รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. มีภารกิจหลักในการพัฒนา
สงเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ อันรวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศที่จะรองรับการทํา
ธุ รกรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส ธุ รกิ จบริ การเกี่ ย วกั บ การทํา ธุ รกรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิก ส และการทํ าธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐในดานตางๆ รวมทั้งเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ย วกับมาตรฐานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่จําเปนตอ การทําธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส ตลอดจนการดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยหรื อ
ดําเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทําธุกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
2) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
3) ศึกษาความตองการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในดานตางๆ เพื่อ
จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
4) ศึกษา วิ จัย และพัฒนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่เ กี่ย วข องกับธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนตอธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
5) สงเสริม สนับ สนุ น และดําเนินการเผยแพร ค วามรู และการใหบ ริการเกี่ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผูอํานวยการ : นางสุรางคณา วายุภาพ
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
คณะกรรมการ
ตําแหนง
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการโดยตําแหนง
(นายไชยยันต พึ่งเกียรติไพโรจน)
3. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง
แหงชาติ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
4. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการโดยตําแหนง
(นายวรวิทย จําปรัตน)
5. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเงิน)
6. นายอภิรมย นอยอ่ํา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส)
7. นายธีระ อภัยวงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร)
8. นายชวลิต อัตถศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานนิตศิ าสตร)
9. นายปรีชา ปรมาพจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเงิน)
10. นายสมพรต สาระโกเศศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดาน
สังคมศาสตร)
11. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
กรรมการและเลขานุการ
(องคการมหาชน)
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)

อัตรากําลัง รวม 127 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ผูชวยผูอํานวยการ 1 คน เจาหนาที่ 107 คน
ลูกจาง 17 คน)
1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เป นองค ก รสํ าคัญ ในการสนับ สนุน SMART Thailand โดยส งเสริม ให การทํา ธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเติบโตอยางมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผูนําในภูมิภาค”
พันธกิจ
1. สรางความเชือ่ มั่นและสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหแกภาครัฐ ภาคธุรกิจและ
ประชาชน
2. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกีย่ วของกับความมั่นคง
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
3. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน ใหเกิดการใชมาตรฐานและกระบวนการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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4. สรางและพัฒนาบุคลากรที่มีทกั ษะระดับสูงดานเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และสราง
โอกาสในการเขาสูตลาดโลกใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
2. สรางความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ใหเกิดในสังคมไทยทุกภาคสวน
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหความสําคัญ
กับโครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยในลําดับแรก
4. พัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่จําเปนและเอื้อตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
5. สง เสริมและสนับ สนุน การเพิ่ม ทั กษะด า นความมั่นคงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศให แ ก
ผูประกอบการ ภาครัฐ ประชาชน และสนับสนุนการพัฒนากําลังคนระดับวิชาชีพใหเพียงพอกับความตองการของ
ประเทศ
6. เป นศู นย รวมความรู ดา นการทํา ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกสแ ละสรางเสริม ประสิ ท ธิ ภาพการ
ดําเนินงานขององคกรอยางมีจรรยาบรรณ

2. สรุปผลในภาพรวม
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) มีผลการประเมินในภาพรวมเทากับ
4.1793 คะแนน โดยมีผลคะแนนในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการ (5.0000 คะแนน)
สูงสุด รองลงมาคือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน (4.1223 คะแนน) มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน (3.9090 คะแนน) และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (3.7667 คะแนน) ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2556
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

4.2860

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

15%

3.7667

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

10%

3.9090

15%

5.0000

100%

4.2775

มิติที่ 1

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติรวมทุกมิติ
มิติที่ 4

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.2860

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

60

1.1 การเพิ่มขึ้ นของมูลคาของธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิก ส
โดยวั ดจากอั ตราการเติบโตของมูลคา e-Payment

เปอรเซ็ นต

12

6

8

10

12

14

7.60

1.8000

0.2160

1.2 การเพิ่มขึ้ นของปริมาณของการทําธุ รกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิกส โดยวั ดจากอั ตราการเติบโตของ
จํานวน หนังสื อรับรองนิติบุ คคลทางอิ เล็ กทรอนิกส
(e-Certificate)
1.3 กลุ มเป าหมายมีความรูความเข าใจมากขึ้ นเกี่ ย วกั บ
กฎหมาย/กรอบนโยบาย/แผน/มาตรการ ฯลฯ ที่
สพธอ. ส งมอบ
1.4 กลุ มเป าหมายมีการนํามาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ สพธอ. ส งมอบ ไปใช งานจริง
1.5 รอยละของผู เข ารับ การอบรมดานความมั่นคง
ปลอดภั ย ผ านตามเกณฑที่ กําหนด
1.6 รอยละของผู เข ารับ การเผยแพรความรูดานการทํา
ธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส มีความรูเพิ่มขึ้ น
1.7 ระดับความสํา เร็จในการรวบรวมและเผยแพรขอมูล
ที่ สําคัญเกี่ ยวกั บการทําธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส

เปอรเซ็ นต

8

6

8

10

12

14

96.03

5.0000

0.4000

เปอรเซ็ นต

5

50

60

70

80

90

95.80

5.0000

0.2500

รอยละ

5

10

15

20

25

30

25.56

4.1120

0.2056

รอยละ

5

50

60

70

80

90

92.60

5.0000

0.2500

รอยละ

5

50

60

70

80

90

95.12

5.0000

0.2500

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.8 ระดับความสํา เร็จในการรวบรวมและเผยแพรขอมูล
ที่ สําคัญเกี่ ยวกั บป ญหา Security ที่ กระทบตอความ
เชื่ อมั่นในการทําธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส ในการ
ทํางานของ ThaiCERT ส ว นงานของสพธอ.

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

70
30

75
40

80
50

85
60

90
70

83.00
61.00

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

15
10
5

3.7667

2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจในการให บริก าร
2.2 รอยละของระดับความเชื่ อ มั่นตอ การดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ ของ สพธอ.
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

รอยละ
รอยละ

3.1 รอยละของการเบิ ก จายตามแผนการใช จายเงิน
3.2 รอยละของการวิ เคราะห ภั ยคุกคามเบื้ อ งตนจากการ
ให บริก ารของ ThaiCERT ได ภายใน 2 วั นทําการ
สําหรับ Phishing เพื่อประโยชนของหนวยงานที่
เกี่ ยวข อ งในการจัดการแก ไขป ญหา
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ

รอยละ
รอยละ

4.1 ระดับการพัฒ นาดานการกํากั บดูแลกิ จการ
4.2 จํานวนระบบ IT (เพิ่มเติม) ที่ นํามาใช ส นับสนุนการ
ดําเนินงานขององคก ร
4.3 บุ คลากรขององคกรไดรับประกาศนียบั ตรที่ เป นที่
ยอมรับ

ระดับ
ระดับ

10
3

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

5.0000
7

5.0000
5.0000

0.5000
0.1500

ระดับ

2

3

4

5

6

7

9

5.0000

0.1000

น้ําหนักรวม

100

10
5
5

3.6000
4.1000

0.3600
0.2050

3.9090
80
70

85
75

90
80

95
85

100
90

89.09
95.81

15

2.8180
5.0000

0.1409
0.2500

5.0000

คาคะแนนที่ได

4.2775
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60 ) คาคะแนนที่ได 4.1223
3.1.1 โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในดานตางๆ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- อัตราการเติบโตของมูลคาการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เบื้องตน) คํานวณจาก มูลคาการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ขอมูลตามปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทากับ 691,815.11 พันลานบาท และมูลคาการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทากับ 744,615.78 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.63
และมีจํานวนหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) ซึ่งเพิ่งเปดใหบริการเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ.
2555 มีจํานวนทั้งหมด ณ สิ้นปอยูที่ 41,016 ฉบับ และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยูที่ 80,405 ฉบับ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 96.03
- สพธอ. ดํ า เนิน การจัด การสั ม มนาให กับ กลุ มเปา หมายเพื่อ ให ค วามรูค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ
กฎหมาย กรอบนโยบาย แผน มาตรการ ที่ สพธอ. สงมอบ เปนจํานวน 2 ครั้ง และไดจัดทําแบบสอบถาม ซึ่งผูเขา
สัมมนามีมีความรูเรื่องการรับรองระบบการพิมพออกและการจัดทําหรือแปลงขอมูล อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ 95.80
3.1.2 การศึ กษา วิ จัย และพั ฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารที่เกี่ยวข องกั บธุรกรรมทาง
อิเล็ กทรอนิกส เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป นตอธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
- สพธอ. พัฒนาระบบทดสอบความสอดคลองตามมาตรฐาน NPMS ผานเว็บไซต "ONOS" (One
Nation - One Standard) เพื่อ ทําให การตรวจสอบรูปแบบการแลกเปลี่ย นขอมูลสําหรับ การทํ าธุรกรรมทาง
อิเ ล็ กทรอนิก สในประเทศไทยเป นมาตรฐานเดี ย วกั น ซึ่ง เว็บ ไซต ONOS จะให บริ ก ารแก ห นว ยงานทั่ วไปเพื่อ
ตรวจสอบขอ ความ XML ว ามีความสอดคลองตรงตามมาตรฐาน NPMS หรือไม เชน บริการตรวจสอบความ
สอดคลองของขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน NPMS เปนตน และในปจจุบันเว็บไซต ONOS
ไดเปดใหบริการใชงานระบบทดสอบความสอดคลองแลวที่ http://standard.etda.or.th/ONOS จากนั้น สพธอ. จึง
จัดงานสัมมนา Financial Message Standard Seminar (FIMES) ในหัวขอ “การใชมาตรฐานกลางขอความการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อยกระดับและพัฒนาธุรกรรมการชําระเงิน” เพื่อใหห นวยงานที่เกี่ย วของมีความรู
ความเขาใจในมาตรฐานกลางขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (National Payment Message Standard :
NPMS ) และมาตรฐาน ISO 20022 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่เ กี่ยวของ รวมถึงสนับสนุนและผลักดันใหมาตรฐาน
กลางขอความฯ เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศ สงผลใหมีจํานวนหนวยงานที่มีการนํามาตรฐาน
NPMS ณ ปจจุบัน จํานวน 23 ราย จากเปาหมาย 90 ราย คิดเปนรอยละ 25.56
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3.1.3 การสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรความรู และการใหบ ริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ย วกับ
มาตรฐาน ความมั่ นคงปลอดภัย หรื อกรณีอื่ นใดเกี่ ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารดา นธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สพธอ. ไดจัดอบรมดานความมั่นคงปลอดภัย จํานวน 4 ครั้ง โดยมี
ผูเขารับการอบรมและผานการอบรม ดังนี้
หลักสูตร
จํานวนผูเขารับ จํานวนที่ผานการอบรม รอยละผานการอบรม
การอบรม (คน) ตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตามเกณฑทกี่ ําหนด
(คน)
1. การฝกอบรมและซักซอมรับมือภัย
80
คุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Incident Drill) ครั้งที่ 2
วันที่ 12-13 และ 15 มี.ค. 56
2. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการ
36
87
พัฒนา Secure Web Application
วันที่ 9-10 ก.ค. 56
3. การอบรม Certified Ethical
20
18
90
Hacking (CEH v8) วันที่ 5-9 ส.ค. 56
4. การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใน
98.57
การซักซอมรับมือภัยคุกคามดานระบบ
สารสนเทศสําหรับสถาบันการเงิน
วันที่ 19 ก.ย. 56
รอยละของผูผ านการอบรมเฉลี่ย
92.60
- การประเมินผลเกี่ย วกับ ความรู ความเข าใจ ของผู เ ข ารับ การเผยแพรค วามรูเ กี่ย วกับ การทํ า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในกิจกรรมรูปแบบตาง ของ สพธอ. เชน อบรม หรือสัมมนา โดยประเมินผลจากจํานวนผู
เขารับการอบรมหรือสัมมนาที่ระบุ วา ไดรับความรูความเข าใจเกี่ย วกับ การทําธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบกับผูเ ขารับการอบรมหรือสัมมนาที่ต อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีการสรุป ผลการดําเนินงานตาม
ตารางดังนี้
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เรื่อง

จํานวนผูเขารวม จํานวนผูตอบ
จํานวนผูตอบ
สัมมนา/อบรม แบบสอบถาม แบบสอบถามที่มคี วามรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
88
48
42
44
27
27

1. การจัดทําขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2. เปดโลกทรรศนการรับรองระบบ
สิ่งพิมพออก ครั้งที่ 1
3. เปดโลกทรรศนการรับรองระบบ
38
34
สิ่งพิมพออก ครั้งที่ 2
4. กระบวนการจัดทําเอกสาร
60
14
อิเล็กทรอนิกสใหมคี วามมั่นคง
ปลอดภัยและนาเชื่อถือ
รวม
230
123
รอยละของจํานวนผูต อบแบบสอบถามที่มคี วามรูเพิ่มขึ้น

34
14

117
95.12

- ในการรวบรวมและเผยแพรข อมูล ที่สํ าคั ญ เกี่ย วกับ การทําธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส สพธอ.
ดําเนินการ จัดทําโครงราง Thailand e-Transactions Statistics Report มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และ
ได รับ ความเห็ นชอบในหลั ก การจากคณะกรรมการบริห าร จากนั้ น จึ ง จั ด ทํ าร าง Thailand e-Transactions
Statistics Report แลวเสร็จ และจัด แถลงขาว มีการเผยแพร Thailand e-Transactions Statistics Report สู
สาธารณชน และมีการประเมินผลความรับรูของประชาชนกลุมเปาหมายไดแลวเสร็จ
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 3.7667
สพธอ. มีการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 56 มีมติเห็นชอบ
กรอบวิธีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบ ริการของ ThaiCERT ประกอบดวย กรอบวิธีการสํารวจ แผนการ
ดําเนินงาน กลุมเปาหมาย และ(ราง)ประเด็นแบบสอบถามที่จะใชในการสํารวจความพึงพอใจ โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 3 สวนสําคัญ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเฉพาะของผูรับบริการ
สวนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก
- ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ
- ดานความทันตอเวลาในการวิเคราะหและประสานงานเพื่อแกไขเหตุภัยคุกคาม
- ดานความถูกตองในผลการวิเคราะหในการใหบริการรับมือและจัดการภัยคุกคามที่ไดรับแจง
- ดานความนาเชื่อถือตอผลขอมูลจากการวิเคราะหภัยคุกคาม
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- ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
สวนที่ 3 การสํารวจทัศนคติตอภาพลักษณ ThaiCERT ประกอบดวย
- ดานทัศนคติตอการที่ ThaiCERT เปนหนวยงานสําคัญของประเทศในการจัดการภัย คุกคาม
ระบบสารสนเทศ
- ดานทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการใหบริการของ ThaiCERT
- ดานทัศนคติตอการยอมรับถึงชื่อเสียงและผลงานที่ปรากฏ
2. สพธอ. ดําเนินการมอบหมายใหผูประเมินภายนอกคือ บริษัท ฟรอสท แอนด ซัลลิวันกรุป
จํากัด (ไทยแลนด) ดําเนินการสํารวจความพอใจจากกลุมเปาหมายแลวเสร็จ โดยผลสํารวจความพึงพอใจ (เฉพาะ
สวนที่ 2 ) ผูตอบแบบสํารวจ มีระดับความพึงพอใจเทากับรอยละ 83 และมีผลสํารวจความเชื่อมัน่ ตอการดําเนินงาน
ของ สพธอ. รอยละ 61
3. มีก ารรายงานผลการสํ ารวจความพึงพอใจต อคณะกรรมการบริ หารฯ ในการประชุมครั้งที่
9/2556 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 56
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.9090
3.3.1 สพธอ. เบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม 381.2332 ลานบาท จากเงินงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 427.9192 ลานบาท บาทคิดเปนรอยละ 89.09
3.3.2 เพื่อใหการดําเนินการแกไขเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรที่ไดรับแจงอยาง
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ มีมาตรฐานของบริการไดเ ที ย บเท ากั บ การดํ าเนิน งานของหนวยงานในภาคเอกชน และมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามกระบวนการที่ถูกตอง ไทยเซิรตจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการประสานงานแกไขภัย คุกคาม
ดานสารสนเทศ (Threat) ไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับแจงเหตุและตรวจสอบเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรที่ไดรับแจง
2. การประเมินผลกระทบจากเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร
3. การขอรับความเห็นจากฝายกฎหมาย
4. การดําเนินการเพื่อแกไขเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรที่ไดรับแจง
การสรุปการดํ าเนินการ (หลั งการแกไขเหตุ การณด านความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร ) หลั ง
เหตุการณดา นความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอรที่ไดรับแจงได รับการแกไขจนไดรับผลเปนที่นาพอใจ เจาหนาที่
ดําเนินการบันทึกรายละเอียดการดําเนินการเพื่อรับมือและแกไขเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรที่
เกิดขึ้น ผลการวิเคราะหตนเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น และดําเนินการปดการแจงเหตุนั้น
จํานวนเหตุการณภัยคุกคาม Phishing ที่ไดประสานงานเพื่อดําเนินการไดภายใน SLA 2 วันทําการ
ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 มีจํานวน 597 เรื่อง คิดเปนรอยละ 95.81
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3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 5.0000
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบที่
สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ภายใตการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และสิ่ งแวดลอ ม มิใชเ พื่อการบรรลุ
เปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเอง
ที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหค ณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมิน จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการ
การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานทีส่ ําคัญ
การรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)

70
20

5.0000

17.5

5.0000

5

5.0000

10
17.5
30

5.0000
5.0000

20

5.0000

10

5.0000
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ระดับการพัฒนาดานการกํา กับดูแ ลกิ จการ = 5.0000 คะแนน
คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปภายในเวลาที่กําหนด
การสงเสริมความรู ความสามารถของ
คณะกรรมการ

5
4
3
2
1
0

บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคการ
มหาชนรายไตรมา

การรายงานผลการดําเนิน งานแก
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ นโยบาย โดยการ
ประชุมพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําป ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สาํ คัญ สพธอ. ไดจัดทําแผนงาน
ประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เชน เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ ย ง การจัด การสารสนเทศ และการรายงานดานการเงิ น การบริห ารจั ดการทรัพยากรบุค คล และการ
รายงานดานภารกิจหลักเปนตน และมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสตอคณะกรรมการบริห ารในเรื่อง
การบริหารทรัพยากรบุคคลไดครบทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริห ารไดติ ดตาม ดู แลผลการดําเนิน งาน ทั้ง ในดานการเงิ นและไมใช
การเงิน อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวินิจฉัยในที่ประชุมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผล
งานผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขาประชุม โดยมีผลการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ปงบประมาณ 2556 คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนการประชุม มีกรรมการเขาประชุมรอย
ละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
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- สพธอ. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดานการเงิน
และไม ใชการเงิน (ดานภารกิจหลัก) อยา งถูกตองเชื่อ ถือได ในรายงานประจําป งบประมาณ โดยมีการเปดเผย
คําอธิบายและการวิเคราะหทั้งในดานการเงิ นและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ย นแปลงของตัวเลขที่สําคั ญ
พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- สพธอ. มีการเป ดเผยงบการเงิน โดยประกอบด วยรายละเอีย ดดั งนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
เว็บไซตขององคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไดครบทุกคณะ
และมีการเปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
สพธอ. ได มีการดํ าเนินการจัด ทําแบบฟอรมสํ าหรับการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการเสร็ จ
เรียบรอยแลว โดยไดมีการทําความเขาใจในแบบฟอรมและใหคณะกรรมการพิจารณากรอกขอมูล เพื่อ สพธอ. จะได
มีการสรุปผลเพื่อใหคณะกรรมการบริหารไดมีการ Discuss กันตอไป(คาดวาจะมีการดําเนินการในไตรมาสที่ 3) ทั้งนี้
สรุปการกําหนดหัวขอหลักและน้ําหนักในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่ครอบคลุมหัวขอที่ ก.พ.ร. กําหนด
ไดแก
1. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ (รอยละ 20)
2. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (รอยละ 15)
3. การประชุมของคณะกรรมการ (รอยละ 15)
4. การทําหนาที่ของคณะกรรมการ (รอยละ 15)
5. ความสัมพันธกับฝายบริหาร (รอยละ 15)
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการ (รอยละ 10)
7. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (รอยละ 10)
ซึ่ งคณะกรรมการได มี ก ารประเมิ น ตนเอง โดยฝ า ยเลขานุ ก ารได รายงานผลการประเมิ น
ตนเองของคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อ วั นที่ 29 สิ ง หาคม 2556 โดยคณะกรรมการได มี
การแสดงความคิ ด เห็ นรว มกั นเพื่อปรับ ปรุง และพัฒนาการบริ ห ารงานต อ ไป
3.4.2 จํานวนระบบ IT (เพิ่มเติม ) ที่นํามาใช สนั บสนุน การดํ าเนินงานขององค กร เพื่อเปนการช วย
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหมีการปฏิบัติงานอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไมเกิดความซ้ําซอน
ในการจัดเก็บขอมูล จึงตองมีนําระบบสารสนเทศมาใชในองคกร โดยในเบื้องตน ไดเนนระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การดํ าเนินงานบริหารจัดการภายใน ไดแ ก ระบบบัญ ชีแ ละการเงิน ระบบพัสดุ ระบบบริห ารบุ คคล (และระบบ
เงินเดือน) ระบบบริหารแผนงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดเก็บ เอกสาร และระบบแบงปนไฟล เปนตน
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นอกจากนี้เ พื่อเปนการประชาสัมพันธองคกรใหเ ปนที่รูจัก จึงจําเปนตองมีการจัดทํา Website ขององคกรเพื่อ
นําเสนอขอ มูลตางๆ และเป นการประชาสัมพันธองคกรอีกทางหนึ่ง ดวย(ระบบอินเทอรเน็ต) รวมทั้ง มีการจัดทํ า
ระบบอินทราเน็ต เพื่อเปนการสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลใหกับพนักงานภายในองคกรดวย ซึ่ง สพธอ. มีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 7 ระบบ คือ
1. ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต
2. ระบบแบงปนขอมูล (File Sharing)
3. ระบบบัญชีการเงิน พัสดุและจัดซื้อ
4. ระบบจองหองประชุม
5. ระบบจัดการการประชุม
6. ระบบฐานขอมูลผูติดตอ
7. ระบบขอรับบริการสารสนเทศ
3.4.3 บุค ลากรขององค กรไดรับ ประกาศนีย บัตรที่เป นที่ย อมรับ ใบประกาศนี ยบัต รดา นความมั่นคง
ปลอดภัย ที่นํามาประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ ไดแก
1. Security + Certification จาก สถาบัน CompTIA
2. CISA (Certified Information System Auditor) และ CISM (Certified Information
Security Management) Certification จาก สถาบัน ISACA (www.isaca.org)
3. CISSP และ SSCP Certification จาก สถาบัน (ISC)2 (www.isc2.org)
4. SANS GIAC Certification จากสภาบั น GIAC Global Information Assurance
Certification (www.giac.org)
5. ประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่น ไดแก AccessData Certified Examiner และ AccessData
Mobile Examiner
ปจจุบัน มีบคุ ลากร สพธอ. สอบผานประกาศนียบัตรระดับสากล จํานวน 9 ใบ

4. จุดเดน/พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1. สพธอ. สามารถเพิ่มจํานวนการรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสไดดีกวาเปาหมายมาก ซึ่งมี
สวนชวยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนอยางมาก อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
2. มีการสงเสริมใหเกิดความรูทางดานความมั่นคง ปลอดภัย ทางอิเ ล็กทรอนิกส และสงเสริมให
หนวยงานตางๆ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลตางๆ ซึ่งมีสวนชวยทางออมในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสดวย
3. สพธอ. สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบ IT ในองคกร เพื่อชวยใหองคกรสามารถปฏิบัติงานให
สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคคลากรในองคกรยังมีความรูเพิ่มมากขึ้นดวย
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1. เนื่องจากผลการประเมินตัวชี้วัดการเพิ่มมูลคาทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสต่ํากวาเปาหมาย
มาก สพธอ. ควรที่ จะดํ าเนินการทบทวนผลที่ เกิด ขึ้นเพื่อหามาตรการแกไขให มีการเพิ่มมูล ค าของธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสมากขึน้ โดยอยางนอยทีส่ ุดควรพิจารณาหาแนวทาง ความเชื่อมโยงโครงการที่สามารถสงเสริมธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยตรง เสริมไปกับ แนวทางดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิกสที่
สพธอ. ดําเนินการอยูในปจจุบัน
2. รอ ยละการเบิก จ า ยตามแผนการใช จา ยเงิ น ยั ง ต่ํ า กว า เป า หมายมากอยู สพธอ. ควรที่ จะ
ดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
3. จากผลการประเมินความเชื่อมันตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สพธอ. นั้นแสดงให
เห็นวา ผูรับบริการและประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นตอ สพธอ. ในบทบาทที่รับผิดชอบ สพธอ. ควรใหความสําคัญ
ตอการเผยแพรประชาสัมพันธ รวมถึงสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม ใหผูรับบริการ
และสังคมเกิดความเชื่อมั่นตอ สพธอ.
4. สพธอ. ควรแสดงใหเห็นถึงแผนการถายทอดความรู มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สพธอ.
สงมอบใหเ ปนรูป ธรรม เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินผลรอยละของผูนํามาตรฐานไปใชงานจริง เพื่อ
ประเมินความถูกตองของแนวทางปฏิบัติ เพื่อให สพธอ. สามารถนําไปปรับปรุงการเผยแพรในปตอไปได
5. ในปงบประมาณตอ ไป สพธอ. ควรพิจารณาประเมินผลเพิ่มเติมในประเด็นสําคัญตางๆในการ
พัฒนาองคกรจากภายใน เชน
- การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุค คล ซึ่งอาจรวมไปถึงการจัด ทํา JD, JS หรือ
Competency ขององค ก ารให ชั ด เจน ซึ่ ง ในอนาคต สพธอ. สามารถนํา ไปสรา ง
Succession plan ได
- การพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง
- การพัฒนาระบบบริหารลูกคา ผูรับบริการ
เปนตน
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