รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนพัฒนำธุร กรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สพธอ. มี ภำรกิจหลักในกำร
พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อันรวมถึงอุตสำหกรรมขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน ตลอดจนเพื่อศึกษำควำมต้องกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสำรสนเทศที่จะ
รองรั บกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรทำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จำเป็นต่ อกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยหรือดำเนินกำรอื่นใด ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1) พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
2) พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน
3) ศึกษำควำมต้องกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศที่จะรองรับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ธุร กิ จ บริ กำรเกี่ ย วกับ ธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และกำรทำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ภ ำครัฐ ในด้ ำ นต่ ำ งๆ
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
4) ศึกษำ วิจั ย และพัฒ นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรที่ เกี่ ยวข้ องกับธุ รกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จำเป็นต่อธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
5) ส่งเสริม สนับ สนุ น และดำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ และกำรให้บริกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดำเนินกำรฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับ
มำตรฐำน ควำมมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
1.4 ผู้อานวยการ : นำงสุรำงคณำ วำยุภำพ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558)
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1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการ
นำงจีรวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ
นำยชำติศิริ โสภณพนิช

6. นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกุล

7. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ
8. นำยชวลิต อัตถศำสตร์
9. นำยธีระ อภัยวงศ์
10. นำงสำวสิบพร ถำวรฉันท์
11. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรโดยตำแหน่ง
กรรมกำรโดยตำแหน่ง
กรรมกำรโดยตำแหน่ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้ำนกำรเงินและด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนสังคมศำสตร์และกำร
บริหำรงำนบุคคล)
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนกำรเงิน)
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนนิติศำสตร์)
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และด้ำนกำรเงิน)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
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อัตรากาลัง รวม 129 คน (ผู้อำนวยกำร 1 คน รองผู้อำนวยกำร 3 คน ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำ 19 คน เจ้ำหน้ำที่
122 คน ลูกจ้ำง 3 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 429.9906 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรสำคัญในกำรสนับสนุน SMART Thailand โดยส่ งเสริมให้ กำรทำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่ำงมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภำค”
พันธกิจ
1) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและส่งเสริมกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภำครัฐ ภำคธุรกิจและ
ประชำชน
2) พัฒ นำ ส่ งเสริ ม และสนับสนุน กฎหมำย แนวทำงและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง
ปลอดภัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
3) พัฒนำ ส่ งเสริม และสนับสนุน ให้ เกิดกำรใช้มำตรฐำนและกระบวนกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จำเป็นต่อกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
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4) สร้ ำ งและพัฒ นำบุ ค ลำกรที่มี ทัก ษะระดับ สู ง ด้ำนเทคโนโลยี ควำมมั่น คงปลอดภัย ในกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) ส่งเสริมกำรใช้ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดโลกให้แก่ผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน
2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดในสังคมไทยทุกภำคส่วน
3) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ควำมสำคัญ
กับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนมำตรฐำน และควำมมั่นคงปลอดภัยในลำดับแรก
4) พัฒนำนโยบำย กฎหมำย และมำตรกำรที่จำเป็นและเอื้อต่อกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
5) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กำรเพิ่ มทั กษะด้ ำนควำมมั่ นคงปลอดภั ยของระบบสำรสนเทศให้ แ ก่
ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ ประชำชน และสนับสนุนกำรพัฒนำกำลังคนระดับวิชำชีพให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ
6) เป็น ศูนย์ รวมควำมรู้ ด้ำนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และสร้ำงเสริมประสิ ทธิภำพกำร
ดำเนินงำนขององค์กรอย่ำงมีจรรยำบรรณ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองปฏิบัติงำนของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) หรือ สพธอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้คะแนน 4.9020 โดยผลกำรปฏิบัติงำนใน
มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติงำน มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน มิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ได้คะแนน 5.0000 และมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร คะแนน 4.0200
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำน 60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบตั ิงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

10%

4.0200

3.0000

10%

5.0000

2.0000

20%

5.0000

1.0000

100%

4.9020

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
คะแนน พ.ศ.
2556
2557
2558

มิติที่ 1
4.2860
4.3700
5.0000

มิติที่ 2
3.7667
3.8200
4.0200

มิติที่ 3
3.9090
4.8029
5.0000

มิติที่ 4
5.0000
4.9591
5.0000

รวม
4.2775
4.4819
4.9020

5.0
4.0
3.0

2556

2.0

2557

1.0

2558

0.0

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สพธอ. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศำสตร์ของ สพธอ. ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข กฎหมาย/กฎหมายลาดับรอง/ กฎ ระเบียบ/ประกาศ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ
5.0000 ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้ดำเนินกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรยกร่ำงกฎหมำย/กฎหมำยลำดับรอง/กฎ ระเบียบ/ประกำศ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรทำธุรกรรม
ทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยรวบรวมประเด็น กำรศึ กษำส ำหรับกำรจัดทำ/ปรับปรุ งกฎหมำย/กฎหมำยล ำดับรองที่
เกี่ย วข้องส ำหรั บ รองรั บ เศรษฐกิจ ดิ จิ ทัล มีกำรจัดทำผลกำรวิเ ครำะห์ ส ภำพปัญหำของกำรบังคับใช้ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรำยชื่อร่ำงกฎหมำย/กฎหมำยลำดับรองที่ดำเนินกำรจัดทำต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ อย่ำงน้อย
10 ฉบับ มีดังนี้
1) ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
3) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
4) ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….
5) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
6) ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ….
7) ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
8) ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
9) ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. ....
10) ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ในกำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อรองรับนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบำลนั้น สพธอ. ในฐำนะหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ในกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็ กทรอนิกส์ จึงสนับสนุนกำรดำเนินกำรของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย/กฎหมำยลำดับรองที่มีควำมเกี่ ยวข้องสำหรับรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้มีกำรนำเสนอ (ร่ ำง) กฎหมำย/กฎหมำยล ำดับรองทั้ง 10 ฉบับ ต่อกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้กระทรวงฯ ได้พิจำรณำก่อนนำเสนอหลักกำรของกฎหมำยทั้ง 10 ฉบับ ต่อ
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คณะรัฐมนตรี ซึ่งภำยหลังจำกที่ สพธอ. ได้สนับสนุนข้อมูล ในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยทั้ง 10 ฉบับ ต่อกระทรวงแล้ว
กระทรวงได้มีกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยทั้ง 10 ฉบับดังกล่ำว และนำเสนอต่อรองนำยกรัฐมนตรีในนำมของกระทรวงฯ
และเข้ำสู่ กระบวนกำรเสนอและพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในชั้นคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักกำรร่ำง
กฎหมำยทั้ง 10 ฉบับ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2557 จำนวน 2 ฉบับ และวันที่ 6 มกรำคม 2558 อีก 7 ฉบับ และ
คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่ำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี กำพิจำรณำในรำยละเอียดก่อนส่งคืน คณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจำรณำรับร่ำงกฎหมำยต่อไป
ในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยทั้ง 10 ฉบับ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สพธอ. ได้เข้ำร่วมเป็น
ผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำในร่ำงกฎหมำยทุกฉบับ และได้มีกำรดำเนินกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำร
ทั่วไปในประเด็นต่ำงๆ ที่สังคมให้ควำมสำคัญในรูปแบบของกำรจัด Open Forum รวม 28 ครั้ง ซึ่งมีประเด็นสำคัญ
ที่เกี่ยวกับชุดร่ำงกฎหมำยเศรษฐกิจดิจิทัล 9 ครั้ง นอกจำกนี้ สพธอ. ยังได้เปิดรับควำมเห็นจำกหน่วยงำนภำยนอก
โดยได้ร่วมหำรืออย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยงำนและสมำคมต่ำงๆ อีกหลำยครั้ง ซึ่งควำมเห็นในประเด็นต่ำงๆ ได้ถูกหยิบยก
และนำเข้ำสู่กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเพื่อแก้ไข
3.1.2
การเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นการท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งมั่ น คงปลอดภั ย สู่
กลุ่มเป้าหมาย: กำรประเมินผลพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนของ สพธอ. จำนวน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ร้ อ ยละของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมเที ย บกั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยทั้ ง หมดตำมแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ในปีงบประมำณ
2558 สพธอ. ได้ดำเนิน กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมั่นคง
ปลอดภัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนโครงกำร “บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ที่มั่นคงปลอดภัย หรือ Green e-Commerce” ในช่วงไตรมำสที่ 4 โดยได้รับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ์ให้เติบโต
เพิ่ ม ยอดขำย สร้ ำงเอกลั ก ษณ์แ บรนด์ และมุ่ ง มั่ นให้ เ กิด ควำมมั่ น คงปลอดภั ย ในกำรซื้ อ ขำย
ออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 400 กิจกำร (เพิ่มขึ้นจำกแผนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 150) โดยจัดให้มีกำร
ปฐมนิเทศวันที่ 29 มิถุนำยน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับในโครงกำร และจัดกิจกรรม
อบรมพร้อมให้คำปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำรในหัวข้อ “เร่งยอดขำย เสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้
ร้ำนค้ำออนไลน์” โดยแบ่งกำรอบรมเป็น 6 รอบ (รอบละ 6 ชั่วโมง) คือวันที่ 7, 9, 14, 15
กรกฎำคม 2558 และวันที่ 15, 16 กันยำยน 2558 สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดและผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรที่เว็บไซต์ www.greenecommerce.in.th ทั้งนี้ ผลจำกกำรดำเนิน
โครงกำรดังกล่ ำว พบว่ำผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมอบรมในโครงกำรประสบผลส ำเร็จในกำรทำ
e-Commerce เพิ่มมำกขึ้น โดยวัดจำกจำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ของร้ำนค้ำโดยเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 82.26 และยอดขำยโดยเฉลี่ยต่อวันของร้ำนค้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.63
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2. ร้ อ ยละผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมมี ค วำมรู้ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ผลกำรประเมิ น อยู่ ที่ ร ะดั บ 5.0000 ใน
ปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้ดำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
อย่ ำ งมั่ น คงปลอดภั ย สู่ ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยผ่ ำ นกำรจั ด ฝึ ก อบรมภำยใต้ “โครงกำรบ่ ม เพำะ
ผู้ประกอบกำรอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย ” ในช่วงไตรมำสที่ 4 โดย
ปัจจุบันได้ดำเนินโครงกำรเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำรอบรมในระหว่ำงวันที่ 7, 9, 14, 15 กรกฎำคม
2558 ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ ส มั ค ร เ ข้ ำ ร่ ว ม โ ค ร ง ก ำ ร ไ ด้ ผ่ ำ น
http://www.thaiemarket.com/green2015/ ทั้ งนี้ ผลจำกกำรดำเนิน โครงกำรดั ง กล่ ำ ว พบว่ ำ
ผู้ประกอบกำรในโครงกำรมีระดับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นกว่ำช่วงก่อนเข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 91.47
3.1.3 การส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ : กำรประเมินผลพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนของ สพธอ.
จำนวน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำและเผยแพร่สถิติ e-Commerce ของประเทศ ผลกำรประเมินอยู่ที่
ระดับ 5.0000 ในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. มีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำในกำรจัดเก็บข้อมูล
เกี่ย วกับ สถำนภำพพำณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำเพื่อนำมำปรับปรุง
กระบวนกำรดำเนินงำน และดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรย่อยร่วมกับหน่วยงำนสำคัญหรือ
ผู้ ป ระกอบกำรเกี่ย วกับ e-Commerce ไทย เพื่อ กำหนด (ร่ำง) ค ำนิยำมธุรกิจพำณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (ร่ำง) กรอบแบบสำรวจข้อมูลสถิติในกลุ่มธุรกิจ e-Commerce
ของประเทศ จัดทำกรอบกำรดำเนินงำน และแนวทำงกำรสำรวจ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเกิดกำร
ยอมรับถึงแนวทำงกำรดำเนินงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมประสำน
ควำมร่วมมือจัดทำบันทึกสัญญำกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ (Non-Disclosure Agreement :
NDA) กับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่ อกำรจัดเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงควำม
เป็นจริงมำกที่สุด มีกำรสำรวจสถำนภำพพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวทำงที่กำหนด โดยทำกำร
สำรวจข้อมู ลภำคสนำมด้วยแบบสอบถำมเชิงปริมำณ จำกกลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็ ก จำกแบบสอบถำมเชิ ง ปริ ม ำณ (Online
questionnaire)
ผ่ ำ น
http://ecommerce.etda.or.th และสั มภำษณ์เชิงลึ ก (In-Depth Interview) กับตัว แทน
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ที่ทำและไม่ได้ทำบันทึกสัญญำกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ ร่วมกัน
ทั้งหมด 105 รำย พร้อมนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกแบ่ง
หรือแสดงผลออกมำใน 8 กลุ่มอุตสำหกรรม ได้แก่
1. กำรผลิต (Manufacturing)
2. กำรค้ำปลีก และกำรค้ำส่ง (Retail & Wholesale)
3. กำรขนส่ง (Transport)
4. กำรให้บริกำรที่พัก (Accommodation)
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5. ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร (Information & Communication)
6. ประกันภัย (Insurance)
7. ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร (Art, Entertainment and Recreation)
8. กิจกำรกำรบริกำรด้ำนอื่นๆ (Other services)
นอกจำกนี้ ยังขอควำมอนุเครำะห์ ในกำรเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ โครงกำรส ำรวจมูล ค่ำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 จำกหน่วยงำนสำคัญจำนวน 26 หน่วยงำน
สพธอ. ได้ จั ด ทำรำยงำน และข้ อเสนอแนะจำกข้ อมู ล ส ำคัญ ที่ได้ จำกกำรส ำรวจมำใช้
วิเครำะห์ เพื่อกำรเสนอประเด็น/กลไกสำหรับส่งเสริมและสนับสนุน e-Commerce ของประเทศ
โดยผลกำรศึ กษำมู ล ค่ำ พำณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ นประเทศไทย ในปี 2557 มี มู ล ค่ำ ทั้ ง สิ้ น
2,033,493.4 ล้ ำ นบำท จะเห็ น ได้ ว่ ำ ตลำดพำณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง ในประเทศและของ
ต่ำงประเทศต่ำงมีแนวโน้มกำรเติบโตอยู่ในอัตรำที่สู ง ทำให้ ตลำดพำณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น
อุตสำหกรรมที่มีผู้ สนใจลงทุน ค้ำขำย รวมถึงใช้บริกำรในปริมำณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงกับมูลค่ำขำยรวมถึงกำรพัฒ นำในตลำดพำณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ในอนำคต จึงขอเสนอ
ประเด็นสำคัญในกำรผลักดันกำรดำเนินงำนในระดับนโยบำยตำมที่รัฐบำลต้องกำรผลักดันให้
ประเทศเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น กำรดำเนินงำนจะไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงำนภำครัฐ แต่ยังรวมไปถึง
กำรดำเนินกำรร่วมกับภำคเอกชน และสุดท้ำยภำคเอกชนจะเป็นหน่วยงำนหลักในกำรดำเนินงำน
ระยะยำว กำรสร้ำง Ecosystem ที่เอื้อต่อกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใน
ตลำดให้มีควำมเข้มแข็ง กำรสนับสนุนข้อมู ลกำรตลำดเชิงลึกผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น กำรมี
แหล่ ง ข้อมูล กำรมีเวทีส ำหรับผู้ ประกอบกำรเพื่อให้ เกิด knowledge sharing ในกลุ่ ม
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เป็ นต้น กำรสนับสนุนเทคโนโลยีและกำรพัฒ นำนวัตกรรมเพื่อให้ เกิดกำร
นำไปใช้ประโยชน์ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ สิ่งเหล่ำนี้จะเป็น
กำรดำเนินงำนในลักษณะของ Supply chain ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนกำรมี
กระบวนกำรช่วยแก้ไขปั ญหำที่ อำจจะเกิดขึ้น เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น (Online Consumer
Protection) อย่ำงครบวงจร ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร SMEs ของรัฐ บำล ที่ได้ถือว่ำเป็น
มำตรกำรเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะในกลุ่ม
SMEs ให้ มีศักยภำพและสำมำรถดำเนินธุรกิจภำยใต้ภ ำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้และมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะส่งผลไปถึงกำรกระตุ้น ภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย
2. ระดับควำมสำเร็จของ Thaiemarket.com ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 2558 ผล
กำรประเมิน อยู่ ที่ร ะดับ 5.0000 ในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้จัดโครงกำร Category
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Classification เพื่อจัดทำ e-Directory สำหรับกลุ่มผู้ประกอบกำร e-Commerce แล้ว แบ่ง
ออกเป็น 11 หมวดหมู่ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์
7. อำหำร/ควำมงำม
2. แฟชั่น
8. กำรเกษตร
3. โอทอป
9. บ้ำนและสวน, ของใช้
4. ไลฟ์สไตล์
10. อุตสำหกรรม
5. ท่องเที่ยว
11. บริกำร
6. เบ็ดเตล็ด
สพธอ. ได้ ป รั บ ปรุ งเว็บ ไซต์ Thaiemarket.com โดยได้ มี ก ำรออกแบบและพัฒ นำ
โปรแกรม ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เพื่อ
ไม่ให้เป็นช่องทำงในกำรเจำะระบบโดยใช้เทคนิคต่ำงๆ เช่น Injection, Broken Authentication
and Session Management, Cross-Site Scripting (XSS), Insecure Direct Object
References, Security Misconfiguration, Sensitive Data Exposure เป็นอย่ำงน้อย มีกำร
สื่อสำรสำธำรณะเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ Thaiemarket.com
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงำน Spark Conference 2: Age of
Expertise ซึ่งถือเป็นงำนที่รวมตัวของนักกำรตลำดดิจิทัลมำกที่สุดของประเทศ วันศุกร์ที่ 6
มีนำคม 2558 เวลำ 10.00 น. – 17.15 น. ณ สยำมภวำลัย พำรำกอน ซีนีเพล็กซ์ นอกจำกนี้ยังมี
กำรโปรโมตเว็บไซต์ Thaiemarket.com แหล่งรวมสินค้ำและร้ำนค้ำออนไลน์ที่น่ำเชื่อถือ ผู้ซื้อ
มั่นใจได้ เนรมิตชั้นวำงสินค้ำออนไลน์ พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดสูงสุด 70% ในงำนมหกรรม
กำรเงินครั้งที่ 15 Money Expo 2015 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธำนี เมื่อวันที่
7-10 พฤษภำคม 2558 พร้อมประชำสัมพันธ์ Thaiemarket.com และกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนสื่อ
สำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น กำรโปรโมตเว็บไซต์ Thaiemarket.com ในงำนนิทรรศกำร eBiz Expo ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ระหว่ำงวันที่ 11 – 14 มิถุนำยน 2558 รวมทั้งร่วมเป็น
วิทยำกรให้ควำมรู้ในงำนดังกล่ำวในหัวข้อ “ทำธุรกรรมออนไลน์อย่ำงมั่นใจ ปลอดภัยทั้ งผู้ซื้อและ
ผู้ขำย” โดย นำยธงชัย แสงศิริ ผู้ชำนำญกำร และ รอง ผอ.สำนักควำมมั่นคงปลอดภัย
สพธอ. มีผู้ประกอบกำรสมำชิกใน Thaiemarket.com จำนวน 563 ร้ำนค้ำ (เพิ่มขึ้น 439
ร้ำนค้ำ) มีรำยกำรสินค้ำบนเว็บไซต์มำกกว่ำ 3,400 รำยกำร และมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 1,500 คน
โดยเฉลี่ยต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยำยน 2558)
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3.1.4 การปรับเอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ TeDA สาหรับกระบวนการที่สาคัญของ
องค์กร: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้ดำเนินกำรศึกษำ
Business Process ของหน่วยงำนที่ต้องกำรนำ TeDA ไปประยุกต์ใช้งำน โดยได้ดำเนินกำรศึกษำกระบวนกำรทำง
กำรเงินและกระบวนกำรทำงพัสดุของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เพื่อประยุกต์
ระบบ TeDA ให้มีควำมสอดคล้องกับกระบวนกำรดำเนินงำนที่มีอยู่ และได้พัฒนำระบบให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ ใช้ม ำกยิ่ ง ขึ้น ปั จ จุ บั น สพธอ. สำมำรถดำเนินกำรเบิกจ่ำ ยและจัดหำพัส ดุ ได้ด้ ว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิกส์ ตลอด
กระบวนกำร โดยไม่จำเป็นต้องมีกำรจัดพิมพ์เอกสำรกระดำษอีก มีกำรจัดทำแผนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
ระบบ TeDA เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ พร้อมจัดอบรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ของหน่วยงำนที่สนใจนำระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้งำน เพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งถือเป็น
กระบวนกำรสำคัญหนึ่งสำหรับ Change management ให้รับทรำบถึงประโยชน์ที่จะได้ ลักษณะกำรใช้งำน พร้อม
กับภำยหลังจำกที่ได้มีกำรใช้งำน ระยะ 3 เดือน ได้เปิดให้มีกำรประเมินจำก user เพื่อนำผลที่ได้มำปรับกระบวนกำร
ให้สำมำรถ practical มำกยิ่งขึ้น
สพธอ. มีกำรนำระบบ TeDA มำประยุกต์ใช้กับระบบงำนของหน่วยงำนเป้ำหมำย ได้แก่
1) งำนกำรเงินและงำนพัสดุของ สพธอ. ได้แก่ เอกสำรงำนกำรเงิน (FR Form) และเอกสำรงำน
พัสดุ (PR Form)
2) โครงกำรพัฒนำระบบต้นแบบศำลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงำนศำลปกครอง ได้ดำเนินกำรในเรื่อง
ให้คำปรึกษำ และหำรือร่วมกันเพื่อออกแบบกำรนำ TeDA ไปประยุกต์ใช้งำนตำมควำมต้องกำร
ของคณะทำงำน e-Court
3) โครงกำรจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ ได้ดำเนินกำรในเรื่องให้คำปรึกษำ และหำรือร่วมกันเพื่อออกแบบกำรนำ TeDA ไป
ประยุกต์ใช้งำน พร้อมส่งเจ้ำหน้ำที่ สพธอ. สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรตำมควำมเหมำะสม
สพธอ. มีหน่วยงำนที่แสดงควำมสนใจนำระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำนขององค์กรแล้ว
ได้แก่
1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) คณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำระบบเทคโนโลยี มีมติ
เห็นชอบให้ใช้บริกำร TeDA สำหรับระบบบริหำรสัญญำกลำง และคำดว่ำจะเริ่มใช้งำนในปี
กำรศึกษำ 2560
2) สำนักงำนศำลปกครอง สนใจนำ TeDA Sign ไปช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในขั้นตอนกำรจัดเก็บคำ
พิพำกษำในระบบคำพิพำกษำเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ e-court ก่อนกำรเผยแพร่สู่หน่วยงำน
ภำยนอก
3) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำนักทะเบียนและประมวลผลให้ควำมสนใจกำรออกหนังสือรับรอง
กำรศึกษำและ Transcript ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวทำงที่ สพธอ. นำเสนอ โดยได้ให้
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คำปรึกษำกับบริษัท IRCP ในกำรเข้ำไปนำเสนอโซลูชั่นด้ำนเทคนิค ที่เหมำะสมกับกำรกำรออก
หนังสือรับรองกำรศึกษำและ Transcript
4) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(TeDA Form) เพื่อใช้ในกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนของ อย. รวมถึงกำร
นำเทคโนโลยีที่สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์กับเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้ำงขึ้นด้วย TeDA Time และ TeDA Safe
สพธอ. มีหน่วยงำนที่นำระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำนขององค์กรแล้ว ได้แก่
1) สำนักงำนศำลปกครอง ได้มีโครงกำรพัฒนำระบบต้นแบบศำลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกศำลปกครอง
มีระบบงำนคดีเดิมที่มีกำรจัดเก็บเอกสำรคำพิพำกษำ/คำสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว โดยมี
แผนกำรดำเนินงำนเพิ่มระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์คำพิพำกษำ/คำสั่งใน
ระบบงำนคดี ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่และให้บริกำรสืบค้นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ซึ่งระบบต้นแบบจะ
เพิ่มกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสำรนั้น เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยให้กับ
เอกสำรที่สร้ำงและจัดเก็บ โดย สพธอ. เข้ำไปช่วยกำรทำงำนของศำลปกครอง ดังนี้
- กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบฟอร์มเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรนำเสนอ
เทคโนโลยีควำมมั่นคงปลอดภัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับเอกสำรอิเล็ กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยี
PKI
- กำรให้คำปรึกษำและร่วมพัฒนำระบบกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่เอกสำรคำพิพำกษำ/
คำสั่งที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ กำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบ Web
Application
- กำรให้คำปรึกษำและร่วมพัฒนำระบบให้บริกำรตรวจสอบเอกสำรคำพิพำกษำ/คำสั่งที่อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ำมีกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงถูกต้องตำมที่ศำลปกครอง
กำหนดไว้หรือไม่
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบรับคำร้องใหม่ให้อยู่ใน
รูปแบบเอกสำร PDF ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลกลับมำที่หน่วยงำนได้ โดย
สพธอ. เข้ำไปช่วยกำรทำงำนของศำลปกครอง ดังนี้
- กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบฟอร์มเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรนำเสนอ
เทคโนโลยีควำมมั่นคงปลอดภัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
- ให้ ค ำปรึ ก ษำและร่ ว มพั ฒ นำแบบฟอร์ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถ
ประยุกต์ใช้งำนร่วมกับระบบงำนที่ทำง อย. ใช้งำนอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ให้ คำปรึ ก ษำ และแนะนำวิ ธีก ำรนำไปใช้เ กี่ ยวกับ กำรสร้ ำงควำมน่ ำเชื่ อถื อให้ แ ก่ เอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี PKI
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3.1.5 การจัดตั้งเครือข่าย CERT ในกลุ่มหน่วยงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ และ/หรือ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงของประเทศ: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้
ดำเนินกำรจัดทำคู่มือแสดงกระบวนกำรทำงำนเพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรรับมือภัยคุกคำม โดยปรั บปรุงกระบวนกำร
ให้มีควำมเป็นมืออำชีพมำกขึ้น ตำมข้อเสนอแนะกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในปีงบประมำณ 2557 มี
กำรจัดทำรำยงำนผลภัยคุกคำมทำงออนไลน์ที่เกิดขึ้นทุกเดือน และเพิ่มจำนวนสมำชิกของผู้ที่รับข้อมูลข่ำวสำรของ
ไทยเซิร์ตผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์อย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ 2558 (ตุลำคม 2557 ถึงกันยำยน 2558) ไทยเซิร์ตได้รับ
แจ้งให้จัดกำรภัยคุกคำมออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 4,519 เรื่อง (สำมำรถตอบสนองต่อภัยคุกคำมทำงออนไลน์ภำยใต้
SLA 2 วัน ได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Phishing, Malicious และ Intrusions ในปีงบประมำณ 2558 สำมำรถ
ให้บริกำรภำยใต้ SLA 2 วัน จำนวน 957 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.24 จำกที่ได้รับแจ้งเหตุทั้งหมด) และมีกำรเผยแพร่
สถิติดังกล่ำวผ่ำน www.thaicert.or.th โดยมีจำนวนผู้ที่รับข้อมูลข่ำวสำรของไทยเซิร์ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึง 30
กันยำยน 2558 พบว่ำมีจำนวนทั้งสิ้ น 224,466 รำย สพธอ. ได้ดำเนินกำรขยำยผลกำรทำงำนของไทยเซิร์ตไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ โดยกำรจัดประชุม หรืออบรมสำหรับหน่วยงำนสำคัญของประเทศเกี่ยวกับกระบวนกำรรับมือภัย
คุกคำม เพื่อนำไปสู่กำรจัดตั้ง CERT ของหน่วยงำน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดตั้ ง
Sector-based CERT และซ้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ ในวันที่ 3, 5 และ 6 มีนำคม 2558 2) กำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรจัดตั้ง Sector-based CERT และซ้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ ในวันที่ 27-29 กรกฎำคม 2558 3)
ประชุมระดมสมองเรื่อง “แนวทำงกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนด้ำ นควำมมั่นคงเพื่อจัดกำรภัยคุกคำมไซ
เบอร์” ขึ้น เพื่อจัดทำแนวทำงกำรทำงำนร่วมกันในกำรรับมือกับภัยคุกคำมไซเบอร์ โดยพิจำรณำประเด็นทั้งทำง
กฎหมำยและทำงเทคนิ ค ในวัน จั น ทร์ ที่ 26 มกรำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สพธอ.
มีหน่วยงำนที่จัดตั้ง CERT ได้แก่ 1) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 2) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ 3) โรงเรียนนำยเรืออำกำศ
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.0200
การใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริ การ สพธอ. ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้ บ ริกำรของปีที่ผ่ ำนมำ พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงงำนตำมผล
กำรส ำรวจ และได้ รั บ เสนอให้ แ ก่ ท ำงคณะกรรมกำร สพธอ. เห็ น ชอบแนวทำงกำรปรั บ ปรุ ง ตำมผลส ำรวจ
ในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้ดำเนินกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจได้แล้วเสร็จ และได้จัดทำรำยงำนผล
กำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจต่อคณะกรรมกำร สพธอ.
ผลการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผลสำรวจมีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรของ สพธอ. ภำพรวมเป็นร้อยละ 85.10 อยู่ในระดับคะแนน 4.0200 โดยเป็นกำรสำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรของไทยเซิร์ตจำกผู้รับบริกำร ทั้งควำมพึงพอใจในกระบวนกำรดำเนินงำน และควำมพึงพอใจในเนื้อหำ
โดยรวมกับกำรสัมมนำ/อบรมเกี่ยวกับ ThaiCERT
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3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 สพธอ. เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย: ในภำพรวม 471.64 ล้ำนบำท จำกเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ทั้งหมด 471.64 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 100
3.3.2 กำรปรับปรุงกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ของ สพธอ.: ผล
กำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สพธอ. ได้วิเครำะห์ถึงแนวทำงกำร
ดำเนินงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ พร้อมสรุปประเด็นกระบวนกำรติดตำมงำน และข้อจำกัดที่ได้จำกกำรระดม
ควำมคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหำรือแบบกลุ่มย่อยกับหัวหน้ำโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ระดับประสำนงำนโครงกำร พร้อมระดม
ควำมเห็นร่วมกับงำนนโยบำยและกลยุทธ์ และงำนบริหำรควำมเสี่ยง สรุปประเด็นออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
1. ส่วนของกระบวนกำรดำเนินงำนในงำนบริหำรจัดกำรโครงกำรและงำนประเมินองค์กร ได้แก่
- ปรับระยะเวลำของกำรรำยงำน ปรับกำรทำงำนของส่วนงำนบริหำรโครงกำร โดยให้นำ
weekly report ที่มีกำรรำยงำนต่อที่ประชุมผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรระดับกลำงแบบ
รำยสัปดำห์ (ทุกวันจันทร์) อยู่แล้ว มำทยอยกรอกในรำยงำนประจำเดือนจนครบ 4 สัปดำห์
แล้วส่งผลสรุปให้หัวหน้ำโครงกำรตรวจทำน ก่อนสรุปเป็นแบบประจำเดือนต่อไป
- ปรับกระบวนกำรรำยงำนผล
1) ปรับแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลใหม่ ให้มีประเด็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่หน่วยงำนภำยนอก
มักมีกำรขอให้รำยงำน เพื่อลดขั้นตอน และให้เจ้ำหน้ำที่บริหำรโครงกำรและประเมิน
องค์กรใช้แบบฟอร์มดังกล่ำว เป็นฐำนข้อมูลในเบื้องต้น
2) กำหนดมำตรฐำนของแบบฟอร์มกำรรำยงำน หำกจะมีกำรเพิ่มเติมประเด็นรำยโครงกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้ แต่ต้องมีหัวข้ออย่ำงน้อยตำมที่ส่วนงำนบริหำรโครงกำรกำหนด
และเพิ่มเติมในกิจกรรมรำยย่อย ก่อนผนวกเป็นกิจกรรมหลัก พร้อมกำหนดระยะเวลำ
และผลงำนที่จะได้ในแต่ละช่วงเวลำที่ชัดเจนมำกขึ้น เพื่อกำรสะท้อนร้อยละควำม
คืบหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรโดยละเอียด
3) ตัดประเด็นกำรรำยงำนในบำงส่วนออก แล้วแยกเป็นงำนต่ำงหำกไม่รวมในแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนประจำเดือน ได้แก่ งำนควำมเสี่ยง
4) กำรกำหนดปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน จะพิจำรณำจำกร้อยละควำมคืบหน้ำ
ในกำรดำเนินงำนรำยกิจกรรมย่อย
5) งำนด้ำนงบประมำณ ให้ใช้ตัวเลขจำกงำนงบประมำณ สำนักบริ หำรกลำงโดยตรง ที่ได้
กำหนดเป็นวำระกำรนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรระดับกลำง
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2. ส่วนของกระบวนกำรดำเนินงำนระดับโครงกำร และส่วนงำนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรและติดตำมกำรดำเนินงำน
1) e-Mail ยังคงใช้ เนื่องจำกเป็นช่องทำงหลักที่ใช้เป็นหลักฐำนและประโยชน์ต่อกำรสืบค้น
ย้อนหลัง
2) เพิ่มช่องทำง Social media ได้แก่ Line เนื่องจำกในองค์กร สพธอ. มีกำรใช้ Line ใน
กำรติดต่อสื่อสำรมำกขึ้น
3) กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนในกำรประชุมอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำง Intranet
- ปรับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำยในสำนัก
1) กำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นกำรใช้โ ดยผ่ ำนระบบเครือข่ำยที่มีกำรยืนยันตัวตนของ
พนักงำน ก่อนดำเนินกำร ซึ่งจะประกอบไปด้วยกำรพิมพ์ข้อมูล กำรถ่ำยเอกสำร ทั้งใน
รูปแบบขำวดำ และแบบสี ซึ่งจะมีกำรคำนวณเป็นต้นทุนตั้งแต่ระดับบุคคล และสำมำรถ
คำนวณเป็นระดับสำนักได้
2) กระบวนกำรติดตำมกำรดำเนินงำนภำยในสำนัก มีบำงสำนักได้คิดค้นรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรภำยในเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4.1 การพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร
มหำชน ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพใน
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม
มิใช่เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำร
ก ำกั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี โดยพิ จ ำรณำจำกกระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลที่ ดี และกำรสนั บ ส นุ น ให้
คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สพธอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่ำคะแนน 5.0000 จำแนกตำม
ประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
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ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วกับผล
ประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
2.00
5.0000
1.75

5.0000

0.50
1.00
1.75
2.00

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1.00

5.0000

10.00

5.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 5.0000 คะแนน
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเวลำที่กำหนด
5.0
มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร

4.0
3.0

บทบำทของคณะกรรมกำรในกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชน
รำยไตรมำส

2.0
1.0
มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดย
คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่
เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

0.0
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน

กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ
คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร
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1) บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรพิจำรณำกำหนดแผน ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำย โดยให้ควำม
เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี ในด้ำนกำรติดตำมและทบทวนควำมพอเพียงของระบบงำน
ที่สำคัญ สพธอ. ได้จัดทำแผนงำนประจำปีเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัญทั้ง 7 เรื่องอันได้แก่ กำรควบคุม
ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
กำรรำยงำนด้ำนกำรเงิน และกำรรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก สพธอ. มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตร
มำสต่อคณะกรรมกำรครบทุกไตรมำส และได้จัดทำสรุป ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรจำก
กำรประชุมไว้ครบถ้วนทุกครั้ง
- สพธอ. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน โดยมี
เนื้อหำของรำยงำนเป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 41 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้รำยงำนที่
นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีก ำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้องกล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผ่ำนมำ และคำ
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำร และแผนงำนที่จะจัดทำในภำยหน้ำ โดย สพธอ. ได้มีกำร
รำยงำนผลกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2558
- กำรให้ควำมสำคัญแก่กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร มีผลกำรเข้ำร่ วมประชุม
ของคณะกรรมกำรบริหำรในปีงบประมำณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกำรประชุมที่มีกรรมกำรเข้ำ
ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรได้ติดตำม ดูแลผลกำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน อย่ำงสม่ำเสมอรำยไตรมำส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน ตลอดจนมี
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรกำกับให้มีกำรประเมินผล
งำนผู้บริหำรสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- สพธอ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญต่อองค์กำรมหำชนทั้งในด้ำนกำรเงิน
และไม่ใช่กำรเงิน (ด้ำนภำรกิจหลัก) อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ในรำยงำนประจำปีงบประมำณ โดยมีกำรเปิดเผย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สำคัญ
พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ตลอดจนระบุแนวทำงแก้ไข
- สพธอ. มี กำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน โดยประกอบด้ว ยรำยละเอียดดังนี้ งบดุล งบกำไร
ขำดทุน งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และในรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ
เว็บไซต์ขององค์กำรมหำชนมีกำรเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประวัติกำร
ทำงำน และตำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ได้ครบทุกคณะ
และมีกำรเปิดเผยพันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน และกลยุทธ์ขององค์กำรมหำชน
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2) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สพธอ. มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรได้กำหนดเนื้อหำเป็นไป
ตำมกรอบกำรประเมินผลได้อย่ำ งครบถ้วน อันได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำร กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์
กับฝ่ำยบริหำร และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ในส่ วนของกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร สพธอ. ได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย กำรอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชมกำร
ปฏิบัติงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรมหำชน โดยมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับภำรกิจหลักของ
องค์กำรมหำชน มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงำนของ
องค์กำรมหำชน โดยมีกำรระบุระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรม และจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม
3.4.2 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ผลกำรประเมิน โดยสำนัก งำนคณะกรรมกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต แห่ง ชำติ
(สำนักงำน ป.ป.ช.) สพธอ. มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูงมำก คิดเป็นร้อยละ 81.24
ผลกำรประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 5.0000 ประกอบด้วย 5 องค์ ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
87.17
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
80.07
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
94.13
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
75.03
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
63.61
คะแนน ITA
81.24
3.4.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพธอ. ให้มีทักษะในการดาเนินงานที่ช่วยผลักดันภารกิจ
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพธอ. ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำพื้นฐำน
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้กับบุคลำกรทุกระดับในองค์ก รจำกรุ่นที่ 1 จำนวน 86 คน ซึ่งเริ่มเรียนเมื่อเดือนตุลำคม
2557 จนถึงเดือนมิถุนำยน 2558 จนถึงรุ่นที่ 2 จำนวน 51 คน ซึ่งเริ่มเรียนเมื่อเดือนมกรำคม 2558 และสิ้นสุดเดือน
กรกฎำคม 2558 โดยทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้เรียนตอนเย็นหลังเลิกงำน 4 ชม. ต่อสัปดำห์ มีกำรส่งเสริมให้เกิด
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กำร Share knowledge ของบุ คลำกรร่ ว มกันภำยในองค์กรและสั งคม เพื่อสนับสนุนกำรจัด องค์ควำมรู้
(Knowledge Management) กำรแชร์ควำมรู้ สำระ ข่ำวสำร ในด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง IT กฎหมำย IT และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ สพธอ. เช่น ระบบ Intranet ระบบจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) เว็บไซต์
ICT Law Center ทำงไลน์กลุ่ม สพธอ. (ซึ่งปัจจุบันมีสมำชิกจำนวน 163 คน) มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เกิด
ค่ำนิยมขององค์กร โดยกำรโหวตพนักงำนดีเด่นประจำเดือนชำย และหญิง ที่แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับค่ำนิยม
ขององค์กร 4 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ำน Energizing ได้แก่ นำยธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.อัจฉรำ จิระเสถียรพร
2) ด้ำน Team Alignment & Transparency ได้แก่ นำยธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.พรรวดี
โควินทเศรษฐ
3) ด้ำน Devotion ได้แก่ นำยธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ
4) ด้ำน Accuracy & Agility ได้แก่ นำยธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.วิภำภรณ์ บุตรเมฆ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมำจำกกำรโหวตผ่ำนทำงระบบแบบสอบถำมออนไลน์
สพธอ. ได้จัดทำแผน Succession Plan โดยมีกำรนำเสนอ วำระ 3.2 (ร่ำง) แผนกำรดำเนินงำน
กำรจัดทำ Succession Plan ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคำรที่ 6
มกรำคม 2558 และวำระ 3.1 กำรวำงแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) : เสนอขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์เพื่อ
หำผู้สืบทอดตำแหน่ง กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภำคม
2558 ทั้งนี้ มีกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลในรอบ 9 เดือนที่ผ่ำนมำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนำยน 2558 วำระที่ 3.5 รำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2558 (ไตรมำสที่ 3) ที่เกี่ยวข้องกับ Succession
Plan ดังนี้
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร ทั้ง
ในส่ ว นที่ เป็ น ตัว ชี้วั ดของส ำนั กงำน ก.พ.ร. และส่ ว นที่ คณะอนุก รรมกำรฯ จะขอควำมเห็ น ชอบเพื่ อให้ ผ ลกำร
ดำเนินงำนสอดคล้องตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรกำหนดแผนงำนและกระบวนกำรจัดทำ Succession Plan ของ สพธอ. โดย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรกำหนดกลุ่มงำนและตำแหน่งงำนที่ทำ Succession Plan ขั้นตอนที่ 2
กำรกำหนดคุณลักษณะที่ใช้ในกำรประเมินของตำแหน่งงำนหลัก ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์เพื่อหำผู้สืบทอดตำแหน่ง
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (IDPs) ซึ่งคณะอนุกรรมกำรฯ ได้ดำเนินกำรพิจำรณำในขั้นตอนที่ 3
แล้วเสร็จ จึงเห็นควรมอบหมำยในส่วนงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยคนต่อไปเพื่อนำ
ไปปรับใช้ภำยในได้เลย
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ที่ป ระชุม มีมติเห็ น ชอบผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรบริห ำรบุ คคลรอบ 9 เดือ น ตำมที่ คณะอนุก รรมกำร
บริหำรงำนบุคคลได้พิจำรณำกลั่นกรองมำแล้วในส่วนกำรกำหนดแผนงำนและกระบวนกำรจัดทำ Succession Plan
ของ สพธอ. ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเสนอ โดยมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทั้ง 4 กิจกรรมข้ำงต้นใน
รำยงำนแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลปี 2558 ทุกไตรมำสต่อคณะกรรมกำรบริหำรของ สพธอ.
3.4.4 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตาม Competency
ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 สพธอ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับบุคลำกรภำยใน สพธอ.
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสมรรถนะในด้ำนต่ำงๆ มีกำรนำเสนอวำระที่ 3.1 แผนกำรจัดทำสมรรถนะ (Competency)
ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 9/2557 (วันศุกร์ที่ 10 ตุลำคม 2557) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ร่ำงแนวทำงกำรจัดทำสมรรถนะ (Competency) ของ สพธอ. และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรนำข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้เคยจัดทำแผนกำรจัดทำสมรรถนะ
(Competency) ของ สพธอ. เสนอที่ประชุมพิจำรณำใน 2 ส่วน ได้แก่ 1. Core Competency และ 2. Leadership
& Managerial Competency โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอในกำรปรับปรุงขอบเขตกำรจัดทำ Competency ให้มี
ควำมเหมำะสมและครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น จึงมีกำรนำเสนอวำระที่ 3.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำแผนกำรจัดทำสมรรถนะ
(Competency) ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 2/2558 (วันจันทร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558)
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักกำรของแผนกำรจัดทำสมรรถนะ (Competency) โดยมอบหมำยให้
ฝ่ำยเลขำนุกำรนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจำรณำดำเนินกำรปรับแก้ไขให้ Competency มี
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
สพธอ. มีกำรนำเสนอแผนพัฒนำบุคลำกร (Training Roadmap) ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนำยน 2558) วำระที่ 3.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2558 (ไตรมำสที่ 3) โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลในรอบ 9 เดือนที่ผ่ำนมำ ในส่วนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริหำร ทั้งในส่วนที่เป็นตัว ชี้วัดของสำนักงำน ก.พ.ร. และส่วนที่คณะอนุกรรมกำรฯ จะขอควำม
เห็นชอบเพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนสอดคล้องตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร สพธอ. ได้พิจำรณำ
กลั่นกรองกำรจัดทำแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) ของ สพธอ. ปี 2558 – 2559 พร้อมข้อเสนอโครงกำรและ
งบประมำณปี 2559 จำนวน 1 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลรอบ 9
เดื อน ตำมที่ค ณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรงำนบุค คลได้ พิจ ำรณำกลั่ นกรองมำแล้ ว ในส่ ว นกำรจั ดท ำแผนฝึ ก อบรม
(Training Roadmap) พร้อมข้อเสนอโครงกำรและงบประมำณปี 2559 ของ สพธอ. จำนวน 1 ล้ำนบำท ตำมที่ฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเสนอ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนกำรพัฒนำบุคลำกรตำม Competency ใน
รำยงำนแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลปี 2558 ทุกไตรมำสต่อคณะกรรมกำรบริหำร สพธอ. และมีกำรสื่อสำรกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกรตำม Competency กับบุคลำกรภำยใน สพธอ. อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งจัด
กิจกรรม Home day ทุกเดือน โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ำร่วม มีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดเนื้อหำให้
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สอดคล้องกับแผนดังกล่ำว เช่น โหวตพนักงำนดีเด่นประจำเดือนฝ่ำยชำย – หญิง ผู้ซึ่งแสดงออกซึ่งคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับค่ำนิยม (สมรรถนะ) หลักขององค์กร ได้แก่
1. Energizing
2. Team Alignment & Transparency
3. Devotion
4. Accuracy & Agility
สพธอ. มีกำรนำเสนอข้อเสนอโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลของ สพธอ.
ประจำปีงบประมำณ 2559 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วั นพุธที่ 17 มิถุนำยน
2558) วำระที่ 3.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปีงบประมำณ 2558 (ไตรมำสที่ 3)
โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลในรอบ 9 เดือนที่ผ่ำนมำ ในส่วนกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร ทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดของ
สำนั กงำน ก.พ.ร. และส่ ว นที่คณะอนุ กรรมกำรฯ จะขอควำมเห็ นชอบเพื่อให้ ผ ลกำรดำเนินงำนสอดคล้ องตำม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร สพธอ. ได้พิจำรณำกลั่นกรองกำรจัดทำแผนฝึกอบรม ( Training
Roadmap) ของ สพธอ. ปี 2558 – 2559 พร้อมข้อเสนอโครงกำรและงบประมำณปี 2559 จำนวน 1 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคลรอบ 9 เดือน ตำมที่คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลได้พิจำรณำกลั่นกรองมำแล้วในส่วนกำรจัดทำแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) พร้อมข้อเสนอโครงกำร
และงบประมำณปี 2559 ของ สพธอ. จำนวน 1 ล้ำนบำท ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเสนอ

4. จุดเด่น/พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) สพธอ. มีกำรส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ทำงด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ซึ่งมีส่วนช่วยทำงอ้อมในกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
2) สพธอ. สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำระบบ IT ในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนให้
สะดวกมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคคลำกรในองค์กรยังมีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น
3) กำรพัฒนำ ปรับปรุงและแก้ไข กฎหมำย/กฎหมำยลำดับรอง/กฎ ระเบียบ/ประกำศ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกำรรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เป็นประเด็นที่ภำคเอกชนให้ควำมสำคัญ
อย่ำงมำก จึงทำให้หลำยองค์กรแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่ำงๆ รวมถึงมีกำรเข้ำพบและร่วมหำรือกับ
สพธอ. ทำให้สำมำรถสื่อสำร และทำควำมเข้ำใจร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถหำรือแนวทำงแก้ไข
ปัญหำร่วมกันได้ภำยในเวลำอันสั้น พร้อมกันนี้ ได้มีเปิดช่องทำงเพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรร่วมกันมำกขึ้นนอกจำกเวที
Open forum แล้ว ยังมีในส่วนของเว็บไซต์ขององค์กร ที่รวบรวมประเด็น และกำรเข้ำร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ รวมไปถึงประชำชนทั่วไปด้วย
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พร้อมกันนี้ เนื่ องจำกทำง สพธอ. ได้รั บมอบหมำยให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ Soft Infrastructure (Standard,
Security/Privacy และ Law) ที่อยู่ในนโยบำยระดับชำติเพื่อกำรผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นกำรช่วยสนับสนุนให้
สพธอ. ได้มีบทบำทเกี่ยวกับกฎหมำยเพิ่มมำกขึ้น
4) กำรมีพันธมิตรในโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง และมอบสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรตลำด
ออนไลน์และกำรทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบกำรในโครงกำร โดยได้รับควำมร่วมมือ
จำกภำคเอกชนรวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงำน ได้แก่ Bento Web, Lnwshop.com, Pantavanij.com, Tarad.com,
Orisma, Pay Solution, LinePay, MePrompt, Priceza, Ready Planet รวมทั้ง Agency จำก Google
Partners ได้แก่ NB Thailand, Redrank, Smart Idea, Nipa Technology, Adsnow
5) กำรมีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมในกำรทำ eCommerceเข้ำร่วมโครงกำร โดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำครัฐทั้งสิ้น 7 หน่วยงำน ได้แก่ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ กรมส่ งเสริ มอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม กรมกำรพัฒ นำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
สมำคมผู้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค วิทยำลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) มูลค่ำของธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัดจำกอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Payment ยังไม่ใช่
ภำพรวมที่แท้จริงของระบบกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบกำรโอนเงินใน
กำรผู้ประกอบกำรในรูปแบบปกติอยู่ ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้เพื่อให้สะท้อนภำพควำมเป็นจริงนั้นยังต้องมีกำร
พัฒนำระบบต่ำงๆ อีกมำก เนื่องจำกเป็นระบบที่มีควำมอ่อนไหวและสัมพันธ์กับกำรจัดเก็บภำษี
2) อุปสรรคกำรจัดเก็บข้อมูลของสำนักงำนสถิติฯ คือ กำรไม่สำมำรถจัดเก็บมูลค่ำ e-Commerce
จำกผู้ประกอบกำรได้สอดคล้องก้บสภำพควำมเป็นจริง และขนำดของประชำกร (Population size : N)
3) ตัวเลขเกี่ยวกับมูลค่ำ e-Commerce เป็นประเด็น sensitive ที่ผู้ประกอบกำรบำงส่วนไม่อยำก
ให้ตัวเลข ทำให้ต้องหำกลยุทธ์ เนื่องจำกถือเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรให้ได้มำซึ่งข้อมูล
4) ร้ำนค้ำที่ต้องกำรเป็นสมำชิกกับ Thaiemarket.com บำงส่วนยังไม่มีเว็บไซต์เพื่อกำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และบำงส่วนนิยมค้ำขำยออนไลน์ผ่ำนเว็บผู้ให้บริกำร Social media อย่ำงเช่น Facebook.com จึง
ไม่ผ่ำนคุณสมบัติที่จะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกับ Thaiemarket.com
5) สพธอ. ควรปรับปรุงกำรรำยงำนและกำรแจ้งเตือนภัยคุกคำมโดยสำมำรถให้บริกำรข้อมูล อย่ำง
ทันท่วงทีในกรณีที่มีกำรพบภัยคุกคำมทีสำคัญ เพื่อให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจและตระหนักรู้วิธีกำรป้องกันหรือรับมือ
ภัยคุกคำมและยังช่วยให้ สพธอ. เป็นที่รู้จักและประชำชนพึ่งพำได้
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