หลักทัๅงหมดของหนวยงาน 

 มี฿นทุกกระบวนการ
ท างานของหนวยงาน 

ละทุกกระบวนการท างาน 

ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน
ภายนอก 

 มีอยางครบถຌวน 

฿นทุกกระบวนการท างาน 

ทีไกีไยวขຌองกับหนวยงาน 

ตาม ใ ดยมีการปຂด฿หຌ 
ภาคสวนตาง โ ขຌามาม ี

สวนรวม฿นการตอยอด 

ละสรຌางสรรค์นวตักรรม
บริการพืไอการสรຌางคุณคา
รวมกัน 

 

 รวม 7 ขຌอ มิติทีไ 2 ควำมพรຌอมดຌำนธุรกิจ ิBusiness) 30% 
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สวนทีไ 4 มิติละปัจจัย฿นกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

มิติทีไ ใ ควำมพรຌอมดຌำนระบบงำนประยุกต์ ิApplication) 10% 
 

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 
 1. ดຌำนป้ำหมำยละศักยภำพองค์กร ิVision, Objective and Capabilityี 30% 
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Objective 1 ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ5 
ระบบงานประยุกต์
สามารถสรຌางคุณคา
฿หຌกับบริการละ 
การท างานของ
หนวยงานทีไมี
ประสิทธิภาพ 
ละประสิทธิผลอยาง
ตอนืไอง ละสนับสนุน
การมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน฿นการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ
สาธารณะบบบใดสรใจ
ละครบวงจร 
ทีไหลากหลายเดຌพียง฿ด 

 ระบบงานประยุกต ์
ทีไชวยสนับสนุนการบริการ
ละกระบวนการท างานของ
หนวยงานมีควำมถูกตຌอง 
รวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 
ิEfficiency) 

 ระบบงานประยุกต ์
ทีไสนับสนุนการ฿หຌบริการ
ละการท างานของ
หนวยงานภาย฿นละ
ภายนอก มีความชืไอมยง
ระหวำงกัน มีความถูกตຌอง 
รวดรใว ปรง฿ส ละกิด
ประสิทธิผลอยำงตอนืไอง 
ดยค ำนึงถึงผูຌรับบริกำรป็น
ส ำคัญ ิEffectiveness) 

 ระบบงานประยุกต์ทีไ
สงสริมการบรูณาการละ
ชืไอมยงการท างานละ
ขຌอมูลภาครัฐขຌำดຌวยกัน
สมือนป็นองคก์รดียว  
 ระบบงานประยุกต์
สนับสนุนการตัดสิน฿จชิง
นยบายทีไตัๅงอยูบนขຌอมลู
ละหลักฐานชิงประจักษ์ 
พรຌอมทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌมี
สวนเดຌสีย สนอความหใน
ตอการด านินงานของภาครัฐ
เดຌอยางสะดวกละทันการณ ์
 ระบบงานประยุกต ์
ทีไสนับสนุนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมบริกำรบบ
บใดสรใจ ครบวงจร 
เดຌมำตรฐำนสำกล 
ละขับคลืไอนดຌวย 
ควำมตຌองกำรของผูຌรับ 
บริกำร ิExcellence) 

 ระบบงานประยุกต ์
ทีไอ านวย฿หຌประชำชนหรือ
ผูຌรับบริกำรขຌำถึงบริกำร
ภำครัฐ เดຌงำย สะดวก  
เมมีขຌอจ ำกัดทำงกำยภำพ 
วลำ พืๅนทีไ ละรองรับ 
กำรขຌำมำมีสวนรวมของ 
ทุกภำคสวน฿นการพัฒนา 
นวัตกรรมบริการสาธารณะ 
ทีไหลากหลาย รวมถึง 
การตรวจสอบความปรง฿ส 
การด านินงานของภาครัฐ 
บนหลักธรรมาภิบาล 
ิValue Co-creation) 
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 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 
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Roles and Skills 2 หนวยงานจัดหาทีม
พัฒนาทีไมีทักษะดຌาน 

การบรหิารละการพัฒนา
ระบบงานประยุกตเ์ดຌ
อยางป็นมืออาชีพละม ี

การปรับปลีไยนนวคดิ
ละการท างานดຌาน 

การพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ดย฿ชຌ
ทคนลยีทีไหมาะสม
กับความตຌองการของ 
ผูຌ฿ชຌเดຌพียง฿ด 

 หนวยงานจัดหา 
ทีมพัฒนาระบบงานประยุกต ์

ิอาจมาจาก In-house 

หรือ Outsource) 

อันประกอบดຌวยบุคลากร 
ทีไครอบคลุมบทบาท 

ทีไจ าป็นบางสวน ดังนีๅ   
- Project Manager, 

- Business Analyst, 

- Designer,  

- Architect, 

- Developer,   

- Tester,  

- Business Owner 

- Users ละ 

- IT Operator 

- อืไน โ ิถຌามีี   
 ทีมพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ทีไมีทักษะ 

ความช านาญดຌำนกำรบริหำร
ครงกำรละดຌำนกำรพัฒนำ
ระบบงำนประยุกต ์

ขัๅนพืๅนฐำนทีไจ ำป็น 

 หนวยงานจัดหาทีม
พัฒนาระบบงานประยุกต์
ดยมีบคุลากรทีไครอบคลุม
ทุกบทบาททีไจ าป็นตาม 1 

ทัๅงหมด 

 ทีมพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ มีทักษะความ
ช านาญดຌานตาง โ ดังนีๅ  
(1) ดຌำนกำรบริหำร
ครงกำร 

(2) ดຌำนกำรออกบบ
ระบบงำนประยุกต์ 

ทีไ฿ชຌงานเดຌงาย 

(3) ดຌำนกำรพัฒนำ
ระบบงำนประยุกต์บบ 

อเจล์ ทีไสามารถชืไอมยง
กันภาย฿นเดຌอยางปลอดภัย
ละถูกตຌองตาม 

ความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน
อยางทຌจริง 

(4) ดຌำนกำรปรับปรุง
กระบวนกำร อยางตอนืไอง  

(5) ดຌำนกำรวิครำะห์ละ 

 หนวยงานจัดหาทีม
พัฒนาระบบงานประยุกต์ 
ดยมีบคุลากรครอบคลุม 

ทุกบทบาททีไจ าป็นตาม 2 

ทัๅงหมด ละครอบคลมุ
บทบาททีไส าคัญ ดังนีๅ CIO, 

Software Designer, 

Structure / Unstructure 

Database Designer, ละ 
Data Analyst 

 ทีมพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ มีทักษะ 

ความช านาญทีไจ าป็นตาม 2 

ทัๅงหมด ละมีทักษะ ดังนีๅ  
(1) ดຌำนกำรพัฒนำ

ระบบงำนประยุกต์ทีไ
ชืไอมยงระหวำงหนวยงำน
ภำยนอกเดຌอยางปลอดภัย
ละถูกตຌองตามความตຌองการ
ของผูຌ฿ชຌงานอยางทຌจริง  

(2) ดຌำนกำรวิครำะห์ 
ละน ำสนอขຌอมูลชิง
คำดกำรณ์ ิPredictive)  

 หนวยงานจัดหาทีม
พัฒนาระบบงานประยุกต ์

 ดยประกอบดຌวยบุคลากร 
ทีไครอบคลุมทุกบทบาท 

ทีไจ าป็นตาม 3 ทัๅงหมด ละ
ปຂด฿หຌประชำชนขຌำมำมี
สวนรวม 

 ทีมพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ มีทักษะความ
ช านาญทีไจ าป็นตาม 3 

ทัๅงหมด ละมีทักษะ ดังนีๅ 
(1) ดຌำนกำรพัฒนำ

ระบบงำนประยุกต์พืไอ
สนับสนุน฿หຌภำครัฐป็น 

ฐำนของกำรพัฒนำตอยอด
คุณคำของภำคสวนตำง โ 
ิGovernment as a 

Platform) อยางมี
ประสิทธิภาพ  

ิ2) ดຌำนกำรวิครำะห์ขຌอมลู
ชิงคำดกำรณ์ (Predictive 

Analysis) สามารถ฿ชຌวิทยาการ
ขຌอมูล (Data Science) พืไอ 
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    ผูຌทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดขຌา฿จ
บทบาทของตนองละ
บทบาททีไกีไยวขຌองอืไน 

อยางชัดจน ละสามารถ
ด านินการตามบทบาทเดຌป็น
อยางดีจนสามารถน าสง
ผลผลติทีไคาดหวังเดຌ 

น าสนอขຌอมูลบบ 
Descriptive  

 มีการจัดตรียมทักษะ
ส าหรับผูຌ฿ชຌงานระบบงาน
ประยุกต์พืไอรองรับ 

การปรับปลีไยนทีไกดิขึๅนดຌวย 

 ผูຌทีไกีไยวขຌองขຌา฿จ
บทบาทของตนองละ
บทบาททีไกีไยวขຌองอืไนตาม 1 

รวมทัๅงสามารถสงตอ
บทบาทดังกลาว฿หຌผูຌรบั 

ชวงงานเดຌอยางราบรืไน 

 ผูຌทีไกีไยวขຌองขຌา฿จ 

ละสามารถด านินบทบาท
ของตนองละบทบาท 

ทีไกีไยวขຌองอืไน ตาม 2 
รวมทัๅงสำมำรถ฿หຌสนับสนนุ
บทบำทของผูຌอืไน 

พืไอการบรรลผุลส ารใจ
รวมกัน 

ก าหนดหนวยวดั (Metrics) 
ส าหรับคำดกำรณ์ผลลัพธ ์

ทีไอำจกิดขึๅนเดຌ น ำเปสู 
กำรนะน ำนวทำงกຌเข
สถำนกำรณ์เดຌอยำงหมำะสม 
(Prescriptive) 

 ผูຌทีไกีไยวขຌองขຌา฿จละ
สามารถด านินบทบาทของ
ตนองละบทบาททีไ
กีไยวขຌองอืไนตาม 3 ละ  
ผูຌทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวนรวม
ถึงประชาชนละผูຌรับบริการ 
รับผิดชอบด านินการตาม
บทบาทหนຌาทีไละ 

ความรับผิดชอบของ 
ตละฝຆาย฿หຌบรรลุผลลัพธ์
ของการด านินงานทีไป็น
รูปธรรมละตอนืไอง  

 

2. ดຌำนครงสรຌำงละกำรบริหำรจัดกำร ิOperation Enablersี 40% 

Structure 3 หนวยงานมีครงสรຌาง
ละกรอบวิธีการ 
฿นการพัฒนาพรຌอมทัๅง 
ดูลละตดิตาม 

 ครงสรຌางละ 

การบริหารจัดการระบบงาน
ประยุกตต์อบจทย์ความ
ตຌองการของหนวยงาน 

 ครงสรຌางละ 

การบริหารจัดการระบบงาน
ประยุกต์ นຌนการ฿หຌบริการ
ภาย฿นหนวยงาน ละม ี

 ครงสรຌางละ 

การบริหารจัดการระบบงาน
ประยุกต์ มีการปรับลดหรือ
ตัดกระบวนการทีไเมจ าป็น 

 ครงสรຌางละ 

การบริหารจัดการระบบงาน
ประยุกต์ รองรับการท างาน
ระหวางองค์กรบนครือขาย 

 

 

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 
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  ระบบงานประยุกต์ 
รวมทัๅงการชืไอมยง
ขຌอมูล หมาะสมพียง฿ด 

ทานัๅน 

 หนวยงานชืไอมยงหรือ
รับ-สงขຌอมลูผานระบบงาน
ประยุกต์สวน฿หญ฿นรูปบบ
เฟล์ทีไสำมำรถประมวลผล
ภำย฿นระบบงำนประยุกตเ์ดຌ 
ตอำจยังเมมีประสิทธิภำพ 

การบงปัน หรือชืไอมยง
฿หຌกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
เดຌอยางมีมาตรฐาน 

 หนวยงานชืไอมยง
หรือรับ-สงขຌอมูลผาน
ระบบงานประยุกตส์วน฿หญ
฿นรูปบบทีไสำมำรถน ำ
ขຌอมูลเปประมวลผลตอ
ระหวำงระบบงำน 

ประยุกตเ์ดຌ 

หรือสิๅนปลืองตออนาคต
องค์กรออกเป พืไอท า฿หຌกิด
ประสิทธิผลละประยชน์
สูงสุด ดยปราศจากความ
ซๅ าซຌอน  
 หนวยงานชืไอมยงหรือ
รับ-สงขຌอมลูผานระบบงาน
ประยุกต์สวน฿หญ฿นรูปบบ 

ทีไสำมำรถน ำขຌอมูลเป
ประมวลผลตอเดຌอยำง
อัตนมัติ ละรับ-สง
สำรสนทศระหวำง 
ระบบงำนประยุกตเ์ดຌอยำง 
มีมำตรฐำน ชน รูปบบ 
CSV, ODS, JSON, KML, 

SHP ละ KMZ 

ป็นตຌน 

มาตรฐาน ิPlug & Playี 
ทีไมีความปลอดภัยทัๅงตัว
ผูຌ฿ชຌบริการละขຌอมลูทีไรับสง 
รวมทัๅงมีพรຌอม฿ชຌงานอยู
สมอมຌจะมีความผดิพลาด
กิดขึๅน ิHigh Availabilityี 
 หนวยงานชืไอมยง
หรือรับ-สงขຌอมลูละ
สำรสนทศชิงควำมหมำย 
ผำนระบบงำนประยุกตเ์ดຌ 
ชน RDF (URIs ละ 
Linked Data) ป็นตຌน 

 

Process 

Management 

4 หนวยงานมีกระบวนการ
บริหารจดัการครงการ
ละการพัฒนาระบบ 

เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ละปรง฿สพียง฿ด 

 มีผนการพัฒนา 
ระบบงานประยุกต์ 
ิApplication Architecture 

Roadmap) พืไอรองรับ 

กำรป็นรัฐบำลอิลใกทรอนกิส ์

ิe-Government) รวมทัๅง 

 มีผนการพัฒนา 
ระบบงานประยุกตส์ าคัญ 

ทีไชืไอมยงกันภำย฿น
หนวยงำนเดຌอยำง 
ครบถຌวนสมบูรณ์ 

ิe-Government) 

 มีผนการพัฒนา 
ระบบงานประยุกต์ทีไชืไอมยง 
พืไอรองรับกำรบูรณำกำร
บริกำรละกำรท ำงำนของ
หนวยงำนภำครัฐขຌำดຌวยกัน
สมือนป็นองคก์รดียว 

 ประชำชนละ 

ทุกภำคสวนรวมกนัก ำหนด
ผนกำรพัฒนำระบบงำน
ประยุกต์ทีไชืไอมยงกัน 

ทุกภำคสวน พืไอรองรับ
กำรป็นรัฐบำลอัจฉริยะ 
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   มีการถายทอดผนดังกลาว฿หຌ
บุคลากรทีไกีไยวขຌองรับทราบ
ละขຌา฿จป็นอยางดี 
 มีการน าผนขຌางตຌนมา
ปฏิบัติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ละมีการติดตำมประมิน
ควำมคุຌมคำ฿นกำรลงทุน 

ทุกครงการพัฒนา 
อปพลิคชัน  
 มีการประยุกต์฿ชຌ
กระบวนการส าหรับ 

การบริหารจัดการครงการ
ละการพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ พืไอ฿หຌทีมพัฒนา
ระบบงานประยุกต์ท างาน฿น
ทิศทางดียวกัน 

ทัๅงหนวยงาน 

 มีการด านินงานตาม
ขัๅนตอนการพัฒนา 
application พืๅนฐำน  
 มกีระบวนกำร 
กำรจัดกำรขຌอมูล ตยังมี
ความซๅ าซຌอนของขຌอมูลอยูป็น
จ านวนมาก 

ละรองรับกำรป็นรัฐบำล
บบชืไอมยง รวมทัๅง 
มีการถายทอดผนดังกลาว
฿หຌบุคลากรทีไกีไยวขຌอง
รับทราบละขຌา฿จ 

ป็นอยางดี 
 มีผนกำรขับคลืไอน
กำร฿ชຌงำนระบบงำน
ประยุกต์ละผน 

กำรปลีไยนผำน ภำย฿น
หนวยงำน รวมทัๅงมีการ
ถายทอดผนดังกลาว฿หຌ
บุคลากรทีไกีไยวขຌองรับทราบ
ละขຌา฿จป็นอยางด ี

 มีการน าผนขຌางตຌน 

มาปฏิบัติเดຌอยางป็น
รูปธรรม ละมีประสิทธิภาพ 

 มีการประยุกต์฿ชຌ
กระบวนกำรส ำหรับ 

กำรบริหำรจัดกำรครงกำร
ละกำรพัฒนำระบบงำน
ประยุกต ์พืไอชวย฿หຌทีม
พัฒนาระบบงานประยุกต์
ละผูຌทีไกีไยวขຌอง ท างาน฿น 

รวมทัๅงมีการถายทอดผน
ดังกลาว฿หຌ 
ผูຌมีสวนกีไยวขຌองเดຌรับทราบ
ละขຌา฿จป็นอยางด ี

 มีผนกำรขับคลืไอน
กำรสรຌำงประยชน์จำก 

ระบบงำนประยุกต ์

ทีไชืไอมยงกันระหวำง 
ภำคสวนทีไกีไยวขຌอง 
 ทุกหนวยงาน 

ทีไกีไยวขຌองรวมกันน า
ผนพัฒนาระบบงาน
ประยุกตม์าปฏิบตัิเดຌอยาง
ป็นรูปธรรมละมี
ประสิทธิภาพ 

 หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
รวมกันประยุกต์฿ชຌ
กระบวนกำรส ำหรับบริหำร
ครงกำรละกำรพัฒนำ 

ทีไป็นมำตรฐำน ิชน 
PMBOX, PRINCEโ, ISO 

โแ5เเ, Iterative and 

Incremental Models, 

Kanban ละ Scrum 

ิSmart Government) 

 มีผนกำรขับคลืไอน
กำรสรຌำงประยชน์จำก 

ระบบงำนประยุกตท์ีไ
ชืไอมยงกันทุกภาคสวน 

ซึไงปຂด฿หຌประชาชน 

ละผูຌกีไยวขຌอง 
ทุกภาคสวนขຌามามสีวนรวม 

  ประชาชนละ 

ทุกภาคสวนรับทราบละ
ขຌา฿จผนขຌางตຌนป็นอยางด ี

 ประชาชนละ 

ทุกภาคสวนมสีวนรวม 

฿นการน าผนขຌางตຌนมา
ปฏิบัติเดຌอยางป็นรูปธรรม
ละมีประสิทธิภาพ 

 ประชำชนละ 

ทุกภำคสวนรวมกนัป็น 

สวนหนึไง฿นกำรบริหำร
จัดกำรครงกำรละกำร
พัฒนำระบบงำนประยุกต์
เดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ปรง฿ส 

 มีกระบวนการพัฒนา 
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    ทิศทางดียวกัน 
ทัๅงหนวยงาน 
 มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรละปรับ฿ชຌ 
Best Practices ฿น 
การบริหารจัดการครงการ  
การพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
ละการบรหิารจดัการการ
ปลีไยนผานอยางตอนืไอง 
ดยค านึงถึงความหมาะสม
ของบริบทละสถานการณ ์
 มีกระบวนกำร 
กำรจัดกำรควำมซๅ ำซຌอน
ของขຌอมลูละมีกำรบูรณำ
กำรขຌอมูลพืไอการชืไอมยง 
ระบบงานประยุกตภ์าย฿น
หนวยงานเดຌ 

ป็นตຌนี พืไอกำรชืไอมยง
บริการละกระบวนการ
ท างานขຌาเวຌดຌวยกัน  
หนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมกัน
ปรับปรุงกระบวนการละ
ปรับ฿ชຌ Best Practices 
พืไอการบริหารจัดการ
ครงการละการพัฒนา 
ระบบงานประยุกต ์
อยางตอนืไองละยัไงยืน 
 มีกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพของขຌอมลูละ
สำรสนทศป็นส าคัญ 
พืไอรองรับกำรประมวลผล
บบพยำกรณ์ละ 
กำรชืไอมยงระหวำง 
ภำคสวนทีไกีไยวขຌองเดຌ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

บริหารจดัการ ละควบคมุ
ติดตามคุณภาพของขຌอมูล
ละสารสนทศ พืไอรองรับ
การประมวลผลบบ
อัจฉริยะละการชืไอมยง
ทุกภาคสวนเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

Outputs 5 ปัจจุบัน ระบบงาน
ประยุกต์ของหนวยงาน 
สนับสนุนการบริการ
ละการท างานภาครัฐ 
พืไอมุงสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ละสงสรมิการม ี
สวนรวมของประชาชน 
ละทุกภาคสวนพียง฿ด 

 มรีะบบงานประยุกต์
สนับสนุนการท างานภาย฿น
อยางครบถຌวนสมบรูณ ์
ดยระบบงานประยุกต ์
สวน฿หญป็นเปตำม
มำตรฐำนทีไก ำหนด ตยังคง
มกีำรท ำงำนบบยกสวน 
ิSilo) อยูบຌำง 

 มีระบบงานประยุกต ์
ทีไชืไอมยงกันภำย฿น
หนวยงำนอยำงสมบูรณ์ 
ละครอบคลุมกำร
฿หຌบริกำรกประชำชน 
หรือผูຌรับบริการละ 
กระบวนการท างานหลัก 
ของหนวยงานดยระบบงาน 

 มีระบบงานประยุกต ์
฿นรูปบบ One-stop 
Service ทีไมีกำรชืไอมยง
กำรท ำงำนระหวำง
หนวยงำนกับผูຌทีไกีไยวขຌอง
บบอัตนมัติ ิAutomated 
Systemี ดยมุงนຌน 
การ฿หຌบริการละการท างาน 

 มีระบบงานประยุกต ์
ทีไเดຌรับการปรับปรุง 
ละพัฒนาคณุภาพมาอยาง
ตอนืไอง สามารถชืไอมยง
ละบูรณำกำร฿หຌกิด 
กำรท ำงำนบบป็น 
ครือขำย ิModular) 
กับทุกภำคสวน 
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    ประยุกตส์วน฿หญ  
เดຌมำตรฐำนละป็น 

ทีไยอมรับ ิStandard) 

รวมทัๅง มีความถูกตຌอง 
รวดรใว ความปรง฿ส 

ละกดิประสิทธิผล 

อยางตอนืไอง 

ภาครัฐทีไตอบสนองความ
ตຌองการของประชาชนหรือ
ผูຌรับบริการอยางทาทียม 
ทัไวถึง ป็นธรรม ละ 

เมตดิขัด 

ทัๅง฿นละตางประทศ 

฿นลักษณะทีไภาครัฐป็น 

ฐานของการพัฒนาตอยอด
ละสรຌางคณุคา฿หຌกับ 

ภาคสวนตาง โ 
ิGovernment as a 

Platform for Business 

and Citizen)  

 ระบบงานประยุกต์ 
สามารถ฿หຌบริกำร
สำธำรณะบบอัตนมัติ 

เดຌอยำงเมมีขຌอจ ำกัด 

ทางกายภาพ พืๅนทีไ ภาษา 
ละมุงนຌนกำรตอบสนอง
ควำมตຌองกำรของ
ผูຌรับบริกำรสวนบุคคล 
ิPersonalized Service) 

รวมทัๅงปຂด฿หຌประชาชน 

ละทุกภาคสวนขຌามามี
สวนรวม฿นการตัดสิน฿จ 
ก าหนดนยบาย 

การด านินงาน ละ 

การตรวจสอบความปรง฿ส
ของการด านินงานภาครัฐ 
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Governance 

body  

6 หนวยงานจัดตัๅง
คณะท างานทีไท าหนຌาทีไ
ก ากับดูลละจดัการ 
ทีไดีดຌานระบบงาน
ประยุกต์ พียง฿ด 

 มีการมอบหมาย
คณะท างาน฿หຌท าหนຌาทีไ
ก ากับดูลละจดัการทีไดี
ดຌานระบบงานประยุกต์ 
ประกอบดຌวย ผูຌรับผิดชอบ 
ผูຌปฏิบัติงำน ผูຌก ำกับ
ตรวจสอบ ละผูຌประมิน 

 มีกำรมอบหมำย
คณะท างานตาม แ  
อยำงครบถຌวน ละม ี

กำรยกบทบำทระหวำงกัน
อยำงชัดจน 

 

 มีการมอบหมาย
คณะท างาน ละม ี

การด านินงานตาม โ 

อยางครบถຌวน ตอนืไอง 
ป็นระบบ  
 

 มีการมอบหมาย
คณะท างาน ละม ี

การด านินงานตาม ใ  
อยางครบถຌวน ตอนืไอง 
ละมีประสิทธิภาพ 

 

 

Control process 

(Process+ 

Repository+Risk 

Management) 

7 หนวยงานจัดตัๅง
คณะท างานทีไท าหนຌาทีไ
ก ากับดูลละจดัการ 
ทีไดีดຌานระบบงาน
ประยุกต์ ละน า 
นวทางการก ากับดูล
ละจัดการทีไดดีຌาน 

ระบบงานประยุกต ์

มาปฏิบัตเิดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ พียง฿ด 

 มีนวทางการก ากับ
ละจัดการทีไดดีຌาน 

ระบบงานประยุกต์ พืไอ฿หຌ 
ระบบงานประยุกตม์ีคุณภาพ 

ตรงตามความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌงาน ตยังเมสามารถ
น าเปปฏิบตัิเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล หลักฐาน ละอกสาร
ส าคัญ฿นการก ากับละ
จัดการทีไดดีຌานระบบงาน
ประยุกต์ ฿นรูปบบ
กระดำษ ิPaper) ป็นหลัก  

 มีการน านวทางการ
ก ากับละจดัการทีไดดีຌาน
ระบบงานประยุกตเ์ปปฏิบตัิ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอำจมีควำมซๅ ำซຌอน฿น
กระบวนกำรท ำงำนบຌำง  
 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล ละหลักฐาน 

฿นการก ากับละจัดการทีไดี
ดຌานระบบงานประยุกต์  
ดย฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส ์

ิBasic Application) 

 มีการน านวทำงก ำกับ
ดูลละกำรบริหำร 
ควำมปลีไยนปลงดຌำน 

ระบบงำนประยุกต ์

 มีกำรก ำกับละจัดกำร
ทีไดีดຌำนระบบงำนประยุกต ์

ดยปรำศจำกควำมซๅ ำซຌอน 

฿นกระบวนกำรท ำงำน 
สำมำรถควบคุมปัจจัยสีไยง
ละปรับตัวพืไอตอบสนอง
การปลีไยนปลงพืไอ
หลีกลีไยงผลกระทบ 

ชิงลบเดຌ 
 มีการจัดการ
กระบวนการท างานละ 

การชืไอมยงขຌอมลูพืไอ
ติดตามสถานะของขຌอมูล
หลักฐานทัๅงหมดดຌาน
ระบบงานประยุกต์ รวมทัๅง 
การสืบคຌนละการออก 

 ทุกภาคสวนขຌามามี
สวนรวม฿นการก ากับละ
จัดการทีไดดีຌานระบบงาน
ประยุกต์ พืไอการพัฒนา
คุณภาพละความตอนืไอง
ของการด านินงาน ละม ี

กำรวำงระบบพืไอรองรับ
กำรพลิกฟ้ืนจำก
สถำนกำรณ์ทีไยไ ำย฿หຌคืนสู
สภำวะปกติเดຌทันทวงที 

 มีระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ทีไทุกภาคสวนสามารถขຌาถึง
ละตดิตามสถานะขຌอมูล
หลักฐานดຌานระบบงาน
ประยุกต์ทัๅงหมด ละ฿ชຌงาน 

พรຌอมกันเดຌทุกทีไทุกวลา 
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    ิChange Management) 

ละนวทางก ากับดูลละ 

การบริหารความสีไยงดຌาน
ระบบงานประยุกต์ ิRisk 

Management) มาปฏิบัติ
ตอาจมีความซๅ าซຌอน 

฿นกระบวนการท างานบຌาง 
 มีการน าผูຌปฏิบัติงาน
ภาย฿นหนวยงานขຌามามี
สวนรวม฿นการก ากับดูล
ละตดิตามการพัฒนาละ
การน าระบบงานประยุกต ์

เป฿ชຌ อยางป็นครือขาย 

รายงาน ดย฿ชຌระบบ
อิลใกทรอนิกส์ ิDocument 

Management) 

 มีการมอบหมาย฿หຌ
ผูຌบริหารระดับสูงหรือ 

ผูຌมีอ านาจตัดสิน฿จ 

ละผูຌรับผดิชอบ รวมกัน
ก ากับ ดูล ละจัดการ 
ระบบงานประยุกต์ทีไชืไอมยง
กันระหวางหนวยงาน 

  

 รวม 7 ขຌอ มิติทีไ ใ ควำมพรຌอมดຌำนระบบงำนประยุกต์ ิApplication) 10% 
 

 ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 
ระดับคะนน สรุปคะนน 

 1 2 3 4 
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สวนทีไ ไ มิติละปัจจัย฿นกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

มิติทีไ ไ ควำมพรຌอมดຌำนขຌอมูล ิData) 10%  
 

 
ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

 1. ดຌำนป้ำหมำยละศักยภำพองค์กร ิVision, Objective and Capabilityี 30% 

มิต
ิทีไ 

ไ ค
วำ

มพ
รຌอ

มด
ຌำน

ขຌอ
มูล

 ิD
at

a)
 10

%
 

Objective 1 ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ5 
ขຌอมูลของหนวยงาน 

มีคุณคาตอการพัฒนา
บริการละการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
มากนຌอยพียง฿ด 

ขຌอมูลของหนวยงำน 

มีกำรจัดกใบ฿นรูปบบ 

ทีไพรຌอมน ำเป฿ชຌสนับสนุน
การด านินงาน ดังนีๅ  
 การพัฒนาบริการ 
มีความถูกตຌอง รวดรใว 

ละมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนากระบวนการ
ท างานของหนวยงาน฿หຌมี
ความถูกตຌอง รวดรใว ละ 

มีประสิทธิภาพ 

ขຌอมูลถูกจัดกใบอยู฿น
รูปบบทีไป็นมำตรฐำนปຂด
พืไอสนับสนุนการด านินงาน 
ดังนีๅ  
 การด านินงานตาม 1 

ครบถຌวน  
 การพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์฿หຌลกปลีไยนขຌอมลู
ระหวางกันเดຌ 

ขຌอมูลถูกจัดกใบ฿นรูปบบ
ตำมขຌอสนอนะมำตรฐำน
ดຌานทคนลยสีารสนทศ
ละการสืไอสารทีไจ ำป็นตอ
ธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส ์

ดยมีปງาหมาย ดังนีๅ  
 พืไอสนับสนุน 

การบูรณาการละชืไอมยง
ขຌอมูลละการท างานภาครัฐ
ขຌาดຌวยกันสมือนป็น 

องค์กรดียว 

 พืไอ฿หຌประชาชน 

ละภาคอกชนขຌาถึง 
ละน าเป฿ชຌตอยอดการสรຌาง
คุณคาทางศรษฐกิจ 

ละสังคม 

ขຌอมูลถูกจัดกใบ฿นรูปบบ 

ทีไก ำหนดตำมนวทำง
ปฏิบัติกำรปຂดผยขຌอมูล
ภำครัฐ ดยมีปງาหมายดังนีๅ  
 พืไอสนับสนุน 

การพัฒนานวัตกรรมบริการ
สาธารณะบบมีสวนรวม 

 พืไอการตรวจสอบ 
ความปรง฿สของ 
การด านินงานภาครัฐ
ิValue Co-creation) 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

ไ ค
วำ

มพ
รຌอ

มด
ຌำน

ขຌอ
มูล

 ิD
at

a)
 10

%
 

Roles and Skills 2 หนวยงานก าหนด฿หຌ
บุคลากรกลุม฿ดป็น 

ผูຌมีบทบาทหลัก 

฿นการบริหารจัดการ
ขຌอมูลพืไอสนับสนุน 

การปรับปลีไยนเปสู 
การป็นรัฐบาลดจิิทัล 
ละมีการบริหารจดัการ
ทักษะส าหรับกลุม
ดังกลาวอยางเร 

 หนวยงานมีการตงตัๅง
ทีมบริหารจัดการขຌอมูล 

มีหนຌาทีไหลัก฿นการบริหาร
จัดการขຌอมลู ซึไงดย 

สวน฿หญป็นจຌำหนຌำทีไ 
฿นศูนย์ทคนลยี
สำรสนทศของหนวยงำน 
ประกอบดຌวย 

(1) ผูຌบริหารครงการ 
ิProject Manager) 

(2) นักจัดการฐานขຌอมลู 
ิDatabase Administrators) 

(3) นักวิคราะห์ ิData 

Analysts)  

(4) ผูຌดูลระบบ ิIT 

Operator/ Administrator) 

 หนวยงำนมีกำรก ำหนด
บทบำทของทีมบริหำร
จัดกำรขຌอมูลพืไอสนับสนุน
กิจกรรมของการก ากับดูล
ขຌอมูล ประกอบดຌวย 

(1) การก าหนดจทย์/ 

 หนวยงานมีการตงตัๅง
ทีมบริหารจัดการขຌอมูลซึไง 
ประกอบดຌวยบุคคลตาม 1 

ละบุคคล ดังตอเปนีๅ 
(1) นักออกบบบริการ 

ิService Designerี 
(2) สถาปนิกขຌอมูล  

ิData Architects) 

(3) วิศวกรขຌอมูล 

ิData Engineerี 
(4) ผูຌชีไยวชาญดຌาน 

ความปลอดภัยทางเซบอร์ 
(Corporate Security 

Expert)  
(5) นักวิคราะห์ ิData 

Analysts) หรือ นักวิทยาการ
ขຌอมูล ิData Scientist) 

 หนวยงานมีการก ำหนด
บทบำททีไชัดจนส ำหรับทีม
บริหำรจัดกำรขຌอมูลตำม 1 

ละผูຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอมลู 

ดังตอเปนีๅ 

 หนวยงานมีการตงตัๅง
ทีมบริหารจัดการขຌอมูลซึไง 
ประกอบดຌวยบุคคลตาม 2  

ละบุคคลดังตอเปนีๅ  
(1) มีทีม/คณะท างาน

ก ากับควบคุมภาย฿น 
ิInternal Control Teamี  

(2) ผูຌชีไยวชาญ 

ดຌานขຌอมูล 

 หนวยงานมกีารก าหนด
บทบาทของบคุคลตาม 2 

ทีไชัดจน ละมีการมอบหมาย
ผูຌบรหิารหรือผูຌมีอ านาจ
ตัดสิน฿จ฿หຌรบัผดิชอบภารกจิ
การพัฒนาความรวมมือ 

ละรวมจดัการขຌอมลู  
กับหนวยงานภายนอกอืไน 

ทัๅงภาย฿นละภายนอกภาครัฐ 
พืไอการชืไอมยง ลกปลีไยน 
บงปันขຌอมูลรวมกัน 

บบอัตนมัติ  
 ทีมบริหารจัดการ 

 บุคลากรทีไเดຌรบัการ
ตงตัๅงจากหนวยงานตาม ใ 

พัฒนาความรวมมือกับ
หุຌนสวนภาคีทีไมศีักยภาพ 

ละความพรຌอม ชน  
ภาครัฐ ภาคอกชน 

ละภาคประชาชน ป็นตຌน  
พืไอการปຂดผยขຌอมลู 

เดຌตรงตามวตัถุประสงค ์

ของการ฿หຌน าขຌอมูลเป฿ชຌ
ประยชน์ ฿นการสรຌางมลูคา
หรือคุณคาทางสังคมละ
ศรษฐกิจ฿หຌกับผูຌรับบริการ
ละหนวยงาน 

 บุคคลทีไท าหนຌาทีไ
ออกบบบริการพืไอ
ประชาชนสามารถท างาน
รวมกับนักวิทยาการขຌอมลู 
(Data Scientist)  

พืไอก าหนดหนวยวัด 
(Metrics) หรือตัวปล 
(Variables) ทีไน าเปสู 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

ไ ค
วำ

มพ
รຌอ

มด
ຌำน

ขຌอ
มูล

 ิD
at

a)
 10

%
 

   ประดใน฿นการน าขຌอมลูมา฿ชຌ
การนิยามขຌอมลูละก าหนด
ครงสรຌางของขຌอมูล 

(2) การรางนยบาย
ขຌอมูลละมาตรฐานขຌอมลู 

(3) การก าหนดสิทธิ
การขຌาถึงขຌอมูล 

(4) ตรวจสอบละ
กຌเขปัญหาดຌานคณุภาพ
ขຌอมูลละความมัไนคง
ปลอดภัย 

 ผูຌทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด
ขຌา฿จบทบาทของตนอง 
ละบทบาททีไกีไยวขຌองอืไน
อยางชัดจน ละสามารถ
ด านินการตามบทบาท 

เดຌป็นอยางดีจนสามารถ
น าสงผลผลิตทีไคาดหวังเดຌ 

(1) จຌำของขຌอมลู 
ิData Owners) คือ บุคคล 

ทีไท าหนຌาทีไดูลตรวจสอบ
ขຌอมูลดยตรง สรຌางความมัไน฿จ
เดຌวาการบริหารจัดการขຌอมูล
สอดคลຌองกับนยบาย 
มาตรฐาน กฎระบียบหรือ
กฎหมาย ละป็นผูຌทีไท า 
การทบทวนละอนุมตั ิ

การด านินการทีไกีไยวขຌอง 
กับขຌอมูล 

(2) ผูຌสรຌำงขຌอมูล 
ิData Creators) คือ 
บุคคลทีไท าหนຌาทีไ บันทึก 
กຌเข ปรับปรุง หรือลบขຌอมูล
฿หຌสอดคลຌองกับครงสรຌางทีไ
ถูกก าหนดเวຌ นอกจากนีๅยังมี
หนຌาทีไ฿นการท างานรวมกับ
ทีมบริหารจัดการขຌอมูลพืไอ
ตรวจสอบละกຌเขปัญหา
ดຌานคุณภาพขຌอมูลละ 

ความมัไนคงปลอดภัย ละ 

ขຌอมูลละผูຌทีไกีไยวขຌอง 
รับผิดชอบด านินการ 
ตามบทบาทของตนอง 
ละสนบัสนุนบทบาทของ
ผูຌอืไน พืไอบรรลุผลส ารใจ 

฿นการชืไอมยงขຌอมูล 

ละการท างานระหวาง
หนวยงานทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกรวมกัน รวมทัๅง
สามารถสงตอบทบาท
ดังกลาว฿หຌผูຌรับชวงงานเดຌ
อยางราบรืไนละเรຌรอยตอ 

การก าหนดชุดขຌอมลู 

(Data sets) สนับสนุน 

การท าวิคราะห์ขຌอมลู 

ชิงคาดการณ์ นักออกบบ
บริการพืไอประชาชนตຌอง 
ขຌา฿จความตຌองการละ
ปัญหาของประชาชน 

฿นตละบริบทอยางลึกซึๅง 
ความสามารถ฿นการคຌนหา
ค าตอบจาก 

ชุดขຌอมูลขนาด฿หญดຌวย
มาตรการขຌางตຌนป็นทักษะ 

ทีไจ าป็น 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

ไ ค
วำ

มพ
รຌอ

มด
ຌำน

ขຌอ
มูล

 ิD
at

a)
 10

%
 

    (3) ผูຌ฿ชຌขຌอมูล ิData 

Users) คือ บุคคลทีไท า
หนຌาทีไน าขຌอมูลเป฿ชຌงาน 

ทัๅง฿นระดับบริหาร ละระดับ
ปฏิบัติงาน รวมทัๅง 
฿หຌการสนับสนุนการก ากับ
ดูลขຌอมลูดยการ฿หຌ 
ความตຌองการ฿นการ฿ชຌขຌอมูล 
พรຌอมทัๅงรายงานประดใน
ปัญหาทีไพบระหวางการ฿ชຌ
ขຌอมูล ทัๅงดຌานคุณภาพละ
ความปลอดภัยของขຌอมูลเป
ยังทีมบริหารจัดการขຌอมูล 

 ผูຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอมลู 
มีบทบำทหลัก฿นกำรบริหำร
จัดกำรขຌอมูลรวมกับ
บุคลำกรสวนงำนอืไน โ 

฿นหนวยงานพืไอสนับสนุน
การปรับปลีไยนเปสูการป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

 ผูຌทีไกีไยวขຌองขຌา฿จ
บทบาทของตนองละ
บทบาททีไกีไยวขຌองอืไนอยาง 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

มิต
ิทีไ 

ไ ค
วำ

มพ
รຌอ

มด
ຌำน

ขຌอ
มูล

 ิD
at

a)
 10

%
 

    ชัดจน สามารถด านินการ
ตามบทบาทดังกลาวเดຌป็น
อยางดีจนสามารถน าสง
ผลผลติทีไคาดหวังเดຌอยาง
ตอนืไอง รวมทัๅงสามารถ 

สงตอบทบาทดังกลาว฿หຌ 
ผูຌรับชวงงานเดຌอยางราบรืไน 

   

2. ดຌำนครงสรຌำงละกำรบริหำรจัดกำร ิOperation Enablersี 40% 

Structure 3 มีการจัดการขຌอมลูทัๅงทีไมี
ครงสรຌางละเมมี
ครงสรຌาง฿หຌกิด
ประสิทธิภาพละ
กอ฿หຌกิดประยชน์ 
พียง฿ด 

 ครงสรຌางขຌอมูลอยู฿น
รูปบบทีไกอ฿หຌกิดประยชน์
ภาย฿นหนวยงานป็นหลัก 

 ครงสรຌางขຌอมูล
สามารถน ามา฿ชຌพืไอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกหนวยงานอยางมี
มาตรฐาน 

 ครงสรຌางขຌอมูล
ปราศจากความซๅ าซຌอนละ
สามารถท า฿หຌทุกคนขຌา฿จเดຌ
ตรงกัน ละกอ฿หຌกดิ
ประสิทธิผล฿นการท างาน
สูงสุดกทัๅงหนวยงานตนอง
ละหนวยงานอืไนทีกีไยวขຌอง 

 ครงสรຌางขຌอมูล
สามารถปຂด฿หຌบุคคล 

ทีไกีไยวขຌองละประชาชน 

ขຌามา฿ชຌประยชน์ละ
สามารถตอยอดพืไอ฿หຌกดิ
คุณคาทัๅงทางศรษฐกิจ 

ละสังคมเดຌ 

  

Process 

Management 

4 หนวยงานมีกระบวนการ
บริหารจดัการขຌอมลู
ตลอดทัๅงวงจรชีวิตของ
ขຌอมูลทุกองค์ประกอบ 
พียง฿ด 

 หนวยงานมี
กระบวนการบริหารจัดการ
อกสารละขຌอมลูทีไอยู 
฿นครอบครองรูปบบตาง โ 
ตำมวงจรชีวิตของขຌอมลู
บำงสวนประกอบดຌวย 

ิแี การวางผน 

หนวยงานด านินการตาม แ 
ครบถຌวน ดยมีการบริหาร
จัดการอกสารละขຌอมลู 

ทีไอยู฿นครอบครองทัๅงหมด 

ตำมวงจรชีวิตของขຌอมลู
อยำงครบถຌวน ละ 

 หนวยงานม ี

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม โ ครบถຌวน ละ 

 หนวยงานม ี

กำรบูรณำกำรละชืไอมยง
ขຌอมูล ิData Integration) 

ทีไรวบรวมขຌอมลูจาก
หลงขຌอมูลทีไสอดคลຌองกัน  

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม ใ ครบถຌวน ละ 

 หนวยงานมีกำรบริหำร
จัดกำรละ฿หຌบริกำรขຌอมูล
ปຂด ิOpen Data) พืไอ฿หຌ
ประชาชนสามารถน าเปท า
การประมวลวิคราะห์ขຌอมูล
ละน าเป฿ชຌ 
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   ิโี การ฿ชຌงาน ิCRUD) 

ิใี การส ารองขຌอมูล 
ิBackup) 

ิไี การกูຌคืนขຌอมูล 
ิRestore) 

ิ5ี การจัดกใบขຌอมูลถาวร 
ิArchive) 

(ๆี การอนยຌายขຌอมลู 
ิMigration) 

ิ็ี การรักษาความมัไนคง
ปลอดภัย ิData Security) 

ิ่ี การรักษาความป็น
สวนบุคคลของขຌอมูล ิData 

Privacy) 

 หนวยงานมีการรักษา
ความถูกตຌองสมบรูณ์ ละ
ผูຌ฿ชຌสามารถขຌาถึงอกสาร
ละขຌอมลูดังกลาวพืไอน ามา
จัดท ำรำยงำนอยำงงำยเดຌ
ดยสะดวก 

กระบวนกำรรวบรวมขຌอมูล 
จัดกใบ วิครำะห์ ละ 

กำรขຌำถึงขຌอมลู รวมถึง 
การดู฿นหลากหลายมุมมอง 
ิMultidimensional 

Model) ฿นรูปบบ 

ของรำยงำนอัจฉริยะ 
ิBusiness Intelligence) 

ละดาตาอนาเลติกส์ ิData 

Analytics) ทีไสนับสนุน฿หຌ
ผูຌบริหารท าการตัดสิน฿จ 

฿นรืไองส าคัญเดຌดียิไงขึๅน 

ิAd hoc Report) 

ทัๅงขຌอมูลบบครงสรຌาง 
ิStructured) ทีไจัดกใบ 

฿นครงสรຌางตารางขຌอมลู 
ละบบเมมีครงสรຌาง 
ิUnstructured) ขຌอความ 
รูปภาพ ละ วิดีอ มาท า
การประมวลวิคราะห์ขຌอมูล
ละน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 
 หนวยงานมีกำร
จัดตรียมขຌอมูลปຂด ิOpen 

Data) พืไอ฿หຌประชาชน
สามารถน าเปท าการประมวล
วิคราะห์ขຌอมูลละน าเป฿ชຌ
ประยชนเ์ดຌ  
 หนวยงานมี 
การจัดตรียมขຌอมลูพืไอ
น ำเป฿ชຌ฿นกำรประมวลผล
ดຌวยระบบอัตนมัติ 

ละจัดท ำป็นรำยงำน 

฿นลักษณะ Interactive 

and Real time Report 

 

ประยชนเ์ดຌ พืไอสรຌาง
มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ 

ละสังคม ละพัฒนา
นวัตกรรมอยางสรຌางสรรค์  
 หนวยงานมีกำรดึง
ขຌอมูลจำกภำคสวนตำง โ 

มำพืไอกำรจัดท ำป็น
รำยงำนกำรวิครำะห์ 
฿นรูปบบทีไหลำกหลำย 
ป็นอัตนมัติ ละ 
Real time 
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Outputs 5 ปัจจุบัน ขຌอมูลของ
หนวยงานมีคุณภาพ 
ิถูกตຌอง ครบถຌวน 

ป็นปัจจุบันี 
มีความมัไนคง ปลอดภัย 
ิรักษาความลับ ก าหนด
สิทธิขຌาถึงขຌอมูล รักษา
ความป็นสวนบุคคลี 
มีการปຂดผยขຌอมูล 
ิอนุญาต฿หຌขຌาถึงขຌอมูล
ทีไปຂดผยเดຌ ขຌอมูลอยู 
฿นรูปบบทีไ฿ชຌงานตอ 

เดຌงายี พียง฿ด 

ขຌอมูลของหนวยงาน 

มีคุณลักษณะพืๅนฐำน 
ดังตอเปนีๅ 
 มีควำมถูกตຌอง 
ิAccuracy) มีการควบคุม
การบันทึก ผานการตรวจสอบ 

 มีควำมครบถຌวน 
ิCompleteness)  

มีการบันทึกครบถຌวนตามทีไ
เดຌออกบบอาเวຌ  
 มีควำมตຌองกัน 
ิConsistency) คาขຌอมูล 

฿นชุดขຌอมูลดียวทีไสอดคลຌอง
กับคา฿นชุดขຌอมูลอืไน 

 มีควำมป็นปัจจุบัน 
ิTimeliness)  

 ตรงตำมควำมตຌองกำร
ของผูຌ฿ชຌ ิRelevancy) 

สามารถน าเป฿ชຌงานเดຌตาม
วัตถุประสงค์ 
  มีควำมพรຌอม฿ชຌ 
ิAvailability) ขຌาถึงเดຌงาย 
฿ชຌงานเดຌจริง ละ฿ชຌงานเดຌ
ตลอดวลา 

ขຌอมูลของหนวยงาน 

มีคุณลักษณะตาม แ 
ครบถຌวน ละมคีุณลักษณะ
พิไมตมิดังนีๅ 
 มีกำรจัดชัๅนควำมลับ 
ิData Classification)  

ทีไสอดคลຌองกับกฎหมาย 
งืไอนเข ละขຌอก าหนดตาง โ 

 มีกำรก ำหนดมำตรกำร
ควบคุมละป้องกนั 

กำรขຌำถึงขຌอมลู ิData 

Protection) ตามระดับชัๅน
ความลับของขຌอมูล 

 มีกำร฿ชຌงำนขຌอมลู 

อยำงหมำะสมสอดคลຌอง 
กับสัญญาอนุญาต 

ขຌอมูลของหนวยงาน 

มีคุณลักษณะตาม โ 
ครบถຌวน ละมคีุณลักษณะ
พิไมตมิดังนีๅ 
 ขຌอมูลเดຌรับกำรจัดกำร
ดีขึๅน พรຌอม฿ชຌอยูสมอ 

เมกิดควำมซๅ ำซຌอน ทัๅง฿น
ดຌานการจดักใบละการดูล
รักษา สามารถชืไอมยงกับ
หนวยงานอืไนละปຂดผย
ตามชัๅนความลับเดຌอยาง 
ตใมประสิทธิภาพ สามารถ
น าเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์  
การตัดสิน฿จชิงนยบาย 
การบริหารราชการผนดิน 
หรือการพิไมประสิทธิภาพ 

฿นการบริการประชาชนเดຌ 

ขຌอมูลของหนวยงาน 

มีคุณลักษณะตาม 3 ละ
ละมีคณุลักษณะพิไมติม
ดังนีๅ 
 ขຌอมูลอยู฿นรูปบบทีไ
ปຂด฿หຌประชาชนสามารถ
น าเป฿ชຌพัฒนาตอยอดมลูคา
ทางศรษฐกิจละสังคมเดຌ 
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 3. ดຌำนธรรมำภิบำล กฎหมำย ละกฎระบียบ ิGovernance, Risk and Complianceี 30% 
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Governance 

body  

6 หนวยงานมีการตงตัๅง
คณะกรรมการก ากับ
ดูลขຌอมลู ิData 

Governance 

Committee) พียง฿ด 

 หนวยงานมีกำรตงตัๅง
หรือมอบหมำยคณะกรรมกำร
ก ำกับดูลขຌอมูล ิData 

Governance Council) 

ซึไงประกอบดຌวยบุคคล
ดังตอเปนีๅ 
(1) ผูຌบริหารทคนลยี

สารสนทศระดับสูง ิCIO) 

(2) ผูຌอ านวยการ 
จากสวนงานตาง โ 

(3) ผูຌอ านวยการ 
ศูนย์ทคนลยสีารสนทศ 

(4) หัวหนຌาทีมบริหาร
จัดการขຌอมลู ิLDS) 

 หนวยงานมีกำรตงตัๅง
หรือมอบหมำยคณะกรรมกำร
ก ำกับดูลขຌอมูล ิData 

Governance Council)  

ซึไงประกอบดຌวยบุคคลตาม 1 

ละมีบุคคลดังนีๅ 
(1) ผูຌบริหารระดับสูงสุด

ของหนวยงาน ิCEO) 

(2) ผูຌบริหารขຌอมูลระดับสูง 
ิCDO) 

(3) ผูຌบริหารดຌานการรักษา
ความปลอดภัยระดับสูง 
ิCSOี 
 หนวยงานมีการก าหนด
บทบาทหนຌาทีไของบุคลากร 
ทีไกีไยวขຌองทีไชัดจน 

 หนวยงานมีการยก
บทบาทระหวางผูຌก าหนด
นยบาย ผูຌรับผดิชอบ 
ผูຌปฏิบัติงาน ผูຌก ากับ
ตรวจสอบ ละผูຌประมิน
อยางชัดจน 

 หนวยงานมีกำรตงตัๅง
หรือมอบหมำยคณะกรรมกำร
ก ำกับดูลขຌอมูล ิData 

Governance Council)  

ซึไงประกอบดຌวยบุคคลตาม โ 
ละคณะท างานหรือ 

ผูຌทีไเดຌรับมอบหมายภารกิจ  
มีการด านินงานตามบทบาท
อยางครบถຌวน ตอนืไอง 
ป็นระบบ  
 

 หนวยงานมีกำรตงตัๅง
หรือมอบหมำยคณะกรรมกำร
ก ำกับดูลขຌอมูล ิData 

Governance Council)  

ซึไงประกอบดຌวยบุคคลตาม ใ 
ละคณะท างานหรือ 

ผูຌทีไเดຌรับมอบหมายภารกิจ  
มีการด านินงานตามบทบาท
อยางครบถຌวน ตอนืไอง 
ละมีประสิทธิภาพ รวมทัๅง  
มีกำรประมินจำก 

ผูຌตรวจสอบภำยนอก 
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Control process 

(Process+ 

Repository+Risk 

Management) 

7 หนวยงานมีการก าหนด
กระบวนการ ก ากับดูล
ขຌอมูล ิData 

Governance Process) 

พียง฿ด 

 หนวยงานมีการก าหนด
นยบายขຌอมลู ิรวมถึง 
ความมัไนคงปลอดภัยของ
ขຌอมูลี ละการตรวจสอบ 

ทีไชัดจน ละมีการประกาศ
฿หຌทราบดยทัไวกัน  
 หนวยงานมีการก ากับ
ดูลขຌอมลู ตเมเดຌ
ด านินการบบป็นทางการ 
 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล หลักฐาน ละอกสาร
ส าคัญ฿นการก ากับละ
จัดการทีไดดีຌานขຌอมูล 

฿นรูปบบกระดำษป็นหลัก 
ิPaper) หรือเฟล์
อิลใกทรอนิกส์ทีไถูกจัดกใบ
บบกระจัดกระจำย 

 หนวยงานมีการน า
นยบายขຌอมลุละ 

การตรวจสอบเปบังคับ฿ชຌ฿น
บางสวนงานหรือบางบริการ 
 มีการก าหนด
กระบวนการก ากับดูล
ขຌอมูล ิData Governance 

Process) ซึไงป็นขัๅนตอน 

ทีไ฿ชຌส าหรับการก ากับดูล
การด านินการดຌานขຌอมลู 

฿หຌป็นเปตาม กฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับ หรือนยบาย 

ทีไกีไยวขຌองกับขຌอมูล ตยัง 
เมสามารถน าเปปฏิบัตเิดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 มีกำรด ำนินกำร 
ตำมนวทำงกำรจัดกำร
กระบวนกำรก ำกับดูล
ขຌอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
คือ มีการน าระบบ
อิลใกทรอนิกสม์า฿ชຌ 
฿นการติดตามตรวจสอบ 

มีการก าหนดสิทธิ ละ
ประดในติดตามทีไชัดจน 

ด านินการตาม โ ครบถຌวน
ละ 

 หนวยงานมี 
การประมินคณุภาพขຌอมลู
ละความมัไนคงปลอดภัย 

 คณะกรรมการก ากับ
ดูลขຌอมลูเดຌมีการทบทวน
นยบายขຌอมลูละผล 

การด านินงานจากรายงาน
การตรวจสอบ 

 คณะกรรมการก ากับ
ดูลขຌอมลูเดຌน าผล 

การทบทวนมาปรับปรุงละ
ก าหนดนวทางการก ากับ
ดูลอยางตอนืไอง 
 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล หลักฐานส าคัญ 

฿นการก ากับละจัดการทีได ี

ดຌานขຌอมูล ิRepository) 

อยางป็นระบบละสำมำรถ
รียก฿ชຌเดຌดยงำยดຌวย 

ระบบอิลใกทรอนิกส ์

มำ฿ชຌ฿นกำรสืบคຌน 

ละออกรำยงำน 

ด านินการตาม ใ ครบถຌวน
ละ 

 คณะกรรมการฯ  
มีการวัดความคุຌมทุนของ 
การบริหารจัดการขຌอมูล 

 คณะกรรมการก ากับ
ดูลขຌอมลูน าผลการประมิน
จากผูຌตรวจสอบภายนอก  
มาปรับปรุงละก าหนด 

นวทางการก ากับดูล 

อยางตอนืไอง 
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     มีการบันทึกละจัดกใบขຌอมูล 
หลักฐาน ละอกสารส าคัญ
฿นการก ากับละจัดการทีไดี
ดຌานขຌอมูลดย 

฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ิBasic Application) 

   

 รวม 7 ขຌอ มิติทีไ ไ ควำมพรຌอมดຌำนขຌอมูล ิData) 10% 
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สวนทีไ 4 มิติละปัจจัย฿นกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

มิติทีไ 5 ควำมพรຌอมดຌำนทคนลยี ิTechnology) 10% 
 

 
ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

 1. ดຌำนป้ำหมำยละศักยภำพองค์กร ิVision, Objective and Capabilityี 30% 

มิต
ิทีไ 

5 ค
วำ

มพ
รຌอ

มด
ຌำน

ทค
น

ล
ยี ิ
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ch
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gy
) 1

0%
 Objective 1 ภาย฿นป พ.ศ. โ5ๆ5 

หนวยงานมีนยบาย 

การสรรหาทคนลย ี

ทีไหมาะสมมาสรຌาง
คุณคาพิไม฿หຌกับผูຌรับ 
บริการอยางตอนืไอง 

 หนวยงานมีครงสรຌาง
พืๅนฐานทีไพียงพอส าหรับ 

การ฿หຌบริการ฿นหนวยงาน 

เดຌอยางปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ ละรองรับ
การขยายตัวเดຌอยาง
หมาะสม 

 หนวยงานมีการบริหาร
จัดการครงสรຌางพืๅนฐาน 

ทีไป็นระบบ พืไอลด 

ความซๅ าซຌอนละการลงทุน 
ทีไเมจ าป็น 

 หนวยงานมีครงสรຌาง
พืๅนฐานทีไรองรับการ฿หຌ 
บริการจากทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละตอนืไอง 
 หนวยงานมีมาตรการ
รักษาความมัไนคงปลอดภยัทีไ
รองรับบริการจากทัๅงภาย฿น
ละภายนอกหนวยงาน 

 หนวยงานมีครงสรຌาง
พืๅนฐานทีไรองรับการชืไอมยง
ละ฿หຌบริการทัๅงภาย฿น 

ละภายนอกหนวยงาน 

ทีไมีประสิทธิภาพ 

 หนวยงานมีครงสรຌาง
พืๅนฐานละทคนลย ี

ทีไรองรับการ฿หຌบริการผาน
ชองทางละอุปกรณ ์

ทีไหลากหลายละหมาะสม
กับบริบทของการ฿หຌบริการ 

 หนวยงานมีทคนลยี
หรือครงสรຌางพืๅนฐาน 

ทีไรองรับการสรຌางสรรค์
นวัตกรรมบริการสาธารณะ
รวมกับภาคสวนตาง โ 

บบเรຌรอยตอ 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 
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Roles and Skills 2 จຌาหนຌาทีไดຌานทคนลยี
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

มีทักษะละความรูຌ 
ทีไกีไยวขຌอง 
฿นการปฏิบัติงาน 

หรือมี outsource 

ทีไคอยก ากับดูลงาน
ดຌานทคนลยี
ครงสรຌางพืๅนฐาน 

เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 CIO มีควำมขຌำ฿จ
สถำนะครงสรຌำงพืๅนฐำน 

ของหนวยงำน 

 จຌำหนຌำทีไหรือ 
outsource ทีไรับผิดชอบ
งำนดຌำนทคนลยี
ครงสรຌำงพืๅนฐำนมีทักษะ
ละควำมรูຌจ ำป็น 

฿นกำรดูลละบ ำรุงรักษำ
ทคนลยีของหนวยงำน 

• ดຌานระบบครือขาย 

• ดຌานระบบครืไองมขาย 

• ดຌานระบบรักษา 
ความมัไนคงปลอดภัย 

• ดຌานการซอมบ ารุง
อุปกรณ์คอมพิวตอร ์

 บุคลากรทีไกีไยวขຌอง 
มีทักษะตาม แ ครบถຌวน ละ
 CIO หรือผูຌอ ำนวยกำร
ศูนย์ทคนลยีสำรสนทศ
ของหนวยงำนมี
ควำมสำมำรถ 

฿นกำรวำงผนบริหำร
จัดกำรงำนดຌำนครงสรຌำง
พืๅนฐำนเดຌอยำงป็นระบบ 

 จຌาหนຌาทีไหรือ 
outsource มทีักษะ 

กำรวิครำะห์ประสิทธิภำพ
ของครงสรຌำงพืๅนฐำน 

ตละดຌาน 

 บุคลากรทีไกีไยวขຌอง 
มีทักษะตาม โ ครบถຌวน ละ
 CIO หรือผูຌอ ำนวยกำร
ศูนย์ทคนลยีสำรสนทศ
สำมำรถวำงผน 

กำรวำงครงสรຌำงพืๅนฐำน 

ของหนวยงำนพืไอรองรับ 

กำรชืไอมยงกับหนวยงำน
ภำครัฐทีไกีไยวขຌองเดຌอยำง 
มีประสิทธิภำพ 

 จຌาหนຌาทีไ หรือ 
outsource มทีักษะ 
กำรระบุละ/หรือกຌเข
ปัญหำดຌำนครงสรຌำง
พืๅนฐำนทีไกดิขึๅนภาย฿น
หนวยงานละปญัหา 
ทีไกิดขึๅนจากกำรชืไอมตอ 

เปยังหนวยงำนภำยนอก 

 จຌาหนຌาทีไสามารถ
รียนรูຌวิธีการบ ารุงรักษาละ
กຌเขปัญหาดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐานจาก outsource 

 

 บุคลากรทีไกีไยวขຌอง 
มีทักษะตาม ใ ครบถຌวน ละ
 CIO หรือผูຌอ ำนวยกำร
ศูนย์ทคนลยีสำรสนทศ 

มีควำมสำมำรถ฿นกำรพิจำรณำ
ละลือก฿ชຌทคนลย ี

ทีไหมำะสมกับการรองรับ
นวัตกรรมบริการสาธารณะ
รวมระหวางหนวยงานภาครัฐ
หรืออกชน 

 จຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง 
มีทักษะกำรพัฒนำละ
ปรับปรุงครงสรຌำงพืๅนฐำน
พืไอ฿หຌสามารถรองรับการ
ชืไอมยงละการ฿หຌบริการ
ประชาชน฿นรูปบบของ 
Multi-platforms หรือป็น 
Service Ecosystem 

สามารถรวมก าหนด
มาตรฐานละขຌอตกลงพืไอ
รวมท างานกันภาย฿นระบบ
นิวศพืไอการบริการอยาง
ราบรืไน 
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ปัจจัย ทีไ ขຌอค ำถำม 

ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

 2. ดຌำนครงสรຌำงละกำรบริหำรจัดกำร ิOperation Enablersี 40% 
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Structure 3 หนวยงานมีนยบาย 
มาตรการ ละวิธีการ
ลือก฿ชຌครงสรຌางดຌาน
ทคนลยี ิอุปกรณ์
คอมพิวตอร์ ครือขาย 
ครืไองมขาย ระบบ
รักษาติดตามละระบบ
ความมัไนคง ปลอดภัยี 
ทีไหมาะสม 

 มีกำรน ำครงสรຌำงดຌำน
ทคนลยีทีไหมำะสมกับ
งำนขຌำ฿ชຌ฿นหนวยงำนเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ฿นระดับ
ครงการนัๅน โ ตยังเมเดຌ
วางครงสรຌางทคนลยีทีไจะ
฿ชຌ฿นการชืไอมยงทีไจะกิดขึๅน
฿นอนาคต 

 หนวยงานสามารถจัดหา
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน
พืไอสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร฿นหนวยงานเดຌ
อยางพียงพอ฿นระดับ
ครงการนัๅน โ 

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม แ ครบถຌวน ละ 

 มกีำรน ำครงสรຌำงดຌำน
ทคนลยทีีไหมำะสมดย
ก ำหนดป็นมำตรฐำนของ
หนวยงำนเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ฿นระดบั
ครงการนัๅน โ ละยังเดຌ
ก าหนดมาตรฐานครงสรຌาง
ทคนลยีทีไจะ฿ชຌ฿น 

การชืไอมยงทีไจะกิดขึๅน 

฿นอนาคต ชน 

Web Technology, 

Mobile Technology, 

Cloud Technology, 

Microservice 

Technology, Data/Big 

Data/IOT Technology, 

User Experiences 

Technology, 

Workflow Technology 

ตาม โ ครบถຌวน ละ 

 มกีำรปรับปรุง 
ประสิทธภิำพดຌำนกำรน ำ
ครงสรຌำงทคนลยเีป฿ชຌ 
ดยลดควำมซๅ ำซຌอนละ 

ลดควำมหลำกหลำยของ
กำรน ำเป฿ชຌ พืไอท ำ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด 

 สามารถก าหนด
ครงสรຌำงทคนลยีหลัก 

ทีไป็นการก าหนดมาตรฐาน
การตอยอดงานทีไจะพัฒนา
฿นอนาคต 

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม ใ ครบถຌวน ละ 

 สามารถตอยอด 
ครงสรຌำงทคนลยีส ำหรับ
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร
฿หม โ ตอเปเดຌดย 

เมจ าป็นตຌองลงทุนดຌาน
ครงสรຌางทคนลยี฿หม
ทัๅงหมด 

 สำมำรถตอยอด
ครงสรຌำงทคนลยี
ประสำนงำนรวมกับ
หนวยงำนทัๅงภำครัฐ 
ภำคอกชน ละภำคสวนอืไน 
ทีไกีไยวขຌอง฿นการบริการ
สาธารณะรวมกันพืไอ
ประยชนส์ูงสุดของ
ผูຌรับบริการ 
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     มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
ครงสรຌำงดຌำนทคนลย ี

฿นดຌานระบบรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงาน 

ทีไทียบคียงเดຌกับกำรวัด 

฿นระดับมำตรฐำนสำกล 

฿นบำงประดใน ตเมครบ 

ทุกดຌำน ชน ISO 27001-2, 

ISO 38500 

   

Process 

Management 

4 หนวยงานมีนยบาย 
มาตรการ ละวิธีการ
พรຌอมทัๅงกระบวนการ
จัดการดຌานทคนลย ี

ทีไหมาะสมพืไอสรຌาง
คุณคาพิไม฿หຌกับ
ผูຌรับบริการ 
อยางตอนืไอง 

 มีกำรวำงผนกำรน ำ
ทคนลยีมำรองรับระบบ
สำรสนทศของหนวยงำน 

เดຌอยางหมาะสม พืไอ฿หຌ
สามารถบริการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 มีนวทางการพิจารณา
ความคุຌมคา฿นการลงทุน 

ดຌานทคนลย ี

 ริไมมีนวคิด฿นการน า
มาตรฐานการบรหิาร
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน
ขององค์กรมา฿ชຌ ตยังเมมี
กำรก ำหนดมำตรฐำนอยำง 

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม แ ครบถຌวน ละ 

 มีกำรวำงผนกำร
จัดหำทคนลยีครงสรຌำง
พืๅนฐำนทุกดຌาน พืไอรองรับ
การ฿หຌ บริการทัๅงจากภาย฿น
ละภายนอกหนวยงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพละ
คุຌมคา 
 มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
การบริหารทคนลยีของ
หนวยงานทีไทียบคียงเดຌกับ
มำตรฐำนสำกล฿นบำงประดใน 
ตเมครบทุกดຌำน 

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม โ ครบถຌวน ละ 

 มกีำรวำงผน 

กำรพัฒนำละปรับปรุง
ครงสรຌำงพืๅนฐำนพืไอ
รองรับการชืไอมยงขຌอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐ
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
อยางป็นระบบละตอนืไอง 
 มีกำรก ำหนดละ฿ชຌ
มำตรฐำนทีไทียบคียงเดຌกับ
มำตรฐำนสำกลพืไอบริหาร
จัดการทคนลยีครงสรຌาง
พืๅนฐาน พืไอรองรับการ฿หຌ 

หนวยงานมีการด านินการ
ตาม ใ ครบถຌวน ละ 

 มีการวำงผน 

กำรลือก฿ชຌละจัดหำ 
ครงสรຌำงพืๅนฐำนรวมกับ
หนวยงำนทัๅงภำครัฐ 
ภำคอกชน ละภำคสวนอืไน 
ทีไกีไยวขຌอง฿นการบริการ
สาธารณะรวมกันพืไอ
ประยชนส์ูงสุดของ
ผูຌรับบริการ 
 มีมำตรฐำนกำรบริหำร
ครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไรองรับ
นวัตกรรมบริกำรสำธำรณะ 
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ระดับคะนน 
สรุปคะนน 

 1 2 3 4 

    ป็นทำงกำร 
 

 มีกำรประมิน
ประสิทธิภำพการ฿หຌบริการ
ละน าผลการประมินมา฿ชຌ
พืไอวางผนการปรับปรุง
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน
อยางตอนืไอง 

บริการทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกหนวยงาน 

ละป็นทีไยอมรับเดຌ 
จากทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง 

รวมทีไทียบคยีงเดຌกับ
มาตรฐานสากลละ 

ป็นทีไยอมรับของผูຌรับบริการ 
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 Outputs 5 ปัจจุบัน หนวยงานมี

ทคนลยีครงสรຌาง
พืๅนฐานทีไมีความมัไนคง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับ 

การขยายตัว ละขຌาถึง
เดຌจากทุกทีไทุกวลา 

 มีการน าทคนลย ี

ทีไตรงสมัยมาประยุกต์฿ชຌ 
฿นงานบางสวน 

 มีระบบครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบครือขาย 

ทีไรองรับกำร฿หຌบริกำร
ภำย฿นหนวยงำนทีไมี
ประสิทธิภำพ 

 บุคลากรสามารถขຌาถึง
ระบบสารสนทศพืไอ
ปฏิบัติงำนจำกคอมพิวตอร์
ของทีไท ำงำนทำนัๅน 

 ครงสรຌางพืๅนฐานครืไอง
มขายมีลกัษณะยกสวน 
ป็น Silo 

 มีการ฿ชຌอุปกรณ์รักษำ
ควำมมัไนคงปลอดภัย 

 มีมาตรฐานดຌาน 

การพัฒนาละการชืไอมยง
ทคนลยีพืไอพิไม
ประสิทธิภาพ 

 มีระบบครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบครือขายทีไ
รองรับกำร฿หຌบริกำรภำย฿น
หนวยงำนละกำรขຌำถึง
จำกภำยนอกหนวยงำนทีไมี
ประสิทธิภำพ 

 บุคลากรสามารถขຌาถึง
ระบบสารสนทศพืไอ
ปฏิบัติงำนเดຌทุกทีไทุกวลำ
ดย฿ชຌคอมพิวตอร์ 

 มีครงสรຌางพืๅนฐาน
ครืไองมขายรองรับ 

กำรขยำยตัว ตระบบทีไอยู 

 มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดຌวยการลด
ความซๅ าซຌอนของการน า
ทคนลยีมา฿ชຌประยชน์ 
รวมทัๅงมีการ฿ชຌทคนลย ี

ทีไกอ฿หຌกิดความคุຌมคาสูงสดุ
ทัๅงดຌานการชืไอมยง 
การดูลระบบ ละการรกัษา
ความปลอดภัยอยางหมาะสม 

 มีระบบครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบครือขาย 

ทีไรองรับกำรชืไอมยงขຌอมูล
กับหนวยงำนภำครัฐอืไน 

 บุคลากรสามารถขຌาถึง
ระบบสารสนทศพืไอ
ปฏิบัติงำนเดຌทุกทีไทุกวลำ
ดย฿ชຌอุปกรณ์หลำกหลำย 

 มีการตอยอดนวัตกรรม
บนครงสรຌางทคนลย ี

ทีไออกบบเวຌอยางยัไงยืน 

 มีระบบครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบครือขาย 

ทีไรองรับกำรชืไอมยงกับ 

ทัๅงภำครัฐละอกชนทีไมี
ประสิทธิภำพ 

 ผูຌรับบริการสามารถ
ขຌำถึงบริกำรเดຌจำกทุกทีไ 
ทุกวลำดย฿ชຌอุปกรณ์
หลำกหลำยรูปบบ 

 มีครงสรຌางพืๅนฐาน 

ทีไรองรับนวัตกรรมบริกำร
สำธำรณะรวมทีไมี
ประสิทธิภาพละป็นทีไ
ยอมรับของผูຌรับบริการ 
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   พืๅนฐำน ชน Firewall, 

Intrusion Detection หรือ 
Intrusion Prevention 

System ตเมมีกำรก ำหนด
มำตรกำร฿นกำรขຌำถึง
ระบบครือขำยละ 
ครืไองมขำย 

฿นครงสรຌำงพืๅนฐำน
ดังกลำวยังมีอยูนຌอยกวำ 
5เั ของระบบทัๅงหมด 

฿นหนวยงาน ิระบบ 

สวน฿หญป็น Silo) 

 มีการ฿ชຌอุปกรณ์รักษำ
ควำมมัไนคงปลอดภัย
พืๅนฐำน ละมีกำรก ำหนด
มำตรกำรกำรขຌำถึงระบบ
ครือขายละครืไองมขาย
จากทัๅงภาย฿นภายนอก
หนวยงานทียบคียง
มาตรฐานสากล 

รูปบบ 

 มีครงสรຌางพืๅนฐาน
ครืไองมขายรองรับ 

กำรขยำยตัว ละระบบ 

สวน฿หญอยู฿นครงสรຌำง
พืๅนฐำนดังกลำว ิอยางนຌอย 
็5ั ของระบบทัๅงหมด 

฿นหนวยงานี 
 ริไมมกีำรลงทุน 

ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน
ครืไองมขำยรวมกับ
หนวยงำนอืไน 

 มีมำตรกำรรักษำ 
ควำมมัไนคงปลอดภัยก ำกับ
กำรชืไอมยงระหวาง
หนวยงาน 

มีมำตรกำรรักษำ 
ควำมมัไนคงปลอดภัยก ำกับ
กำรขຌำถึงทรัพยำกรของ
หนวยงานตามสิทธิของ 
กลุมผูຌรับบริการอยางป็น
ระบบ 

 

3. ดຌำนธรรมำภิบำล กฎหมำย ละกฎระบียบ ิGovernance, Risk and Complianceี 30% 

Governance 

body  

6 หนวยงานจัดตัๅง 
หรือมอบหมาย 

คณะท างานทีไท าหนຌาทีไ
ก ากับดูลงานดຌาน
ทคนลยีครงสรຌาง
พืๅนฐาน พียง฿ด 

 หนวยงานมีกำรตงตัๅง
หรือมอบหมำยคณะท างาน 

ท าหนຌาทีไก ากับดูล 

ละบรหิารจดัการงานดຌาน
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน
ประกอบดຌวย 

 หนวยงานมีกำรตงตัๅง
หรือมอบหมำยคณะท างาน
ซึไงประกอบดຌวยบุคคลตาม 1 

ละบุคคลดังตอเปนีๅ  
(1) CIO หรือ  

ผูຌมีอ านาจตัดสิน฿จ 

 หนวยงานมีการตงตัๅง
หรือมอบหมายคณะท างาน
ซึไงประกอบดຌวยบุคคลตาม 2 

ละคณะท างานหรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมายภารกิจ  
มีการด ำนินงำนตำม 

 หนวยงานมีการตงตัๅง
หรือมอบหมายคณะท างาน
ซึไงประกอบดຌวยบุคคลตาม 3 

ละคณะท างานหรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมายภารกิจ 

มีการด ำนินงำนตำม 
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   (1) ผูຌอ านวยการศูนย์
ทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารของหนวยงาน 

(2) ผูຌรับผิดชอบดูล
บ ารุงรักษาละกຌเขปญัหา
งานดຌานทคนลยีครงสรຌาง
พืๅนฐาน 

(3) ผูຌประมินประสิทธิภาพ 

(2) ผูຌดูลดຌาน 

ความปลอดภัยทางเซบอร์  
(3) ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 

ิStakeholdersี กับ
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน 

(4) ผูຌก ากับตรวจสอบ 

 หนวยงานมีการยก
บทบำทระหวำง
ผูຌรับผิดชอบ ผูຌปฏิบัติงำน 

ผูຌก ำกับตรวจสอบ ละ 
ผูຌประมินกันอยำงชัดจน 

บทบำทอยำงครบถຌวน 
ตอนืไองป็นระบบ 

บทบำทอยำงครบถຌวน 
ตอนืไองละมีประสิทธิภำพ 

 

Control process 

(Process+ 

Repository+Risk 

Management) 

7 หนวยงานน านวทาง 
การก ากับดูลทีไก าหนด
เปปฏิบตัิเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพพียง฿ด 

 มีนวทางการก ากับ
ดูลละจัดการทีไดดีຌาน
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน 
พืไอ฿หຌสามารถรองรับบริการ
ของหนวยงานเดຌ ตยัง 
เมสามารถน าเปปฏิบัตเิดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล หลักฐาน ละอกสาร
ส าคัญ฿นการก ากับละ
จัดการทีไดดีຌานทคนลยี
ครงสรຌางพืๅนฐาน ฿นรูปบบ 

มีการด านินงานตาม แ 
อยางครบถຌวน ละสามารถ
น าเปปฏิบตัิเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทัๅงม ี

การด านินงานดังนีๅ  
 มีนวทางก ากับดูล
ละการบริหารพืไอรองรับ
การขยายตัวของบริการ 
 มีนวทางก ากับดูล
ละการบริหารความสีไยง
ดຌานทคนลยีครงสรຌาง
พืๅนฐาน ิ Risk Management) 

มีการด านินงานตาม โ 
อยางครบถຌวน ตอนืไอง 
ละมีประสิทธิภาพ รวมทัๅง 
มีการด านินงาน ดังนีๅ 
 มีนวทางก ากับดูล
ละการบริหารความสีไยง
ดຌานทคนลยีครงสรຌาง
พืๅนฐานรวมกับหนวยงานทีไ 
กีไยวขຌอง ิRisk Management) 

 มีการวางผนการ฿หຌ 
บริการอยางตอนืไองรวมกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

มีการด านินงานตาม ใ 
อยางครบถຌวน ตอนืไอง 
ละสามารถตอยอดเดຌ 
อยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทัๅงมีการด านินงาน ดังนีๅ 
 ทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง
รวมกันก ากับดูลการพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌมี
คุณภาพ อยางตอนืไอง 
 ทุกภาคสวนรวม 

วางผนการบรหิาร 
ความสีไยง ิRisk Management) 
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    กระดาษป็นหลัก ิPaper) 

หรือเฟล์อิลใกทรอนิกส์ทีไถูก
จัดกใบบบกระจัดกระจาย 

 มีนวทางปฏิบัติดຌาน
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน
พืไอ฿หຌสามารถ฿หຌบริการเดຌ
อยางตอนืไอง ิBusiness 

Continuity Plan) 

 มีการบันทึกละจัดกใบ
ขຌอมูล ละหลักฐาน฿น 

การก ากับละจัดการทีไดีดຌาน
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน 
ดย฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ิBasic Application) 

 มีการประมิน
ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ
จากบุคคลากรภาย฿น
หนวยงาน 

ิBusiness Continuity Plan) 

 มีการจัดกใบขຌอมูล 

ทีไส าคัญพืไอการก ากับดูล
ทคนลยีครงสรຌางพืๅนฐาน 
ดย฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ทีไสามารถสืบคຌนเดຌสะดวก
รวดรใว 

 ทุกภาคสวนรวม
วางผนพืไอ฿หຌทคนลยี
ครงสรຌางพืๅนฐานสามารถ
฿หຌบริการเดຌอยางตอนืไอง 
ิBusiness Continuity Plan) 

 

 รวม 7 ขຌอ มิติทีไ 5 ควำมพรຌอมดຌำนทคนลยี ิTechnology) 10% 

สวนทีไ 4 มิติละปัจจัย฿นกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทัล 

รวม 5 มิต ิจ ำนวนขຌอค ำถำม รวมทัๅงสิๅน 37 ขຌอ  
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วิธีกำรค ำนวณระดับควำมพรຌอมละวุฒิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดิจิทลั 

อาจจ านกออกป็น 2 สวน ดังนีๅ 
1. คาคะนนความพรຌอมละวุฒิภาวะขององค์กร฿นการพัฒนาเปสูรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ค านวณจากสัดสวนผลรวมของคะนน฿นตละขຌอทีไหนวยงานของรัฐ 

มีการด านินงานตามกณฑ์ทีไก าหนดตามตารางดຌานลาง ดยมีคาคะนนระหวาง 0 - 100 คะนน  
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2. ระดับวุฒิภาวะดຌานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ค านวณจากความครบถຌวนของการด านินงาน฿นระดับพัฒนาการดຌานดิจิทัลระดับหนึไง โ ตามทีไระบุเวຌ฿นมดลวุฒิภาวะ 

รัฐบาลดิจิทัล ตามสูตรคาฉลีไยของนๅ าหนัก฿นตละประดในทีไลือก ดังนีๅ 

ิจ ำนวนประดในทีไหนวยงำนมีกำรด ำนินกำรตำมทีไระบุ฿น Pre-Early Stage × แ ื Early Stage × โ ื Developing Stage × ใ ื Mature Stage × ไี  
ิจ ำนวนประดในคำดหวังทีไระบุ฿น Pre-Early Stage + Early Stage + Developing Stage + Mature Stage) 

ระดับวุฒิภาวะดຌานดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ มีคาคะนนอยูระหวาง 1 – 4 เดຌก 

1 = ระยะกอนระยะริไมรก ิPre-Early) 

2 = ระยะริไมรก (Early) 

3 = ระยะก าลังพัฒนา ิDeveloping) 

4 = ระยะสมบูรณ์ ิMature) 

 

  



59  

 

 

คณะผูຌทรงคุณวุฒิกลัไนกรองนวทำงกำรวัดระดับควำมพรຌอมละวฒุิภำวะขององค์กร฿นกำรพัฒนำเปสูรัฐบำลดจิิทัล 

ประธำนคณะผูຌทรงคุณวุฒิ 
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญฉพาะกิจกีไยวกับการขับคลืไอนการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการ 

 กรรมการ฿นคณะกรรมการทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสภานิติบัญญัติหงชาติ 
คณะผูຌทรงคุณวุฒิ 

1. นายมนู อรดีดลชษฐ์ อ.ก.พ. วิสามัญฉพาะกิจกีไยวกับการขับคลืไอนการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชกำร  
2. นายอานนท์ ทับทีไยง อ.ก.พ. วิสามัญฉพาะกิจกีไยวกับการขับคลืไอนการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการ 

3. นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ทีไปรึกษาดຌานการวางระบบสถาปัตยกรรมทคนลยีสารสนทศ 

4. นายนิพนธ์ จริญกิจการ คณะบดีคณะทคนลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 
5. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ 
6. นายวิบูลย์ ซจุง ทีไปรึกษาธุรกิจ สังกัดกรมสงสริมอุตสาหกรรม 

7. นายศุภชัย ยาวะประภาษ อดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. นายสมศักดิ์ จตสุรกานต์ ผูຌอ านวยการสถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน 

9. นายอนก บ ารุงกิจ ผูຌอ านวยการศูนย์สารสนทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ 
10. ผูຌทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

11. ผูຌทนส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

12. ผูຌทนส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
13. ผูຌทนส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ิองค์การมหาชนี 

ลขำนุกำรคณะผูຌทรงคุณวุฒิ  
นางสาววิภาดา ลิไวฉลิมวงศ์ ผูຌอ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน ส านักงาน ก.พ.  
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