รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. มีภารกิจหลักในการพัฒนา
สงเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ อันรวมถึงอุต สาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศที่จะ
รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจบริการเกี่ย วกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐในดานตางๆ รวมทั้งเพื่อจัด ทําขอเสนอแนะเกี่ย วกับมาตรฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการดําเนินการดานความมั่นคง
ปลอดภัยหรือดําเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
2) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
3) ศึกษาความตองการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ธุรกิ จบริการเกี่ย วกับ ธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิ กส และการทําธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ กสภ าครัฐ ในด า นตา งๆ
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
4) ศึ กษา วิ จัย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ กี่ย วข อ งกั บ ธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีจ่ ําเปนตอธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
5) ส ง เสริม สนั บ สนุ น และดํ าเนิน การเผยแพรค วามรู และการให บ ริการเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดา นธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส ตลอดจนดํ าเนินการฝก อบรมเพื่อยกระดับ ทักษะ
เกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผูอํานวยการ : นางสุรางคณา วายุภาพ
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ
ตําแหนง
1. นางจีรวรรณ บุญเพิ่ม
ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการโดยตําแหนง
3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการโดยตําแหนง
4. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
กรรมการโดยตําแหนง
เทคโนโลยีแหงชาติ
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(ดานการเงินและดานพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส)
6. นายธนวงษ อารีรัชชกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(ดานวิศวกรรมศาสตร ดานสังคมศาสตรและการ
บริหารงานบุคคล)
7. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเงิน)
8. นายชวลิต อัตถศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานนิตศิ าสตร)
9. นายธีระ อภัยวงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(ดานวิทยาการคอมพิวเตอร)
10. นางสาวสิบพร ถาวรฉันท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานการเงิน)
11. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
กรรมการและเลขานุการ
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

อัตรากําลัง รวม 127 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ผูชวยผูอํานวยการ 1 คน เจาหนาที่
107 คน ลูกจาง 17 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 540.33 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรสํ าคัญ ในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส งเสริม ให การทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเติบโตอยางมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผูนําในภูมิภาค”
พันธกิจ
1) สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหแ กภาครัฐ ภาคธุรกิจและ
ประชาชน
2) พัฒนา สงเสริม และสนับ สนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ย วของกับความมั่นคง
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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3) พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน ใหเ กิดการใชมาตรฐานและกระบวนการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
4) สรางและพั ฒนาบุ คลากรที่มีทั กษะระดับสู งดานเทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประเด็นยุทธศาสตร
1) สงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และสราง
โอกาสในการเขาสูตลาดโลกใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
2) สรางความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ใหเกิดในสังคมไทยทุกภาคสวน
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหความสําคัญ
กับโครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยในลําดับแรก
4) พัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่จําเปนและเอื้อตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
5) สงเสริมและสนับสนุ นการเพิ่มทักษะดานความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศใหแ ก
ผูประกอบการ ภาครัฐ ประชาชน และสนับสนุนการพัฒนากําลังคนระดับวิชาชีพใหเพียงพอกับความตองการของ
ประเทศ
6) เปนศูนยรวมความรูดานการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ ละสรางเสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคกรอยางมีจรรยาบรรณ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองปฏิ บั ติ งานของสํ านัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิเ ล็ กทรอนิก ส
(องค การมหาชน) หรือ สพธอ. ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ได คะแนน 4.4819 โดยผลการ
ปฏิบัติงานในมิติ ที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนนมากสุดคือ 4.9591 รองลงมาคือ
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.8029 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได
คะแนน 4.3700และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คะแนน 3.8220 ตามลําดับ
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิ บัติงานตามคํารั บรองการปฏิ บัติงานของสํานัก งาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน

55%

4.3700

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

3.8200

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน

10%

4.8029

มิติที่ 4 การกํา กับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองคการ

20%

4.9591

95%

4.4819

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติท ี่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิ ติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
คะแนน พ.ศ.
2556
2557

มิติที่ 1
4.2860
4.3700

มิติที่ 2
3.7667
3.8200

มิติที่ 3
3.9090
4.8029

มิติที่ 4
5.0000
4.9591

รวม
4.2775
4.4819
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล
1.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดทํา (ราง)
กรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของ
ประเทศ
1.2 รอยละของการเพิ่มขึ้นของมูลคาของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยวัดจากอัตราการเติบโตของ
มูลคา e-Payment
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําและเผยแพรสถิติ
internet user profile
1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ Trustmark
1.5 จํานวนกิจกรรมของโครงการ Thailand national
Root CA ที่สามารถดําเนิน จการไดในปงบประมาณ
2557
1.6 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ TeDa
1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐาน
e-Transactions*
1.8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสรางความรู
เกี่ยวกับกฎหมายดาน ICT
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจา ยเงิน
3.2 รอยละของการวิเคราะหภัยคุกคามเบื้องตนจากการ
ใหบริการของ ThaiCERT ไดภายใน 2 วันทําการ
สําหรับ Phishing เพื่อประโยชนของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดการแกไขปญหา
3.3 ระดับความสสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานภายใน
ที่สําคัญ (บุคคล จัดซื้อ นิติกรรมสัญญา)
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จในการรักษาสถานภาพ
ประกาศนียบัตรดานความมั่นคงปลอดภัยที่มีการคง
สภาพและพัฒนาเพิ่มเติม
4.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารจัดการ
ความรู

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

ระดับ

55
20
10

1

2

3

4

5

รอยละ

10

6

8

10

12

14

10.07

3.0353

0.3195

ระดับ

35
10

1

2

3

4

5

5.00

4.7143
5.0000

0.5263

ระดับ
ระดับ

10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.00
4.00

5.0000
4.0000

0.5263
0.2105

ระดับ
ระดับ

5
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.00
-

5.0000
0.0000

0.2632
0.0000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.2105

ระดับ

10
5

1

2

3

4

5

5.00

3.8220
5.0000

0.2632

70

75

80

85

90

78.22

รอยละ
รอยละ

5
10
3
4

80
75

85
80

90
95

95
97

100
99

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ
ระดับ

20
10
5

1
1

2
-

3
3

4
-

ระดับ

5

1

2

3

4

น้ําหนักรวม

95

รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.3700
3.7676
4.50
4.5000 0.4737

0.1392

96.71
99.23

2.6440
4.8029
4.3430
5.0000

5.00

5.0000

0.1579

5
5

4.92
5.00

4.9591
4.9182
5.0000

0.5177
0.2632

5

5.00

5.0000

0.2632

0.1371
0.2105

คาคะแนนที่ได 4.4819

* อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหตดั ตัวชี้วัดและน้ําหนัก (รอยละ 5) ของตัวชี้วัดที่ 1.7
ออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบกับคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (National Cyber Security Committee) ชุดเดิมที่
สิ้นสภาพไปพรอมกับรัฐบาลชุดเดิม ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่องคการมหาชนไมสามารถควบคุมได แตมีอํานาจหนาที่เพียงแคแจงเพื่อทราบ
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 55) คาคะแนนที่ได 4.3700
สพธอ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของ สพธอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็ จ ตามนโยบายรัฐบาล: สพธอ. มีผ ลสํ าเร็จเป นไปตามนโยบายรัฐบาลประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของประเทศ
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติ (National Cyber Security Committee) หรือ NCSC โดยมี ผอ.สพธอ. เปนกรรมการและ
เลขานุการ และ สพธอ. ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวมกับศูนยรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม และกองบังคับ การสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สํานักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (Thailand Computer Emergency Response Team : ThaiCERT) หนวยงาน
ภายใต สพธอ. ใหการสนับสนุนทางเทคนิค รวมถึงจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ
สพธอ. ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอ (ราง) กรอบนโยบายความ
มั่นคงปลอดภั ย ไซเบอรข องประเทศ และจัด ทํา Workshop เกี่ยว Flow ในการรับ มือภั ยคุกคามไซเบอรกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และในระดับผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ย วของ สพธอ. ไดปรับปรุงเนื้อหาและไดนําเสนอ
(ราง) กรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของประเทศตอสภาความมั่นคงแหงชาติ อยางไรก็ตามในขั้นตอน
การนําเสนอ (ราง) กรอบนโยบายความมั่นคงปลอดภั ยไซเบอรของประเทศตอคณะรัฐมนตรี ยังอยูในระหวาง
พิจารณา
2) มูลคาของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) เปนการโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอน
สิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมดหรือบางสวน (ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ทาการจําแนกการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ตามสื่อการชําระเงินตางๆ ออกเปน 6 ประเภท ประกอบดวย การโอนเงินเพื่อลูกคาผาน BAHTNET การโอนเงิน
ครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) การโอนเงินรายยอยขามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer:
ORFT) การโอนเงินภายในธนาคาร (รวมชําระคาสินคาบริการ) การชําระเงินดวยบัตรพลาสติก (Payment cards)
และเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)
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ผลการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ 2557 มู ล ค า ที่ เ ป น ตั วเงิ น ของการทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสอยูที่ 618,635 ลานบาท คิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้น 10.07
3.1.2 ผลสําเร็จตามตามวัตถุประสงคก ารจัดตั้ง: สพธอ. มีผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุป ระสงคการ
จัดตั้งประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) การจัดทําและเผยแพรสถิติ internet user profile
สถิติ Internet User Profile เปนการสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ในมิติตางๆ ที่มีการ
กําหนดหัวขอในแตล ะป โดยกลุมธุรกิจที่มีการนําขอมูลไปใชมากที่สุด ไดแ ก กลุมธุรกิจ e – Commerce การ
จัดทําและเผยแพรสถิติ Internet User Profile ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีขั้นตอนการดําเนินโดยสรุปดังนี้
1.1) จัดทํา (ราง) แบบสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย ป 2557 และ
นําเสนอ (ราง) สํารวจดังกลาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับสวนที่เปนประเด็นคําถามพิเ ศษประจําป เพื่อใหชวย
ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณของประเด็นคําถาม คําตอบตางๆ ที่จัดทําขึ้นมา
1.2) พัฒนา (ราง) แบบสํารวจฯ ที่ไดปรับตามคําแนะนําและผานการทดสอบแบบจากกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทน เพื่อใหเปนแบบสํารวจออนไลน โดยแบบสํารวจออนไลนนี้จะตองผานการทดสอบระบบจาก
ผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใหผูตอบมั่นใจไดวาการตอบแบบสํารวจออนไลนนี้ จะไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานหรือตัวผูตอบเอง
1.3) ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลการสํารวจ พรอมจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ และ
จัดงานแถลงผลการสํารวจดังกลาวสูสื่อสาธารณะ
1.4) นําผลการสํารวจดังกลาวไปเผยแพร ในรูปแบบของการจัดพิมพหนังสือสงใหหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการจัดทําลิงคใหผูที่สนใจจะใชขอมูลดังกลาวไดดาวนโหลดผานเว็บไซตของ สพธอ.
โดยจะมีการจัดทําแบบสอบถามการรับรูของกลุมเปาหมายผูใชขอ มูลผลการสํารวจครัง้ นี้ สงไปตามหนวยงานตางๆ
และติดตามผลจากการตอบแบบสอบถามดังกลาว รวมทั้งเก็บสถิติจํานวนผูที่เขามาดาวนโหลดผลการสํารวจ เพื่อ
นามาประมวลผลรวมกัน และนําาเสนอผลที่ไดตอผูบริหาร
1.5) ติดตามผลการตอบแบบสอบถามจากหนวยงานตางๆ ที่ไดสงไป รวมทั้งเก็บสถิติจํานวนผู
ที่เขามาดาวนโหลดผลการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อนํามาประมวลผลรวมกัน และนําเสนอผลที่ไดตอผูบริหาร
2) การพัฒนาระบบ Trustmark
ระบบ Trustmark ที่ สพธอ. ไดดําเนินการ มีการกําหนดเกณฑการสรางความนาเชื่อถือของการ
ให บ ริ ก ารเว็ บ ไซต e-Commerce ซึ่ง ประกอบด วย 3 ด า น ได แ ก ความโปร ง ใสของการประกอบธุ รกิ จ
(Transparency) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการคุมครองความเปนสวนตัว (Privacy) ควบคูไปกับการ
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พัฒนาระบบใหบริการ ซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการสถานะของผูประกอบการที่ผานการตรวจประเมิน หมดอายุ ถูก
พักใชหรือเพิกถอน เปนตน
ผลการดําเนินงาน สพธอ. สามารถออกแบบระบบ Trustmark และพัฒนา Prototype ไดแลว
เสร็จ โดยไดนําเสนอระบบในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 (รวมกับโครงการสงเสริมความ
เชื่อมั่นในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส สพธอ. ไดมีการกําหนดเงื่อนไขการออกเครื่องหมาย Trustmark และทํา
การทดสอบทดสอบระบบ สพธอ. ไดพัฒนาระบบ Trustmark ใหมีความพรอมในการใหบริการ และไดจัดทําคูมือ
การใชง านระบบ Trustmark พรอมแบบฟอรมในการขอใช บ ริการจากหนวยงานตา งๆ โดยมี การจั ดประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย ครั้งที่ 8/2557 เพื่อการประชาสัมพันธเมื่อวันที่
25 กันยายน 2557 ณ หองประชุมสํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในปงบประมาณ
2557 บริษั ท แอลเอ็น ดับ เบิ้ ล ยู ช อ ป จํ า กัด หรือ เทพช อป เปนผู ป ระกอบการรายแรกที่ข อสมัค รใช บริก าร
เครื่องหมาย Trustmark หรือ Smilemark ซึ่งทาง สพธอ. ไดอนุมัติใหใชเครื่องหมายดังกลาว
3) โครงการ Thailand national Root CA
Thailand NRCA เป นศู นยกลางในการสรางความเชื่อมั่นในการเชื่ อมโยงระบบลายมือชื่ อ
อิเ ล็กทรอนิ กสที่มีการใช งานทั้ง ในประเทศและตางประเทศ โดยมีจุด ประสงค หนึ่ ง เพื่อการยืน ยั นตั วตนของ
ผูใชบริการ ซึ่งความนาเชื่อถือของ Thailand NRCA เปนสิ่งจําเปนและตองมีการดําเนินงานใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0 หรือ
WebTrust 2.0 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่นําไปสูการเชื่อมตอระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของการ
ดําเนินงานออกใบรับ รองอิเล็กทรอนิกสใหกับ ผูใชงาน ผูที่มีบทบาทสําคัญคือ CA ในประเทศ ซึ่งจะเปนผูออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหกับผูใชในประเทศโดยตรง จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปฏิบัติงานภายใตกรอบของ
กฏหมายที่กํากับดูแลโดย Thailand NRCA เพื่อสนับสนุนใหใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ออกภายใต Trust Model
ของ Thailand NRCA มีความนาเชื่อถือทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในปงบประมาณ 2557 สพธอ. ไดจัดใหมีการ Internal audit เพื่อเตรียมพรอมการดําเนินงานให
สอดคลองมาตรฐาน Trust Service Principles and Criteria โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557
NRCA สามารถทํางานรวมกับ CA ตางประเทศได และผานการรับรองมาตรฐาน Trust Service Principles and
Criteria นอกจากนี้ สพธอ. ไดจัดทํารางกฎหมายลําดับรองเพื่อกํากับดูแล CA ซึ่งสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
แตอยูระหวางการพิจารณาเพื่อประกาศใช
4) การพัฒนาระบบ TeDa
โครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) เปนกลไกที่สรางความมั่นคง
ปลอดภัยของเอกสารอิเ ล็กทรอนิกส วามีความถูกตองแทจริงและระบุตัวตนของผูลงนามในเอกสารได จึงเปน
โครงการนํารองสําคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยในปงบประมาณ 2557 ทาง
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สพธอ. ได จัด ทํา Business Model ได แ ลวเสร็จ มี การพัฒ นาระบบหลั ก Roadmap ในการนํ าไปใชกั บ
กลุมเปาหมาย โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการจัดเก็บเอกสารได 4 ประเภท ประกอบดวย เอกสาร Scan
เอกสาร Hash ที่สามารถตรวจสอบความถูกตองครบถวนในภายหลัง เอกสาร PDF แบบปกติ และเอกสาร PDF ที่
มีโครงสราง ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 สพธอ. มีผูใชบริการจัดเก็บเอกสารในระบบ 10 ราย โดยใน
จํานวนนี้เปนผูใชบริการจัดเก็บเอกสารในระบบจํานวน 3 ราย
5) การพัฒนามาตรฐาน e-Transactions
อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
มีมติเห็นชอบใหตัดตัวชี้วัดและน้ําหนัก (รอยละ 5) ของตัวชี้วัดที่ 1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐาน eTransactions ออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบกับคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติ (National Cyber Security Committee) ชุดเดิมที่สิ้นสภาพไปพรอมกับรัฐบาลชุดเดิม ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอกที่องคการมหาชนไมสามารถควบคุมได แตมีอํานาจหนาที่เพียงแคแจงเพื่อทราบ
6) การดําเนินการสรางความรูเกีย่ วกับกฎหมายดาน ICT
ในป งบประมาณ 2557 สพธอ. ไดจัดให มีศู นย รวมแหลง ขอ มูล /ตํา รา/บทความ/ผลงานวิช า
การเกี่ยวกับกฎหมาย ICT จํานวน 2 รูปแบบ หองสมุดแบบกายภาพ ณ อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด (อาคาร
บี) พระรามเกา ชั้น 22 และหองสมุดแบบออนไลน (สามารถเขาถึงไดผานhttp://ictlawcenter.etda.or.th/)
สพธอ. ไดเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับศูนย ผลการดําเนินงานมีผูเขาใชงานศูนยฯ จํานวน 315 คน นอกจากนี้
ยังไดมีการเผยแพรขอมูลและสรางความรูความเขาใจในกฎหมาย ICT ทางเว็บ ไซต โดยทาง สพธอ. ไดเชื่อมโยง
ระบบไปยังฐานขอมูลและบทความตางๆ ดานกฎหมาย ICT ทั้งในและตางประเทศ
ในสวนของการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ บทความทางวิชาการ หรือคําอธิบายกฎหมาย ICT เพื่อสรางความรู
ความเข าใจ ทาง สพธอ. สามารถดํ าเนินการทั้ งหมด 3 ฉบับ ได แก สรุปย อกฎหมายธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส
(ภาษาอังกฤษ) สรุปยอกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร (ภาษาไทย) และรายงานผลการศึกษา
กฎหมาย (การกอใหเกิดสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการคุม ครองผูบริโภคในการทําสัญญาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประเด็นขอสัญญาที่ไมเปนธรรม)
ในสวนของฝกอบรมเพื่อสรางวิทยากร (Trainer) สพธอ. สามารถดําเนิ นการไดจํานวนทั้งสิ้ น
30 คน นอกจากนี้ไดจัด ใหมีการฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ICT ใหแกผูเขารับการ
อบรมทั่วไปไดมีความรูความเขาใจมากขึ้น โดยแบงการดําเนินการเปน รุนที่ 1 จํานวน 65 คน มีผลความรูความ
เขาใจภายหลังการอบรมมากขึ้นรอยละ 77.38 และรุนที่ 2 จํานวน 26 คน มีผลความรูความเขาใจภายหลังการ
อบรม มากขึ้นรอยละ 83.87
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3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.8220
3.2.1 การใช ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อ พัฒนาการใหบริ ก าร สพธอ. ไดดํ าเนิ นการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของป 2556 ที่ผานมา พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุง
งานตามผลการสํารวจ และได รับเสนอใหแกทางคณะกรรมการ สพธอ. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุ งตามผล
สํารวจ ในปงบประมาณ 2557 สพธอ. ไดดําเนินการปรับ ปรุงงานตามผลการสํ ารวจไดแลวเสร็จ และไดจัดทํา
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการ สพธอ.
3.2.2. การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ของ สพธอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 เป นการสํ า รวจความพึง พอใจในงานให บ ริการตามภารกิจหลั ก โดยจํานวนงานบริ ก ารที่จะสํ า รวจ และ
รายละเอียดวิธีการสํารวจไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนแลว ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ สพธอ. ภาพรวมเปนรอยละ 78.22 อยูในระดับ
คะแนน 2.6440 โดยเปนการสํารวจความพึงพอใจ ในการใหบริการรับเรื่องรองเรียนออนไลน
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยจําแนกตามปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
ปจจัยสําคัญที่มผี ลตอคุณภาพของการใหบริการ
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
1) กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
70.24
2) เจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
83.63
3) สิ่งอํานวยความสะดวก
87.50
4) คุณภาพการใหบริการ
71.51
รวม
78.22
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.8029
3.3.1 สพธอ. เบิกจายงบประมาณรายจาย ในภาพรวม 522.58 ลานบาท จากเงินงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 540.33 ลานบาทคิดเปนรอยละ 96.71
3.3.2 ผลการดํ า เนินงานในเรื่ อ งการวิ เ คราะห ภัย คุก คาม เบื้ อ งตน จากการใหบ ริ การของ
ThaiCERT ไดภายใน 2 วันทําการสําหรับ Phishing เพื่อประโยชนของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการแกไข
ปญหา สพธอ. มีจํานวนเหตุการณภยั คุกคาม Phishing ที่ไดประสานงานเพื่อดําเนินการไดภายใน SLA 2 วันทําการ
จํานวน 903 เหตุการณ จากจํานวนเหตุการณประเภท Phishing ทั้งหมด 910 เหตุการณ คิดเปนรอยละ 99.23
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 20) คาคะแนนที่ได 4.9591
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ การประเมินระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ งภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
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มิใชเพื่อ การบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส ง เสริม ให มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สพธอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูที่คาคะแนน 4.9182 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
น้ําหนัก ผลประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
2
5.0000
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
1.75
5.0000
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
0.5
5.0000
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1
4.1818
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.75
5.0000
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
2
5.0000
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ

1

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.9182 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายใน
เวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒ นาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล
การดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผล
ประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐ มนตรีที่
กํากับดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

5.0000
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1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุ ทธ นโยบาย โดยให ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ในดานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงาน
ที่สําคัญ สพธอ. ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญทัง้ 7 เรื่องอันไดแก การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การรายงานดานการเงิน และการรายงานดานภารกิจหลัก สพธอ. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตร
มาสตอคณะกรรมการครบทุกไตรมาส และไดจัดทําสรุปความเห็นหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจาก
การประชุมไวค รบถวนทุกครั้ ง อยางไรก็ตามพบวาเนื้ อหาในรายงานดานการเงิน ยัง ขาดการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานดานการเงิน เทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข ซึ่งทาง สพธอ. ไมไดระบุและให
รายละเอียดไวอยางชัดเจน
- สพธอ. ไดจัด ทํารายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแ ลองคการมหาชน โดยมี
เนื้อหาของรายงานเปนไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 41 แหง พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหรายงานที่
นําเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปที่ผานมา และคํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัด ทําในภายหนา โดย สพธอ. ไดมีการ
รายงานผลการเปนไปตามเปาหมายในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2 ครั้ง
- การใหความสําคัญแกการเขาประชุมของคณะกรรมการบริหาร มีผ ลการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารในปงบประมาณ 2557 คิดเปนรอยละ 81.82 ของจํานวนการประชุมที่มีกรรมการเขาประชุม
รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารไดติด ตาม ดูแ ลผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน
อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวิ นิจฉัย ในที่ประชุ มที่เ ปนประโยชน ตอการดํ าเนินงาน ตลอดจนมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผลงาน
ผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- สพธอ. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดานการเงิน และ
ไมใชการเงิน (ดานภารกิจหลัก) อยางถูกตองเชื่อถือไดในรายงานประจําปงบประมาณ โดยมีการเปดเผยคําอธิบาย
และการวิเคราะหทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- สพธอ. มีการเปดเผยงบการเงิน โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเว็บไซตของ
องคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
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ตําแหนงหนาที่ในป จจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุ กรรมการ ไดค รบทุกคณะ และมีการ
เปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพธอ. มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการไดกําหนดเนื้อหาเปนไป
ตามกรอบการประเมินผลไดอยางครบถวน อันไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ
กับฝายบริหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตาง ๆ
ในสวนของการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ สพธอ. จัดกิจกรรม ประกอบดวย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ องคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักของ
องคการมหาชน มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานของ
องคการมหาชน โดยมีการระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เขารวม
3.4.2 ดานการรักษาสถานภาพประกาศนียบัตรดานความมั่นคงปลอดภัยที่มีการคงสภาพและ
พัฒนาเพิ่มเติม
การพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีค วามรูความสามารถดานเทคนิค และได
เขาใจในหลักการดานระบบเครือขายและความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ปจจุบันระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร มีอัตราเพิ่มขี้นในทุกปจากสาเหตุหลายประการ
เชน อัตราการเพิ่มขึ้นของภัย อินเทอรเน็ต และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ในรูปแบบใหม ๆ ทําใหองคกร
ตองการพนักงานผูเชี่ยวชาญทางดานระบบความปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรขององคกรไดรับประกาศนียบัตรดานความมั่นคง
มากขึ้นตามไปดวย ผลการดําเนินงาน สพธอ. ไดรับพิจารณาใหตออายุ 2 ใบ และไดรับประกาศนียบัตรเพิ่ม 11 ใบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ประกาศนียบัตรที่ไดรับการตออายุใบรับรอง มีจํานวน 2 ใบ
1) CISSP – นายสรณันท
2) CISSP - นายไพชยนต
 ประกาศนียบัตรที่ไดรับเพิ่มเติม มีจํานวน 11 ใบ
1) GIAC GCFE (นายสรณันท)
2) GIAC GCFE (นายธงชัย)
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3) GIAC GCFE (นายเสฎฐวุฒ)ิ
4) GIAC GWAPT (นายเจษฎา)
5) Security+ (นายธีรศักดิ)์
6) Splunk Certified Architect (นายธงชัย)
7) Splunk Certified Architect (นายพรพรหม)
8) GIAC GPEN (นายเจษฎา)
9) GIAC GCIA (นายธงชัย)
10) GIAC GCIH (นายรณเรศร)
11) CISA (นายสรณันท)
3.4.3 ดานการจัดทําระบบบริหารจัดการความรู
ในปงบประมาณ 2557 สพธอ. ไดเริ่มดําเนินการวางระบบบริหารความรูที่เปนรูปธรรมโดย
เริ่มจากการกําหนดนโยบาย การมอบหมายและจัดตั้งคณะทํางานฯ และมีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
มากขึ้น รวมถึงมีการเริ่มนํารองกับกลุมความรูที่มีความสําคัญและจําเปนยิ่งขององคกร โดยมีการติด ตามประเมิน
ความพึงพอใจจากผูเกี่ย วของตอผลการดําเนินการดังกลาว ดังนั้น การวัด ระดับความสําเร็จในการจัด ทําระบบ
บริหารจั ดการความรูจึงเปนการวัดระดับ ความสําเร็จในขั้นตอนตางๆ ตามการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความรู การจัดทําระบบบริหารจัดการความรูมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาระบบบริหารความรูของ สพธอ.
2) มีการนํ าเสนอแผนการดํ าเนิ นงาน KM ของ สพธอ. ตอ ผู บริห ารในการประชุ ม
คณะทํางานฯ
3) มีการวิเคราะหกลุมองคความรูที่สําคัญขององคกร ประกอบดวย กลุมความรูที่เกี่ย วกับ
องคกร (Organization) ไดแก ดานมาตรฐาน ดานความมั่นคงปลอดภัย และดา น
กฎหมาย เปนตน
4) มีการเผยแพรองคความรูผานชองทางตางๆ โดยการจัด ทําระบบจัดการองคความรูผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแ บบภายใน สพธอ. (Intranet) ผานชองทางการสื่อสาร
จํานวน 8 ชองทาง ไดแก
• ชองทางที่ 1 เว็บไซต สพธอ. (www.etda.or.th)
• ชองทางที่ 2 เว็บไซต ThaiCERT (https://www.thaicert.or.th/)
• ชองทางที่ 3 เว็บไซต สํานักมาตรฐาน (https://standard.etda.or.th)
• ชองทางที่ 4 เว็บไซต Intranet ส พ ธ อ . (https://intranet.etda.or.th)
• ชองทางที่ 5 เว็บไซต Yammer (www.yammer.com/etda.or.th)
• ชองทางที่ 6 เว็บไซต Facebook (ETDA Thailand)
(https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)
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• ชองทางที่ 7 เว็บไซต twitter (ETDA Thailand)
(http://twitter.com/#!/etda_thailand) และ ชองทางที่ 8 เว็บไซตระบบบริหาร
จัดการองคความรู ของ สพธอ. (https://km.etda.or.th/Home/Index)
5) มีการติดตามประเมินผลการดําเนิน งานตามแผนโดยผูเขารวมกิจกรรม โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยูที่รอยละ 72.79

4. จุดเดน/พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) การเผยแพรขอมูล เชน รายงานการสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในมิติตางๆ มีผ ล
การตอบรับจากผูรับไปใชประโยชนโดยเฉพาะในกลุมธุรกิจ e-Commerce อยูในระดับดี โดยเนื้อหาในรายงานมี
ความทันสมัยและขอมูลที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทําใหขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนได
2) Trustmark ที่ สพธอ. พัฒนาขึ้นเปนประโยชนอยางยิ่ งตอ การสรางความนาเชื่อถื อตอ ผู
ใหบ ริ การเว็บ ไซต e-Commerce โดยในป งบประมาณ 2557 ยัง อยูในชวงของการพัฒนาเป นตนแบบ หรือ
Prototype แตก็ไดรับการตอบรับที่ดี และมีแ นวโนมที่จะมีผูข อสมัครใชบริการเครื่องหมาย Trustmark หรือ
Smilemark มากขึ้นในอนาคต
3) สพธอ. มีการสงเสริมใหเกิด ความรูทางดานความมั่นคง ปลอดภัย ทางอิเล็กทรอนิกส และ
สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากลตางๆ ซึ่งมีสวนชวยทางออมในการสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
4) สพธอ. สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบ IT ในองคกร เพื่อชวยใหองคกรสามารถปฏิบัติงาน
ใหสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคคลากรในองคกรยังมีความรูเพิ่มมากขึ้น

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) มูล คาของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่วัด จากอัตราการเติบ โตของมูลคา e-Payment ยัง
ไมใชภาพรวมที่แทจริงของระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่สวนใหญยังเปนระบบการโอน
เงินในการผูประกอบการในรูปแบบปกติอยู ซึ่งการรวบรวมขอมูลในสวนนี้เ พื่อใหส ะทอนภาพความเปนจริงนั้นยัง
ตองมีการพัฒนาระบบตางๆ อีกมาก เนื่องจากเปนระบบที่มีความออนไหวและสัมพันธกับการจัดเก็บภาษี
2) สพธอ. ควรเรงปรับ ทัศ นคติ ข องผู ประกอบการต อการกํา หนดเครื่ อ งหมาย Trustmark
ตลอดจนควรพัฒ นาระบบการรั บ รองลดความยุ ง ยาก และเพิ่ ม ความเชื่ อมั่ น ให กั บ ผูป ระกอบการที่ เ ป น
กลุมเปาหมาย
3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ สพธอ. ยังต่ํากวาเปาหมาย สพธอ. ควร
ปรับปรุงการรายงานและการแจงเตือนภัยคุกคามโดยสามารถใหบริการขอมูลอยางทันทวงทีในกรณีที่มีการพบภัย
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คุกคามทีสําคัญ เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและตระหนักรูวิธีการ ปองกันหรือรับมือภัยคุกคามและยังชวยให
สพธอ. เปนที่รูจักและประชาชนพึ่งพาได
.....................................

