
โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจทิัล” ประจำปี 2565 

ท่ามกลางการความผันผวนของโลกาภิวัตน์ ปัญหาด้านเก่ียวกับภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ของโรคโควิด-
19 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการปรับตัวในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของประเทศไทยให้ปรับวิธี
คิดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการ
ให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสมัฤทธิ์และผลประโยชนส์่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรร ม  และตอบ
โจทย์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2-3 Digital 
Thailand : Inclusion and Full Transformation ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิลั 
พ.ศ.2563-2565  โดยมีเป้าหมาย 1) ให้บริการที่ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ  2) เพิ่ มความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 3) โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเชื่อถือและมีส่วนร่วม และ 4) ภาครัฐที่ปรับตัว
ทันเวลา 

โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เสมือนเครื่องมือที่จะช่วยยืนยันถึงศักยภาพ
ผลงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลทีม่ีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน 
อปท. อื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานไปพร้อม ๆ กัน และที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยให้หน่วยงานทุกระดับปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ ้น  ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2565 เป็นปีที่ 2 ของ
โครงการฯ โดยในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสนใจจำนวนมาก และร่วมส่งผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น
ดิจิทัลในการบริหารและให้บริการประชาชนเข้ามานำเสนอและสามารถที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มากกว่า 50 ผลงาน  ที่สำคัญในส่วนของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” จะยังได้รับเกียรติรับรางวัลสมทบรัฐบาลดิจิทัล 
หรือ DG Awards หมวดท้องถิ่นดิจิทัล อีกจำนวน 3 รางวัล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานของหน่วยงาน อปท. ทั่วประเทศ เพื่อมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นขวัญ
กำลังใจและเป็นตัวอย่างกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในปีถัดไป เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย 
โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์

1) เพื ่อเฟ้นหาและคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์การพิจารณา ที ่มีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนในท้องถิ ่น โดยยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” และประสบความสำเร็จในมุมมองของประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 



2) เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้งานในพื้นที่ คาดหวังว่าโครงการจะก่อให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ภาค
ประชาชนและหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 

คุณสมบัตขิองผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

1) เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานของภาครัฐเท่านั้น 
2) เป็นผลงาน/โครงการที่เร่ิมใช้งานจริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร หรือ เร่ิมใช้งานจริงก่อนวันที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2565 
3) หน่วยงานผู้ส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ต้องเป็นหน่วยงานราชการในรูปแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) เท่านั้น 
4) ไม่เป็นผลงาน/โครงการที่เคยได้รับรางวัลของโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 

 

เกณฑ์การพิจารณา  

 

เกณฑ์การพิจารณา สัดส่วนคะแนน 
หมวดที่ 1 ปัญหา  
1. ปัญหา (Pain point) และกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงปัญหา จนเป็นที่มาของการพัฒนาผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างไร โดยสามารถระบุ
วัตถุประสงค์ของผลงานได้อย่างชัดเจน 

15 

หมวดที่ 2 นโยบายและแผนงาน  
2. นโยบายหรือแผน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การทำงานหรือให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง 

10 

หมวดที่ 3 กระบวนการทำงาน  
3. ลักษณะของ ผลงาน/โครงการ นวัตกรรมดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด ความริเร่ิมสร้างสรรค์ของผลงาน/
โครงการ รูปแบบการพัฒนาผลงาน/โครงการ และผู้ร่วมพัฒนา 

25 

4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึงบริการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเหมาะสมต่อการรับรู้ของประชาชน 

10 

หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรม  
5. เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ ผลงาน/โครงการ ที่ส่งเข้าประกวด ความสำเร็จของผลงาน/โครงการ 15 
6. การมีส่วนร่วม และ/หรือผลตอบรับจากการใช้งานจริง กับภาคประชาชน และ บุคคลากรขององค์กร อย่าง
เหมาะสมเพียงใด 

15 

7. แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต (Roadmap) มีความยั่งยืน ชัดเจน และเป็นไปได ้ 10 
รวม 100 

* ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลียน/เพิ่ม/ลด เกณฑ์การพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่อการพิจารณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด 

1) เข้าเว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ 
2) ดาวน์โหลด คำแนะนำในการให้ข้อมูล (File: guide.docx), ใบส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด (File: 

submission form.docx) 
3) ทางผู้จัดการประกวดได้จัดทำ PowerPoint Template หรือ คลิปวิดีโอ ที่ประกอบด้วยหัวข้อที่คณะกรรมการตัดสิน

ใช้พิจารณา ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดและใช้ Template ในการให้ข้อมูลผลงานนวัตกรรมดิจิทัลของหน่วยงาน

https://dgti.dga.or.th/dgti-local/


ท่านที่ต้องการส่งเข้าประกวด หรือท่านอาจใช้ PowerPoint Template อื่น ๆ ที่ท่านจัดทำขึ้นในการให้ข้อมูลของ
โครงการได้ โดยเนื้อหาควรครอบคลุมหัวข้อที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการให้ข้อมูลเป็นอย่างน้อย 

4) กรอกข้อมูลและใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อยอมรับเงื่อนไขของการส่งผลงานเข้าประกวดใน ใบส่งผลงาน
นวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด พร้อมลงลายมือชื่อ สแกนใบส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ที่ได้กรอกและลงชื่อ
พร้อมประทับตราแล้ว ในรูปแบบ ชื่อหน่วยงาน_form1.pdf หรือ ชื่อหน่วยงาน_form1.jpg 

5) กรอกข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานในเว็บไซต์ พร้อมอัปโหลดไฟล์ PowerPoint ตาม 3) และ ไฟล์ ใบส่งผลงานนวัตกรรม
ดิจิทัลเข้าประกวด ตาม 4) 

6) กดปุ่ม ส่ง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 
7) ตอบคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอ และกด ยืนยัน เพื่อดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลของท่านเข้าประกวดรางวัล

ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565 หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณามากกว่า 1 ผลงาน ให้เร่ิมขั้นตอนที่ 3) ใหม่อีก
คร้ัง 

 

กำหนดส่งผลงาน 
ระบบรับสมัครออนไลน์ จะเปิดรับสมัครผลงานวนันี้ จนถึงวนัที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

ติดต่อสอบถาม 
หากท่านมีข้อสงสยัเก่ียวกับการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถสอบถามไดท้ี่ 02-6126060 


