รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เปนหนวยงานใหมที่ไดรับการจัดตั้งตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากในอดีตที่ผานมา ภาครัฐขาดหนวยงานกลางที่
รับผิ ด ชอบให บริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ทํ าใหห นว ยงานต างแยกกั นสรางเครื อข ายข อมูล ของตนเอง ใน
ลักษณะเครือขายความเร็วต่ําและเปนวงจรที่ขนานและไมไดเ ชื่อมโยงกัน ดังนั้น จึงไมสามารถใชประโยชนรวมกัน
เปนเครือขายความเร็วสูงได ปญหาดังกลาวยังถือเปนการลงทุนที่ซ้ําซอนและสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมหาศาล
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปญหาอื่นที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ โดยเฉพาะในดาน
การสื่อสารขอมูล และการจัดวางเครือขาย การขาดมาตรฐานรวมในการออกแบบขอมูลและซอฟตแวรที่จะใชงาน
รวมกัน รวมถึงการขาดบุคลากรดานเทคนิคสําหรับการดูแลระบบสื่อสารและเครือขายระดับประเทศ
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จึงไดรับการจัด ตั้งขึ้น โดยไดย กระดับ "สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ" (สบทร.) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปน
องคการมหาชน เพื่อใหทําหนาที่บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศของภาครัฐ โดยมุงไปสู
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมีความเชือ่ มโยงกับนโยบายระดับชาติที่เกีย่ วของ เชน กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย หรือ ICT2020 และแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารฉบับ ที่ 3 ที่ มุ ง ปรั บ เปลี่ย นประเทศไทยไปสู ก ารบริ ห ารจัด การที่ ทั น สมั ย การเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการสรางความเทาเทียมกันในการไดรับบริการของภาครัฐ โดยใช ICT
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือสําคัญ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎี กาจัด ตั้ง สํ านักงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิ กส (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1. พัฒ นา บริห ารจั ด การ และใหบ ริ ก ารโครงสรา งพื้ นฐานสารสนเทศในส วนที่ เ กี่ย วกับ รั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
3. ใหคําปรึกษา บริการดานวิชาการ และบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
การสื่อสารในสวนทีเ่ กี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
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4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะความรู ค วามสามารถด า นรั ฐ บาล

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
1.3 รัฐมนตรีผู รัก ษาการตามพระราชกฤษฎีก า : รั ฐมนตรีว าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1.4 ผูอํานวยการ : นายศักดิ์ เสกขุนทด
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
คณะกรรมการ

ตําแหนง

- นายวรากรณ สามโกเศศ

ประธาน

- นายเข็มชัย ชุติวงศ

กรรมการ

- นายจเรรัฐ ปงคลาศัย

กรรมการ

- นางจารุพร ไวยนันท

กรรมการ

- พันเอก เจียรนัย วงศสอาด

กรรมการ

- นายไชยเจริญ อดิแพทย

กรรมการ

- ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรรมการ

- เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการ

- ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการ

- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กรรมการ

- ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

อัตรากําลัง รวมทั้งหมด 191 คน
(ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ผูชวยผูอํานวยการ 1 คน เจาหนาที่ 185 คน ลูกจาง 3 คน)
1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหมี
ความสมบูรณและมั่นคงปลอดภัย (Enabling Complete & Secured e-Government)
พันธกิจ
1. พัฒนา บริห ารจั ด การ และให บริ การโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในสว นที่ เกี่ย วกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
3. ใหคําปรึกษา บริการดานวิชาการ และบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะความรู ค วามสามารถด า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
อยางมีธรรมาภิบาล โดยเนนการใชทรัพยากรอยางคุม คา และสรางกลไกการท า
งานรวมกันของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอยางบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐโดยมุงเนนใหเกิด
นวัตกรรม และผลักดันใหเกิดสถาปตยกรรม หรือมาตรฐานของระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางองคความรูรวมกันในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางเปน
เอกภาพและมีธรรมาภิบาล และเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community: AC)

สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
หรือ สรอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดค ะแนน 4.6686 โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ดาน
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการและมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนนมากสุดคือ
5.0000 รองลงมาคือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.6743 และ มิติที่ 2 ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ไดคะแนน 3.6400
2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับ รองการปฏิบัติงานของสํานัก งาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

60%

4.6743

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

3.6400

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบตั ิงาน

12%

5.0000

มิติที่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ

3.0000
2.0000
1.0000

18%

5.0000

100%

4.6686

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุก
มิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของ
สํา นักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้ว ัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนสะสมหนวยงานภาครัฐที่ไดบูรณาการเขากับ
1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแนวทางและ

เกณฑการใหคะแนน
1

2

ผลการดําเนินงาน
ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

3

4

5

2,000

2,050

2,100

2,222

5.0000

0.5000

60

4.6743
1,900 1,950

หนวยงาน

10

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระบบ

5

33

35

40

45

50

259

5.0000

0.2500

หนวยงาน

5

10

15

20

25

30

30

5.0000

0.2500

บัญชี

10

225,352

4.0704

0.4070

ลานบาท

10

400

450

500

550

600

561.27

4.2254

0.4225

หนวยงาน

5

26

28

30

32

34

33

4.5000

0.2250

รอยละ

5

20

35

50

65

80

95.88

5.0000

0.2500

ยุท ธศาสตรการพัฒนา e-Government
1.3 จํานวนสะสมของโครงการระบบ Cloud ที่ดําเนินงาน
ใหหนวยงานตางๆ
1.4 จํานวนสะสมหนวยงานที่ติดตั้งระบบ Security
Monitoring
1.5 จํานวนสะสมบัญชีผูใช Mail Go Thai
1.6 จํานวนงบประมาณดาน ICT ที่ชวยใหหนวยงาน

210,000 215,000 220,000 225,000 230,000

ภาครัฐประหยัดไดตอป
1.7 จํานวนสะสมของหนวยงานที่ส ามารถรับสงขอมูล
ระหวางระบบสารบรรณได
1.8 รอยละของผูสอบผานมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT ใน ป
2556
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

10

2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการใหบริการ

ระดับ

2.1.1 รอยละของระดับ ความพึงพอใจในการใหบริการ

รอยละ

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

10

3.6400

70

75

80

85

90

83.20

12

3.6400

0.3640

5.0000

3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจา ยเงิน

รอยละ

5

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.2500

3.2 ความตอเนือ่ งในการใหบ ริการเครือขาย

รอยละ

5

99

99

100

100

100

100

5.0000

0.2500

3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน ISO /IEC
27001:2005

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับ ดูแลกิจการและการ

18

5.0000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับ

8

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4000

คาคะแนนที่ได

4.6686

พัฒนาองคการ
4.2 ระดับความสําเร็จการวางแผนดานทรัพยากรบุคคล
ดานการกําหนดตัวชี้วัด ลงสูระดับบุคคล
น้ําหนักรวม 100
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2. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.6743
ดานพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในสวนทีเ่ กีย่ วกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
องคการมหาชนไดดําเนินการใหบริการ โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ
(Government Information Network : GIN) เปนเครือขายทีเ่ ชือ่ มโยงหนวยงานภายในของภาครัฐเขาดวยกันโดย
มีลักษณะเปน Government Intranet เชื่อมโยง สํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานระดับกระทรวง และหนวยงาน
ระดับกรม ซึง่ รองรับการเชื่อมโยงไปถึงระดับต่ํากวากรมไดในระยะตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สรอ. ได
ดําเนินการเชื่อมตอเครือขายใหแกหนวยงานทีข่ อรับบริการคิดเปนจํานวน 1,023 หนวยงาน คิดเปนจํานวนสะสม
ทั้งหมดที่ใช GIN 2,222 หนวยงาน ซึ่งสามารถระบุกลุมหนวยงานตามตนสังกัดไดดงั นี้
ชื่อหนวยงาน
จํานวนจุดเชือ่ มตอ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํานวน 160 หนวยงาน
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 87 หนวยงาน
 กระทรวงแรงงาน
จํานวน 78 หนวยงาน
 กระทรวงกลาโหม
จํานวน 38 หนวยงาน
 กระทรวงการคลัง
จํานวน 21 หนวยงาน
 กระทรวงการตางประเทศ
จํานวน 14 หนวยงาน
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
จํานวน 6 หนวยงาน
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 92 หนวยงาน
 กระทรวงคมนาคม
จํานวน 95 หนวยงาน
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 15 หนวยงาน
 กระทรวงพลังงาน
จํานวน 85 หนวยงาน
 กระทรวงพาณิชย
จํานวน 94 หนวยงาน
 กระทรวงมหาดไทย
จํานวน 456 หนวยงาน
 กระทรวงยุติธรรม
จํานวน 414 หนวยงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
จํานวน 60 หนวยงาน
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 11 หนวยงาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 8 หนวยงาน
 กระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 201 หนวยงาน
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ชื่อหนวยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักนายกรัฐมนตรี
ศาล
หนวยงานอิสระ

จํานวนจุดเชือ่ มตอ
จํานวน 83 หนวยงาน
จํานวน 16 หนวยงาน
จํานวน 37 หนวยงาน
จํานวน 151 หนวยงาน
จํานวน 2,222 หนวยงาน

รวม

นอกจากการดําเนินการพัฒนาและใหบริการเครือขาย GIN แลว สรอ. ยังไดมกี ารสงเสริมการบริการใน
รูปแบบ Cloud Service โดย สรอ. เปนผูใหบริการ G-Cloud เพื่อจุดประสงคในการลดความซ้ําซอนในการขอ
งบประมาณสําหรับจัดซื้ออุปกรณหรือระบบในลักษณะเดียวกัน ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีหนวยงานขอยาย
ระบบ Service ของตนเขามาอยูใน G-Cloud จํานวน 201 โครงการ/ระบบ คิดเปนจํานวนสะสมทั้งหมดใน GCloud มีจํานวน 259 โครงการ/ระบบ โดยมีรายละเอียดหนวยงานและจํานวนระบบที่อยูใน G-Cloud ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

หนวยงาน

ระบบ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

8

สมาคม CIO16

1

ศูนยอํานวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต

2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1

วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

2

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

2

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี

3

สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี

2

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

4

จังหวัดนครนายก

1

บริษทั เลิรนเทค จํากัด

1

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1

ศูนยเทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก

2

สถาบันวิทยาการ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

1

8
ลําดับ
17.
18.
19.
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26.
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42.
43.
44.

หนวยงาน

ระบบ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7

บริษทั กสท โทรคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

3

กรมสงเสริม การสงออก กระทรวงพาณิชย

2

องคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

1

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร

3

กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง

1

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

4

โรงพยาบาลมหาราช

1

กระทรวงวัฒนธรรม

4

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4

สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

2

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

1

สํานักงานอัยการสูงสุด

1

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

3

สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

1

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

1

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม

7

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กระทรวงกลาโหม

1

ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

1

สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน

1

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

4

2
2

9
ลําดับ
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

หนวยงาน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

2

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

1

ราชบัณฑิตยสถาน

2

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) กระทรวงพาณิชย

1

โรงพยาบาลสมุท รสาคร

1

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค (AIDS)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การประปาสวนภูมิภาค (PWA) กระทรวงมหาดไทย

1

องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ICEH)

1

บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมการแพทยทหารเรือ

2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (BAAC) กระทรวงการคลัง

1

กรมสงเสริม อุตสาหกรรม (DIP) กระทรวงอุตสาหกรรม

3

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (DIST) กระทรวงกลาโหม

1

หอภาพยนตร (องคการมหาชน) (FAPOT) กระทรวงวัฒนธรรม

2

โรงพยาบาลขอนแกน (KKH)

1

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร สํานักงานสถิติแหงชาติ (NSO) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (SSC) กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข

3

กรมอนามัย (Anamai) กระทรวงสาธารณสุข

4

กองบัญ ชาการตํารวจตระเวนชายแดน (BPP)
กลุมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย (NSO-DEV) (NSO-DEV2)(NSO-DEV3)
(NSO-MHK) สํานักงานสถิติแหงชาติ
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ (SNMRC)

5

องคการจัดการน้ําเสีย (WMA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5

6
2

2
1
1

4
2

10
ลําดับ
71.
72.
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74.
75.
76.
77.
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79.
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94.
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96.
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สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ENERGY)

2

สถาบันรหัสสากล (GS1)

4

โรงพยาบาลมะการักษ (MKR)
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแ หงชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
กรมการแพทยทหารเรือ (NMD) กระทรวงกลาโหม

1

องคการคลังสินคา (PWO) กระทรวงพาณิชย

1

ฝายพิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆ (WIM)

1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WU)

3

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (EMIT) กระทรวงสาธารณสุข

1

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (CHULA-H)

1

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

1

กรมหมอนไหม (QSDS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2

สถาบันพัฒนาบุคลากรพลศึกษาและการกีฬา
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแ หงชาติหองปฏิบ ัติการวิจัยวิศวกรรม
ซอฟตแวร (SWE)
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

1

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ

1

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

1

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (OCSC) สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักสงเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

1

กลุมวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1

การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

1
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ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม

1

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (RDC Online) กระทรวงวิยาศาสตร
และเทคโนโลยี
สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพนซอรส
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงพยาบาลพระมงกฎเกลา
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2
1
2
10
1
3
1

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม

1

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
กระทรวงการคลัง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

1

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

1

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

3

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

1

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1

สํานักงานสาธารณสุขเพชรบุรี

1

สถานีดาวเทียมจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1

1
1

1
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ลําดับ
122.
123.
124.
125.

หนวยงาน

ระบบ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (GISM)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) กระทรวงอุตสาหกรรม

1

สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (COJ)

1

1
1

และในการใหบริการ GIN และ G-Cloud นอกจากประเด็นดานประสิทธิภาพการใหบริการของระบบและ
เครือขายแลว สรอ. ยังมีการพัฒนาโครงการ Security Monitoring โดยดําเนินการติดตั้งอุปกรณ Security
Monitoring ใหกับหนวยงานที่เขารวมจํานวน 17 หนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 คิดเปนจํานวนสะสม 30
หนวยงาน โดยอุปกรณที่มคี วามตองการในการ Monitor มากที่สดุ คือ Firewall และ Web Server นอกจากนี้ยงั มี
IPS, Central Log, DNS, Proxy, Switch, Load Balance ที่หนวยงานใหความสําคัญใน Monitor อีกดวย
หนวยงานที่เขารวมโครงการไดแก
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
- สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) **
- สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
- สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
- กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- สํานักราชเลขาธิการ
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ดานการใหบริการ Mail Go Thai สรอ. ไดใหบริการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีใชบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 41,766 บัญชีรายชือ่ (User) มีจํานวนสะสมทัง้ หมด 225,352
บัญชีรายชื่อ
โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงเปดใชระบบมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรกไดแก กระทรวงมหาดไทยจํานวน
42,711 บัญชีรายชื่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 28,615 บัญชีรายชื่อ และกระทรวงสาธารณสุข 26,964 บัญชี
รายชื่อตามลําดับ
ประสิทธิผลในภาพรวมของการดําเนินงานของ สรอ. จากการดําเนินงานตามภารกิจของ สรอ. สามารถ
ประหยัดงบประมาณดาน ICT ที่ชวยใหหนวยงานภาครัฐประหยัดคิดเปนจํานวน 561.27 ลานบาท โดยในขั้นตอน
การจัดเก็บผลการดําเนินงาน ไดจางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูศ ึกษา โดยเปรียบเทียบ
ระหวางผลประโยชน (Benefit) และตนทุน (Cost) ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน จากการใหบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสของ สรอ. ซึ่งผลการศึกษาในเบื้องตนพบวา ทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณดาน ICT ในภาพรวมได
จํานวน 561.27 ลานบาทในปงบประมาณ 2556 จากบริการดานเครือขาย บริการคลาวดภาครัฐและบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ นอกจากนี้ในดานผูใชบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีจํานวนสะสมของหนวยงานที่
สามารถรับสงขอมูลระหวางระบบสารบรรณได 33 หนวยงาน
ดานการศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สรอ.
ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดทํา “ยุทธศาสตรการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (eGovernment)” โดยไดทําการศึกษาวิจัยและเสนอรางขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ สรอ. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 56
จากนั้น สรอ. ไดนําเสนอตอ คณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 มิ.ย. 2556 และไดรับมอบหมายใหดําเนินการมติรัฐมนตรีได
ครบถวน ดังนี้
- ดําเนินการบูรณาการระบบบริการภาครัฐทีส่ วนราชการสามารถใชงานรวมกันได (Common
Services) ปจจุบันมีระบบบริการภาครัฐทีส่ วนราชการสามารถใชงานรวมกันบนเครือขาย GIN
จํานวน 10 ระบบขอมูล (จากแผนงานที่กําหนดไว 6 ระบบ) เชน ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบงานบริหารยุทธศาสตรขององคกรภาครัฐ (GSMS)
ระบบ National Single Window (NSW) จํานวนรวม 2,222 หนวยงานทีม่ ีการใชงาน GIN ดัง
ปรากฏในผลการดําเนินงานดานพัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ในสวนที่เกีย่ วกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งนําเสนอขางตน
- ดําเนินการลงพื้นทีต่ รวจประเมินการใชบริการ โดยทีผ่ านมา สรอ. ไดลงพื้นทีห่ นวยงานที่ใชบริการ
GIN ในจังหวัดตางๆ ไดแก ศาลากลางจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําพูน ศาลากลางจังหวัด
พังงา ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัด

14
กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดสระบุรี และศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา โดยผลการทดสอบวงจรที่ใหบริการพบวาสามารถใชงานเครือขายและเขาถึง
Common Services ของ GIN ได
- พัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูล (GIN) ใหรองรับ IPv6 ไดแลว
- ยกระดับเครือขาย GIN เปน Secure GIN เพื่อใหมคี วามมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
ดานการสงเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรูความสามารถดานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกีย่ วของ
สรอ. ดําเนินการผลักดันมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT โดยรวมกับสถาบันวิชาการ สวทช. เพื่อจัดทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพดาน IT และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดาน IT ของบุคลากรภาครัฐใหมคี วามรู ทักษะและความ
ชํานาญไปสูระดับอาเซียนและนานาชาติ โดยจัดสอบมาตรฐาน ITPE (Information Technology Professional
Examination) โดยมีการจัดอบรมแนวทางการทําขอสอบ ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร IT
Passport: IP รุนที่ 1 จํานวน 50 คน วันที่ 1-3 เมษายน 2556 และรุนที่ 2 จํานวน 50 คน วันที่ 9- 11 เมษายน
2556 มีผูเขาอบรมทีเ่ ขาทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 97 คน มีผูผานการทดสอบ 93 คน คิดเปนรอยละ 95.88 โดย
ความสําเร็จของการดําเนินงานครั้งเปนเหตุจาก ความรวมมือกับสถาบันวิทยาการ สวทช. ซึ่งเปนหนวยงานภายใต
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการจัดทําโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพดานไอซีที เพือ่ เปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT ของ
บุคลากรภาครัฐ ใหมคี วามรู ทักษะ และความชํานาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติ
2.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.6400
สรอ. ไดมอบหมาย บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด ในการดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจและความ
ตอ งการของผูรับ บริ การทั้ ง 8 งานบริการของ สรอ. คื อ บริการเครื อข ายสารสนเทศภาครั ฐ , บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ, บริการเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ, บริการระบบสาร
บรรณอิเล็คทรอนิกส, บริการคลาวดภาครัฐ, บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ, มาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ และระบบบริการภายในสํานักงานรัฐบาลอิเ ล็กทรอนิกส ซึ่งผลการสํารวจปรากฎวา ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของ สรอ. ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 83.20 สรุปดัชนีความพึงพอใจ
หลังถวงนาหนักดวยสัดสวนของผูใชบริการและเงินงบประมาณที่จัดสรรให
ความพึงพอใจโดยรวม คือ รอยละ 83.2 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 2.8
-

ความพึงพอใจเรื่องคุณภาพระบบ คือ รอยละ 82.7 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 3.8
ความพึงพอใจเรื่อง Helpdesk & Call Center คือ รอยละ 92.6 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 8.5
ความพึงพอใจโดยเรื่องเจาหนาที่อื่นๆ ของ สรอ. คือ รอยละ 97.7 เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 8.2
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2.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 5.0000
2.3.1 สรอ. มีประสิทธิภาพของเบิกจายตามแผนการใชเงินขององคการมหาชนไดคิด เปนรอยละ
100 โดยสามารถเบิกจายไดจํานวน 991,881,436 บาทจากจํานวนเงินในแผนการใชเ งิน 1,536,310,400บาท รอย
ละ 64.6 เมื่อเทียบผลงานที่ไดดําเนินการในป 56 ซึงบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว เกิน 100 เปอร ถือไดวารอยละของ
การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ไดคาคะแนนรอยละ 100
2.3.2 ดานประสิ ทธิภ าพการให บริก ารของ สรอ. พบวาในดา นความต อเนื่องในการใหบ ริการ
เครือขายของระดับระยะเวลา Uptime และ Downtime ตอปที่ผูใหบริการรับ ประกันการใหบริการเครือขายของ
Internet ที่ทาง สรอ. คิดเปนรอยละ 100 โดยพิจารณาจาก Error Log ของตัวอุปกรณในกรณีที่ผูใหบริการ (สรอ.)
ไมส ามารถใหบริการได พบวาไมมีกรณีที่ สรอ. ไมสามารถใหบริการไดในปงบประมาณ พ.ศ.2556 นอกจากนี้ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 สรอ. ไดดําเนินการจัดทํามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 โดยไดมีการแตงตั้งคณะผูตรวจ
ประเมิ นภายในระบบบริห ารจัด การความมั่น คงปลอดภัย สารสนเทศ (ISMS Internal Audit Team) ตาม
มาตรฐานสากล ISO-IEC 27001-2005 มีการตรวจประเมินภายในระบบบริห ารจัดการความมั่นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ ในวันที่ 29 – 30 ส.ค. 56 มีการทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review) ในที่ประชุมสํานัก
บริหาร ครั้งที่ 33/2556 วันที่ 11 ก.ย. 56 มีการตรวจประเมินระบบบริห ารจัด การความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Pre Assessment) โดยบริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด ในวันที่ 16 – 17 ก.ย. 56
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนัก รอ ยละ 18) คาคะแนนที่ได
5.0000
3.4.1 การพัฒนาดานการกํ ากับ ดูแ ลกิจการและการพัฒนาองค การ (น้ํ าหนักรอยละ 20) ค า
คะแนนที่ได 5.0000
การประเมิน ระดั บ การพั ฒ นาด า นการกํา กับ ดู แ ลกิ จการและการพั ฒ นาองค การเป น
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนา
อยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการ
บรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับ
ดูแ ลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดู แลที่ดี และการสนับสนุนให ค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการ
การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานทีส่ ําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงิน
การกํากับใหมกี ารประเมินผลงานผูบ ริหารระดับสูง (รองจาก
ผูบริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไมใช
การเงิน ในรายงานประจําป หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

5.0000

15
10

5.0000
5.0000

10

5.0000

10

5.0000

15

5.0000

20
10
10

5.0000
5.0000
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1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริห ารได พิจารณา และมีมติเ ห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมขององคการ
มหาชน โดยพิจารณาความสอดคลองแผนยุทธศาสตรกับวัตถุประสงคจัด ตั้งขององคการมหาชน โดยพิจาราณาใน
รายละเอีย ดของยุ ท ธศาสตร ซึ่ งประกอบดวย วิ สัย ทัศ น ภารกิจ/พันธกิจ วั ต ถุ ประสงค/นโยบาย กลยุ ทธ และ
เปาหมายโดยใหความเห็นการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ องคการมหาชน ไดจัดทํา
แผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เชน เรื่อง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารสารสนเทศ และมีการรายงานผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสตอคณะกรรมการบริหารไดครบทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริห ารได ติ ด ตาม ดู แ ลผลการดํา เนิน งาน ทั้ ง ในด า นการเงิน และไมใช
การเงิน อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวินิจฉัยในที่ประชุมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผลงาน
ผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- คณะกรรมการบริหารใหค วามสําคัญแกการเขาประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการเขา
รวมเกินรอยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 13 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้งคิดเปนรอยละ 100
- องคการมหาชนมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดาน
การเงินและไมใชการเงิน(ดานภารกิจหลัก)อยางถูกตองเชื่อถือไดในรายงานประจําปงบประมาณ โดยมีการเปดเผย
คําอธิบายและการวิเคราะหทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พรอม
ทั้งระบุปญหาอุปสรรคนการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- องคการมหาชนมีการเปดเผยงบการเงิน โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555และ
เว็บไซตขององคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ไดครบทุกคณะ และมี
การเปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สรอ. ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมอยาง
เปนทางการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดย
คณะกรรมการไดทําการประเมินตนเอง คณะกรรมการมีการประเมินตนเปนรายบุค คล และประเมินแบบทั้งคณะ
และไดเปดเผยผลการประเมินทั้ง 2 แบบ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ สรอ. ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 16 กันยายน
2556 วาระที่ 3.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ประจําป 2556 ซึ่ง
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ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ไดคะแนนโดยเฉลี่ยในระดับ 3.72 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
และ ผลการประเมินตนเองของคระกรรมการแบบทั้งคณะ ไดคะแนนโดยเฉลี่ย ในระดับ 3.75 จากคะแนนเต็ม 4
คะแนน
องคการมหาชน จัดใหมกี ิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการ โดยมีการจัด
ให ก ารศึ ก ษาดู ง านหน ว ยงานต า งประเทศ ที่ ป ระเทศสิ ง คโปร โดยเลื อ กหนว ย IDA (The Infocomm
Development Authority of Singapore ), SingTel (Singapore Telecommunication), CrimsonLogic (eGovernment Consulting, Electronic Government ) ในชวงวันที่ 8-10 พ.ย. 2555
3.4.2 ด า นการบริ ห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุ ค คล
สรอ. มี การบริห ารและพัฒนาทรั พ ยากรบุ ค คลอย า งเป น ระบบ โดยในป ง บประมาณ พ.ศ.
2556 ได เ ลือ กดําเนินการจัดทํา ระบบสมรรถนะ (Competency) บุ ค ลากรทุ กตํา แหนง งาน พร อ มทั้ ง จั ด ทํา
การบริ ห ารความก า วหน า ในสายอาชี พ (Career Path Management) และสามารถนํา เสนอผลสรุ ป ต อ ที่
ประชุ มคณะกรรมการ สรอ. ครั้ง ที่ 10/2556 วั นที่ 16 ก.ย. 56 วาระ 4.8 พิ จารณารายงานผลการบริห าร
ทรัพยากรบุ ค คล

3. จุดเดน / พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) การดําเนินงานในภารกิจหลักของ สรอ. เปนไปตามเปาหมายในสวนใหญของตัวชี้วัด ทั้งดานของ
การใหบริการ Mail Go Thai, ระบบ Security Monitoring, G-Cloud รวมถึงการจัดทําแนวทางและยุทธศาสตร
การพัฒนา e-Government
2) สรอ. มี รูป แบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ เ ป นระบบ ทั้ ง ในส ว นของผลการดํา เนินงานตั ว ชี้ วั ด และ
หลักฐานประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรีย มขอมูล ประกอบ
ตัวชี้วัดขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็น
ตัวชี้วัด
3) องคการมหาชนสามารถดําเนินการดานงานวิจัยไดสําเร็จเกินคาเปาหมาย ภายใตทรัพยากรบุคคล
ที่จํากัด
4) สรอ. ไดพัฒนาระบบการกํากับ ดูแลกิจการไดดี โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงานสําคั ญและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน มีการวางแผนการดําเนินงาน และทบทวนความเพีย งพอของระบบงานสําคัญ
อยางเปนระบบ โดยคณะกรรมการไดพิจารณากอ นเริ่มปงบประมาณ รวมทั้งไดติด ตามผลการดําเนินงานของ
ระบบงานสําคัญในการประชุมอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ประเด็นการประเมินความคุมคาของการใหบริการของ สรอ. ผานตัวชี้วัดจํานวนงบประมาณดาน
ICT ที่ชวยใหหนวยงานภาครัฐประหยัดไดตอป นั้น สรอ. ไดทําการศึกษาเปนปแรก ดังนั้นเพื่อใหการประเมินผลมี
ความพัฒนาทั้งในดานของผลลัพธแ ละความถูกตองนาเชื่อถือของการประเมินผล สรอ. ควรพิจารณาปรับปรุงหา
แนวทางพัฒนาสูตรการคํานวณ หลักวิเคราะหทางวิชาการที่จะชวยปรับ ปรุงให สรอ. สามารถกําหนดยุทธศาสตร
แนวทางในการใหบริการตางๆ เพื่อประหยัดงบประมาณดาน ICT ในภาพรวมของประเทศตอไป
2) การประเมินความตอเนื่องการใหบริการ สรอ. มีผลการดําเนินงานรอยละ 100 พิจารณาหาแนวทาง
ประเมินประสิทธิ ภาพด านอื่นเพิ่มเติม ประกอบการประเมินความต อเนื่องการใหบ ริ การ เพื่อสะทอนใหเ ห็ นการ
พัฒนาการบริการอยางตอเนื่องตอไป
3) สรอ. ควรพิจารณานํ าระบบ CRM มาช วยในการบริห ารงานด า นการตลาด และการบริ ห าร
ความสัมพันธของลูกคา ผูรับบริการ
4) สรอ. ควรพิจารณาจัดทําแผนแมบทงานวิชาการหรือบริการดานสารสนเทศ ในอนาคต 3-5 ป เพื่อ
มุงเนนงานบริการเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งขององคการมหาชน
5) สรอ. ควรพิ จารณาเพิ่มการดํ า เนินงานด านวิจัย และเสนอมาตรการด า นรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิกส
เพื่อใหสะทอนความสําเร็จการดําเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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