รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) เปนหนวยงานใหมที่ไดรับการจัดตั้งตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากในอดีตที่ผานมา ภาครัฐขาดหนวยงานกลางที่
รับผิดชอบใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหหนวยงานตางแยกกันสรางเครือขายขอมูลของตนเอง ในลักษณะ
เครื อข ายความเร็วต่ํ าและเป นวงจรที่ ขนานและไมไดเ ชื่อมโยงกัน ดั งนั้น จึ งไมส ามารถใช ประโยชน รวมกันเป น
เครื อข ายความเร็วสูงได ปญหาดังกลาวยั งถื อเปนการลงทุ นที่ซ้ําซอนและสิ้ นเปลื องงบประมาณจํานวนมหาศาล
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปญหาอื่นที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ โดยเฉพาะในดาน
การสื่อสารขอมูล และการจัดวางเครือขาย การขาดมาตรฐานรวมในการออกแบบขอมูลและซอฟตแวรที่จะใชงาน
รวมกัน รวมถึงการขาดบุคลากรดานเทคนิคสําหรับการดูแลระบบสื่อสารและเครือขายระดับประเทศ
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จึงไดรับการจัดตั้งขึ้น โดยไดยกระดับ "สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ" (สบทร.) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
เปนองคการมหาชน เพื่อใหทําหนาที่บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ โดยมุง
ไปสูการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยมีความเชื่อมโยงกับ นโยบายระดับชาติที่เกี่ย วของ เชน กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย หรือ ICT2020 และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ที่มุงปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสูการบริหารจัดการที่ทันสมัย การ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการสรางความเทาเทียมกันในการไดรับบริการของภาครัฐ โดยใช
ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือสําคัญ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 กําหนด
วัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1) พัฒนา บริห ารจัด การ และใหบ ริก ารโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในส วนที่เ กี่ย วกับ รั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
3) ใหคําปรึกษา บริการดานวิชาการ และบริหารจัด การโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
4) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะความรูค วามสามารถด า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ผูอํานวยการ : นายศักดิ์ เสกขุนทด
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ
- นายวรากรณ สามโกเศศ

ตําแหนง
ประธาน

- นายเข็มชัย ชุติวงศ

กรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายจเรรัฐ ปงคลาศัย
พันเอก เจียรนัย วงศสอาด
นายไชยเจริญ อดิแพทย
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
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อัตรากําลัง รวมทั้งหมด 191 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ผูชวยผูอํานวยการ 1 คน
เจาหนาที่ 185 คน ลูกจาง 3 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 1,716.23 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ใหมีคุณภาพ มีความโปรงใส เนนการมีสวนรวม เพื่อ
ยกระดับการบริการสูประชาชน (Enabling Smart* and Open** Government for the
People)
*Smart = Sustainability + Cross-Boundary + Innovation
**Open = Transparency + Participation + Collaboration
พันธกิจ
1) พัฒนา บริหารจัดการ และให บริการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในสวนที่เ กี่ยวกับ รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
3) ใหคําปรึกษา บริการดานวิชาการ และบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
4) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะความรูค วามสามารถด า นรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสข องประเทศ
อยางมีธรรมาภิบาล โดยเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และสรางกลไกการ
ทํางานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐโดยมุงเนนใหเกิด
นวัตกรรม และผลักดันใหเกิดสถาปตยกรรม หรือมาตรฐานของระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางองคความรูรวมกันในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกสอ ยางเป น
เอกภาพและมีธรรมาภิ บ าล และเตรี ย มความพร อมในการเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC)
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2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
หรือ สรอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.7740 โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนนมากที่สุด คือ 5.0000 รองลงมาคือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ไดคะแนนมากที่สุด คือ 4.8333 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดค ะแนน
4.5333 และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 4.4400 ซึ่งอยูในระดับดีมากทั้ง 4 มิติ ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิก ส
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน

60%

4.8333

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

4.4400

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน

15%

5.0000

มิติที่ 4 การกํา กับดูแลกิจ การ
และการพัฒนาองคการ

15%

4.5333

100%

4.7740

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิติ

1.0
0.0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติท ี่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิ ติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
คะแนน พ.ศ.
2556
2557

มิติที่ 1
4.6743
4.8333

มิติที่ 2
3.6400
4.4400

มิติที่ 3
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
5.0000
4.5333

รวม
4.6686
4.7740

5
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล
1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานภาครัฐที่ใช
Government ID ในการยืนยันตัวบุคคล
(Authentication) เขาใชงาน
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน หรือ
e-Service ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลดานบุคคล หรือใช
ประโยชนจากบัตร Smart Card ผานเครื่องมือของ
สรอ. (โดยใชเครื่องมือครอบคลุมถึง API หรือ
Platform ที่ สรอ. พัฒนาหรือใหบริการ)
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1.3 จํานวนงบประมาณดาน ICT ที่ชวยใหหนวยงาน
ภาครัฐประหยัดไดตอ ป
1.4 จํานวนสะสมของระบบที่ตดิ ตั้งบน G-Cloud
1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเปน Secure Cloud
1.6 จํานวนบริการในรูปแบบใหมที่ริเริ่มขึ้นโดย สรอ.
รวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ (SaaS) (สะสม
จากปที่ผานมา)
1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจาก G-SOC เพื่อเตรียม
ไปสู G-CERT ของภาครัฐ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจา ยเงิน
3.2 ความตอเนื่องในการใหบริการเครือขาย (GIN)
3.3 ความตอเนื่องในการใหบริการ G-Cloud
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาฐานขอมูลผูใชบริการ
เพื่อนําไปสูระบบ Customer Relationship
Management (CRM)

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

5

ระดับ

60
20
10

1

2

3

4

5

ระดับ

10

1

2

3

4

5

ลานบาท

40
10

ระบบ
ระดับ
บริการ

10
10
5

270
1
4

285
2
-

300
3
5

325
4
-

350
5
6

ระดับ

5

1

2

3

4

ระดับ

10
5

1

2

3

70

75

80
99.3
99.3
1
1

รอยละ
รอยละ

ระดับ
ระดับ

5
15
3
6
6
15
10
5

น้ําหนักรวม 100

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.8333
5.0000
5.00
5.0000 0.5000

5.00

5.0000

0.5000

4.7500
5.0000

0.5000

482.00
5.00
5.00

5.0000
5.0000
3.0000

0.5000
0.5000
0.1500

5

5.00

5.0000

0.2500

4

5

5.00

4.4400
5.0000

0.2500

80

85

90

84.40

85
99.4
99.4

90
99.5
99.5

95
99.6
99.6

100
99.7
99.7

100.00
100.00
99.88

2
2

3
3

4
4

5
5

4.80
4.00

461.27 511.27 561.27 611.27 661.27 773.00

3.8800
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.5333
4.8000
4.0000

0.1940
0.1500
0.3000
0.3000
0.4800
0.2000

คาคะแนนที่ได 4.7740
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60 ) คาคะแนนที่ได 4.8333
สรอ. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของ สรอ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสํ าเร็จ ตามนโยบายรัฐบาล: สรอ. มีผ ลสํ าเร็จเป นไปตามนโยบายรัฐบาลประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) การพัฒนาระบบงานภาครัฐที่ใช Government ID ในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication)
เขาใชงาน
สรอ. ไดดําเนินการพัฒนาระบบงานระบบงานภาครัฐที่ใช Government ID ในการยืนยันตัว
บุคคล (Authentication) เขาใชงาน 3 ระบบ ดังนี้
- ระบบคลังขอมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR)
- ศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC)
- ระบบงานภายในของกรมอนามัย คือ ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน
สรอ. ไดสรุปปญหาและอุปสรรคจากนักพัฒนา ซึ่งพบปญหาเกี่ย วกับความเสถียรของระบบ
GovID ปญหาความงายในการพัฒนาระบบความเชื่อมโยง และปญหาความปลอดภัย ความนาเชื่อถือของระบบ
สําหรับขอเสนอแนะจากนักพัฒนา คือ อยากใหมีหนาจอสําหรับตรวจสอบ Log หรือสถานะเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของระบบวาถูกตองหรือไม และอยากใหเพิ่มขนาดพื้นที่ Mail Box ของ Account MailGoThai
สรอ. ไดเตรียมกําหนดแผนที่จะดําเนินการในป 2558 ดังตอไปนี้
- เพิ่มหนาสําหรับนักพัฒนาใหสามารถเรียกดู Log หรือสถานะกระบวนการล็อกอินวามีการ
ทํางานถูกตองหรือไม
- ปรับปรุงระบบใหสามารถกําหนดสิทธิ Admin หนวยงานซึ่งสามารถดู Log การล็อกอิน
ของผูใชในหนวยงานเดียวกันได
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Hardware ที่ติดตั้งระบบ Gov
2) การพัฒนาระบบงาน หรือ e-Service ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลดานบุคคล หรือใชประโยชนจาก
บัตร Smart Card ผานเครื่องมือของ สรอ. (โดยใชเครื่องมือครอบคลุมถึง API หรือ Platform ที่ สรอ. พัฒนาหรือ
ใหบริการ)
สรอ. มีรูปแบบการทํางานรวมกัน โดยมีการกําหนดเปน Workflow การทํางาน และไดจัดทํา
ขอตกลงร วมกั นระหวางหน วยงานในการพัฒนา e-Service โดยจัด ทําเปนหนังสื อหรือในลักษณะของ MOU
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สําหรับระบบงาน หรือ หรือ e-Service ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลดานบุคคล หรือใชประโยชนจากบัตร Smart Card
ผานเครื่องมือของ สรอ. 3 ระบบ ดังนี้
- ระบบบริการรับคํารองขอติดตั้งประปาใหมของการประปานครหลวง (กปน.)
- ระบบติดตามเรื่องรองคัดคานการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
- ระบบยื น ยั น ตั วบุ ค คลกลางที่ เ กี่ ย วข อ งในการทํ า นิ ติ ก รรมกั บ อย. ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3.1.2 ผลสําเร็จตามตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง: สรอ. มีผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตัง้
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนดังนี้
1) งบประมาณดาน ICT ที่ชวยใหหนวยงานภาครัฐประหยัดไดตอป
การดําเนินงานดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 3 โครงการ ไดแก GIN, G-Cloud และ MailGoThai มี
ความคุมคาในหวงเวลาปงบประมาณ 2557 ทําใหผลประโยชนที่สูงกวาคาใชจาย (งบประมาณ) จํานวน 773.00
ลานบาท (งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 1,716.2322 ลานบาท) ดังนี้
- บริ การ GIN สามารถประหยัด งบประมาณภาครัฐได ลดลงจากปง บประมาณ 2556
เนื่องจาก หนวยงานที่ใชบริการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลง (Growth Rate นอยลง)
- บริการ G-Cloud สามารถประหยั ด งบประมาณภาครัฐ ได เ พิ่ม ขึ้ นสูง มาก เนื่ องจาก
หนวยงานที่ใชบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก และคาใชจายตอหนวย ในการดําเนินงานของ สรอ. ลดลง
- บริการ MailGoThai สามารถประหยัด งบประมาณภาครัฐไดเ พิ่มขึ้น เนื่องมาจากจํานวน
หนวยงานที่ใชบ ริการมากขึ้นและไมมีการลงทุน เพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ในระยะตอไปหากมีการลงทุนปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพระบบ MailGoThai ก็จะสงผลใหคาใชจาย (งบประมาณที่ใช) สูงขึ้น
2) ระบบที่ติดตั้งบน G-Cloud สําหรับในปงบประมาณ 2557 มีจํานวนสะสมของระบบที่ติดตั้ง
บน G-Cloud จํานวนทั้งสิ้น 482 ระบบ ของหนวยงานจํานวน 203 หนวยงาน
3) การพัฒนาเปน Secure Cloud
สรอ. ไดดําเนินการพัฒนาเปน Secure Cloud จํานวน 3 คุณสมบัติ ดังนี้
- ผูดูแลระบบสามารถเขาถึงการใชงาน G-Cloud ผาน เครือขาย GIN เปน Private Network
- ผูดูแลระบบสามารถเขาถึง G-Cloud โดยใช Two-Factor Authentication
- ไดรับใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2005)
สําหรับบริการ G-Cloud เปน minimum requirement
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สรอ. ได ดําเนิ นการจั ด ทํารายงานสรุป ผลการใช ป ระโยชน ผ า นความเห็ นชอบจากผู บริห าร
องคการมหาชน โดยมีการดําเนินการสรุปผลเสนอผูบริหารองคกร สรอ. ไดแลวเสร็จในวันที่ 24 กันยายน 2557
และไดเผยแพรและประชาสัมพันธในสูสาธารณชนรับทราบ
สรอ. ได ร วมกั บ สมาคมความมั่ นคงปลอดภั ย คลาวด ป ระเทศไทย และกลุ ม โอวาสท ไทย
(OWASP Thailand Chapter) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”
ระหวางวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557 ณ หองวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว
กรุงเทพฯ ซึ่งมี CEO จากทั่วภูมิภาคอาเซียนเขารวมงานกวา 600 คน มาแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่องความ
ปลอดภัยการใชเทคโนโลยีคลาวดและการพัฒนา Application ซึ่งกันและกัน พรอมทั้งไดจัดนิทรรศการเพื่อแสดง
ถึงศักยภาพของ G-Cloud and Beyond ในงาน “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”
4) การใหบริการในรูปแบบใหมที่ริเริ่มขึ้นโดย สรอ. รวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ (SaaS)
ในปงบประมาณ 2557 สรอ. มีบริการในรูปแบบใหมที่ริเริ่มขึ้นโดย สรอ. รวมมือกับ ภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (SaaS) (สะสมจากปที่ผานมา) จํานวน 5 รูปแบบ ไดแก
- ระบบ Saraban as a Service
- ระบบ SMS as a Service
- ระบบ Conference as a Service
- ระบบ Personal Storage as a Service
- ระบบ Website as a Service
5) การพัฒนาจาก G-SOC เพื่อเตรียมไปสู G-CERT ของภาครัฐ
ในปงบประมาณ 2557 สรอ. ไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณ Sensor จํานวน 34 หนวยงาน ไดแก
ลําดับ

หนวยงานผูเปนเจาของระบบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการตางประเทศ
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

9.
10.

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

อุปกรณที่ตองการให Monitor
Web Server (Switch 45-7440-009-0002)
Firewall, IPS, DNS, AD, Web, Mail, Proxy
Web Server, IPS
Web Server
Firewall[2], Proxy, Web, DNS
Firewall, IPS, Web, DNS, Anti Virus, DB
Firewall, Web Server, IPS, Central Log,
DNS, Proxy, Switch, Load Balance ฯ
Firewall, Web Server, AD, DNS, Proxy,
Mail, Core Switch
Firewall
Firewall
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ลําดับ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

หนวยงานผูเปนเจาของระบบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักราชเลขาธิการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานัก
นายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวง
คมนาคม
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กองทัพบก
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
บริษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.)
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
กรมควบคุมโรค กระทรวงเกษตรและสกรณ
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

อุปกรณที่ตองการให Monitor
Proxy, Firewall, Web Intranet
Firewall, Proxy, Mail Server
Firewall Router (มี Arc sight Logger)
Firewall
Firewall, SSL VPN, Web[2]
Firewall, Web[2]
Firewall[7], Web[4]
Firewall[1], Web[2]
Firewall, AD[3], Web[5], DHCP, DNS,
Proxy, Mail Server
Firewall[2], Web[5]
Firewall, Web[3]
Firewall, IPS, Web, NAC
Firewall, Anti Virus, Proxy
Firewall, Web[2], DNS
Firewall[2]
Firewall
Firewall
Firewall
Firewall, Iron port
Net flow Firewall
IPS, Firewall, Anti Virus
Web[2]
Firewall,
Firewall, Proxy
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สรอ. ไดจัดทําเอกสารรายงานความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศใหกับหนวยงานภาครัฐ (เฉพาะ
กรณีเกิดปญหา) โดยไดดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการเฝาระวังภัยคุกคามทางสารสนเทศ ใหกับ หนวยงานที่
เขารวมโครงการ จํานวน 23 หนวยงาน จากทั้งหมด 29 หนวยงาน (ไมนับหนวยงานของ EGA,TOT และ CAT)
นอกจากนี้ สรอ. ไดจัดทํารายงานการเขาพบและใหคําปรึกษาหนวยงานภาครัฐรายไตรมาส โดยการเขาตรวจสอบ
วิเคราะห ระบบเครือขายใหกับหนวยงานสํานักงานกิจการยุติธรรม พรอมทั้งทํารายงานสรุป ผล พรอมแนวทางใน
การแกไขใหกับหนวยงาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขระบบของหนวยงาน สรางความรวมมือดานความมัน่ คงปลอดภัย
กับหนวยงานภาครัฐในงาน Government Security Day โดยสํานักงานไดจัดสัมมนาโครงการบริการระบบบริหาร
จัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Day) เพือ่ ชวยเฝาระวังการโจมตีตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายในเครือขาย รวมถึงการประเมินการใชงานตางๆ การสืบคนขอมูลยอนหลัง การวางแผนการปองกันและ
แกไขปญหาการโจมตี และใหศูนยปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐไดรับความปลอดภัย จากการ
โจมตีในรูปแบบตา งๆ ไดทันทวงที เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีบุค ลากรและเจาหนาที่จากหนวยงาน
ภาครัฐเขารวม ซักซอมเหตุการณฉุกเฉินดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Incident Drill) โดยสํานักงานไดจัด
งานสัมมนาการซักซอมเหตุการณฉุกเฉินดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Incident Drill) ครั้งที่ 1/2557 เพื่อ
สงเสริม และสรางความตระหนักใหกับหนวยงานภาครัฐ ไดเล็งเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ และ
เพื่อทราบถึ งขั้นตอน กระบวนการในการตอบสนองตอเหตุภัย คุกคามที่เ กิดขึ้นไดอย างถู กวิธี ตลอดจนเพื่อให
หนวยงานภาครัฐ นํ า ความรูที่ ได ไปประยุ กต ใช ในการพัฒ นา ปรับ ปรุ ง ระบบการรัก ษาความปลอดภั ย ทาง
สารสนเทศ ระหวางวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผูบริหารและเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศจาก
หนวยงานภาครัฐเขารวม
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.4400
3.2.1 การใชผลการสํารวจความพึง พอใจเพื่อ พัฒ นาการให บ ริ ก าร สรอ. ได ดํ า เนิ นการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจ และไดรับเสนอใหแกทางคณะกรรมการ สรอ. เห็นชอบแนวทางการปรับ ปรุงตามผลสํารวจ
ในปงบประมาณ 2557 สรอ. ไดดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจไดแ ลวเสร็จ และไดจัดทํารายงานผล
การปรับปรุงงานตามผลการสํารวจตอคณะกรรมการ สรอ.
3.2.2. การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ของ สรอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 เป นการสํ า รวจความพึง พอใจในงานให บ ริการตามภารกิจหลั ก โดยจํานวนงานบริ ก ารที่จะสํ า รวจ และ
รายละเอียดวิธีการสํารวจไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนแลว
ผลการสํารวจ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ สรอ. ภาพรวมเปนรอยละ 84.40 อยูใน
ระดับคะแนน 3.8800 โดยการสํารวจความพึงพอใจในการใหบ ริการ ครอบคลุมงานบริการตามภารกิจหลักและ
กลุมเปาหมายในการสํารวจ ดังนี้
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ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการขององคการมหาชน
งานใหบริการตามภารกิจหลัก
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
1) บริการเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information
84.00
Network : GIN)
2) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)
85.00
3) โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
85.50
หนวยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF (Electronic Correspondence
Management Services) (e-CMS version 2.0 on Cloud)
4) บริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud Service : G-Cloud)
82.50
5) บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ
84.00
(Government Security Monitoring : GovMon)
6) ระบบหองประชุมเสมือน (Conference as a Service หรือ GIN Conference)
85.40
รวม
84.40
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.1 สรอ. เบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม 1,224,496,288 บาท จากเงินงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 1,224,496,288 บาทคิดเปนรอยละ 100.00
3.3.2 ผลการดําเนินงานในเรื่องความตอเนื่องในการใหบริการเครือขาย (GIN)
-

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
อุปกรณ Core Router สําหรับโครงการ GIN สถานที่ 1
อุปกรณ Core Router สําหรับโครงการ GIN สถานที่ 2
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
อุปกรณ Core Router สําหรับโครงการ GIN สถานที่ 1
อุปกรณ Core Router สําหรับโครงการ GIN สถานที่ 2

รอยละ 98.76
รอยละ 99.81
รอยละ 100
รอยละ 100

แมอุปกรณของทางบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) พบปญหา แตเนื่องจากการใหบ ริการ GIN ยัง
สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องโดยอุปกรณของทางบริษัท กสท.โทรคมนาคม สามารถดําเนินการตอได (สวิชท
สลับเองโดยอัตโนมัติ) ดังนั้น คาเฉลี่ย Availability จึงเทากับ 100
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3.3.3 ความตอเนื่องในการใหบริการ G-Cloud สรุปคาเฉลี่ย Incident เทากับ รอยละ 99.8841
Date
17/10/2556
20/12/2556
27/2/2557
1/8/2557
7/8/2557
18/8/2557
2/9/2557
12/9/2557
13/9/2557
13/9/2557
14/9/2557
22/9/2557
23/9/2557
23/9/2557

Start
13:59
14:00
13:40
21:03
1:14
11:16
14:05
11:33
2:16
13:08
16:51
13:04
5:22
10:14

End
14:50
17:30
14:36
21:30
1:54
14:02
14:09
12:05
2:25
13:42
17:15
13:29
5:35
10:24

Time
0:51
3:30
0:56
0:27
0:40
2:46
0:04
0:32
0:09
0:34
0:24
0:25
0:13
0:10

Description
Attack
Network timeout
Fiber cut-over
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack
Attack

Downtime (min)
51
210
56
27
40
166
4
32
9
34
24
25
13
10

Downtime(%)
0.1181
0.4861
0.1296
0.0625
0.0926
0.3843
0.0093
0.0741
0.0208
0.0787
0.0556
0.0579
0.0301
0.0231

SLA
99.8819
99.5139
99.8704
99.9375
99.9074
99.6157
99.9907
99.9259
99.9792
99.9213
99.9444
99.9421
99.9699
99.9769
99.8841

3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.5333
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ การประเมินระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น 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 สรอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูที่คาคะแนน 4.8000 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
4.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

2.2 มีการจัดใหมีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ

1

5.0000

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.8000 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็น ชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายใน
เวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒ นาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการ

4.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล
การดําเนิน งานขององคการมหาชนรายไตรมาส

3.0
2.0
1.0

2.1 มีการเปดเผยผลการประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรว มแสดงความคิ ดเห็น ที่เกี่ยวกับผล
ประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบ ัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนิน งานตอรัฐมนตรีที่
กํากับดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริห ารมีการพิจารณากําหนดแผน ทิศ ทาง กลยุทธ นโยบาย โดยใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ในดานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงาน
ที่สําคัญ สรอ. ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญทั้ง 7 เรื่องอันไดแก การควบคุม

14
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การรายงานดานการเงิน และการรายงานดานภารกิจหลัก สรอ. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ตอคณะกรรมการครบทุกไตรมาส และไดจัดทําสรุปความเห็นหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจากการ
ประชุมไวครบถวนทุกครั้ง อยางไรก็ตามพบวาเนื้อหาในรายงานดานการเงินยังขาดการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน เทียบกับเปาหมาย ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข ซึ่งทาง สทป. ไมไดระบุและใหรายละเอียด
ไวอยางชัดเจน
- สรอ. ไดจัด ทํา รายงานผลการดํ าเนินงานต อรัฐมนตรีที่กํา กับดู แลองค การมหาชน โดยมี
เนื้อหาของรายงานเปนไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 41 แหง พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหรายงานที่
นําเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนตองกลาวถึงผลงานในปที่ผานมา และคํา
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา โดย สรอ. ไดมีการรายงาน
ผลการเปนไปตามเปาหมายในปงบประมาณ 2557 จํานวน 2 ครั้ง
- การใหความสําคัญแกการเขาประชุมของคณะกรรมการบริหาร มีผลการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารในปงบประมาณ 2557 คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนการประชุมที่มีกรรมการเขาประชุม
รอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารไดติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน
อยางสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบขอวิ นิจฉัย ในที่ประชุ มที่เ ปนประโยชน ตอการดํ าเนินงาน ตลอดจนมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับใหมีการประเมินผลงาน
ผูบริหารสูงสุด 2 ระดับขององคกร
- สรอ. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอองคการมหาชนทั้งในดานการเงิน และ
ไมใชการเงิน (ดานภารกิจหลัก) อยางถูกตองเชื่อถือไดในรายงานประจําปงบประมาณ โดยมีการเปดเผยคําอธิบาย
และการวิเคราะหทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน ถึงสาเหตุการเปลีย่ นแปลงของตัวเลขที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแกไข
- สรอ. มีการเปดเผยงบการเงิน โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเว็บไซตของ
องคการมหาชนมีการเผยแพรประวัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
ตําแหนงหนาที่ในป จจุบัน พรอมทั้งโครงสรางของคณะกรรมการและอนุ กรรมการ ไดค รบทุกคณะ และมีการ
เปดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธขององคการมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรอ. มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการไดกําหนดเนื้อหาเปนไป
ตามกรอบการประเมินผลไดอยางครบถวน อันไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติตาม
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ
กับฝายบริหาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการในดานตาง ๆ
ในสวนของการจั ดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ สรอ. ไดจัดกิจกรรม ประกอบดวย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ องคการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคลองกับภารกิจหลักของ
องคการมหาชน มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนกับงานของ
องคการมหาชน โดยมีการระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เขารวม
3.4.2 การพั ฒ นาฐานข อ มู ล ผู ใ ช บ ริ ก ารเพื่ อ นํ า ไปสู ร ะบบ Customer Relationship
Management
สรอ. ไดดําเนินการสํารวจความตองการผูใชบริการจากสวนงานภายใน สรอ. และไดมีการ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ ฯ ตอ คณะกรรมการบริหาร สรอ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 17
ก.พ. 2557 และคณะกรรมการบริหาร สรอ. มีมติอนุมัติใหดําเนินการ สรอ.จัด ทําขอบเขต (TOR) ของระบบและ
และไดผูพัฒนาระบบงานตามของเขตงานที่ระบุ โดยไดมอบหมายใหผูพัฒนาระบบงานดําเนินการวิเคราะหและ
ออกแบบโครงสรางฐานขอมูล พรอมทั้งจัดทําเปนเอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบบริหารลูกคาสัมพันธ และ
หนาจอ User Interface ของระบบ ประกอบดวย รายละเอียดดังนี้
- วัตถุประสงค
- ผลการศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูล (Survey Requirement)
- ภาพรวมการวิ เคราะหแ ละออกแบบสถาป ตยกรรมของระบบบริหารงานลูกคาสั มพันธ
(To-Be CRM Architecture)
- สัญลักษณที่ใชในการออกแบบ
- ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบงานกลุมเทคโนโลยี Portal
- ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบงานดานการบริหารจัดการขอมูล
- ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบงานเชิงธุรกิจ-กลุมงานดานการขายและการตลาด
- ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบงานเชิงธุรกิจ-กลุมงานบริ หารจัด การโครงการและ
บริหารงานการใหบริการ
- ผลการวิ เคราะหและออกแบบระบบงานเชิงธุรกิจ-กลุ มงานขอมูล งบประมาณและการ
ติดตามความกาวหนาโครงการ
- ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบวิเคราะหและรายงาน
- โครงสรางการออกแบบขอมูล
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สรอ. ไดดําเนินการทดสอบการใชงานระบบในลักษณะ Prototype ไดแลวเสร็จ แตไมสามารถ
ดํา เนิน การอบรมภายในให กับ เจา หน า ที่ที่เ ปน Administrators, Users และ Super Users ได ทัน ภายใน
ปงบประมาณ 2557

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) การดํ า เนิ นการตามนโยบายรัฐ บาลของ สรอ. เปน ไปตามเป า หมายทั้ง ด า นการพัฒ นา
ระบบงานภาครัฐที่ใช Government ID ในการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เขาใชงาน และการพัฒนา
ระบบงาน หรื อ e-Service ที่มีการเชื่ อมโยงขอมูลด านบุคคล หรือใชประโยชนจากบัต ร Smart Card ผา น
เครื่ องมือ ของ สรอ. โดยได รับ ความร วมมือ เป นอย างดี จากหน วยงานหลั ก ได แ ก สํ า นั กงบประมาณรวมกั บ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เพื่อผลักดัน
ใหเกิดการบูรณาการดานงบประมาณ ICT
2) สรอ. มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เ ปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และ
หลักฐานประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูล ประกอบ
ตัวชี้วัดขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีค วามสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็น
ตัวชี้วัด
3) สรอ. ไดพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการไดดี โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงานสําคัญและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน มีการวางแผนการดําเนินงาน และทบทวนความเพีย งพอของระบบงานสําคัญ
อยางเปนระบบ โดยคณะกรรมการไดพิจารณากอนเริ่มปงบประมาณ รวมทั้งไดติ ด ตามผลการดํ าเนินงานของ
ระบบงานสําคัญในการประชุมอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สรอ. ควรเพิ่มหลักสูตรในการสงเสริมทักษะและสรางความรูความเขาใจตอการนําระบบของ
หนวยงานที่ใชบริการ สรอ. เขาสูระบบ G-Cloud ใหมากยิ่งขึ้น
2) สรอ. ควรรวมกันพิจารณาถึงการพัฒนาระบบในภาพรวมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หนวยงานที่มีระบบงานเปนรู ปแบบเฉพาะ เพื่อใหการนําระบบดังกลาวเขาสู Cloud เปนไปไดอยางสมบูรณ
รวมถึงการสํารวจเพื่อกําหนดขนาดของทรัพยากร (Resource) ที่เหมาะสมกับการใชงานที่แทจริงของหนวยงาน
และการแบงกลุมความสําคัญระบบของหนวยงานใหมีความลงตัวกับระบบมากยิ่งขึ้น
3) สรอ. ควรปรับ ปรุงแผนการบริหารและพั ฒนาทรัพยากรบุ คคล เนื่ องจากในปจจุบั น สรอ.
ยังขาดผูเ ชีย่ วชาญและดูแลดานความปลอดภัยของระบบในการดูแลชองโหวดานความปลอดภัยจํานวนมาก ทั้งยัง
มีแนวโนมความตองการของผูขอรับบริการที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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4) สรอ. ควรพิจารณานําระบบ CRM มาชวยในการบริหารงานดานการตลาด และการบริหาร
ความสัมพันธของลูกคา ผูรับบริการ
5) สรอ. ควรพิจารณาจัดทําแผนแมบทงานวิชาการหรือบริการดานสารสนเทศ ในอนาคต 3-5 ป
เพื่อมุงเนนงานบริการเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งขององคการมหาชน
6) สรอ. ควรพิจารณาเพิ่มการดําเนินงานดานวิจัย และเสนอมาตรการดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสะทอนความสําเร็จการดําเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งใหสมบูรณยิ่งขึ้น
.....................................

