รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) เป็นหน่วยงำนใหม่ที่ได้รับกำรจัดตั้งตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2554
เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกในอดีตที่ผ่ำนมำ ภำครัฐขำดหน่ วยงำนกลำงที่
รับผิดชอบให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำรร่วมกันทำให้หน่วยงำนต่ำงพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูล (Network) เป็นของตนเอง รวมทั้งยังขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศที่สำมำรถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำแก้ไขปัญหำของภำครัฐได้ โดยเฉพำะในด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูลและกำรจัดกำรเครือข่ำย กำร
ขำดมำตรฐำนร่วมในกำรออกแบบข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่จะใช้งำนร่วมกัน รวมถึงกำรขำดบุคลำกรด้ำนเทคนิคสำหรับ
กำรดู แ ลระบบสื่ อ สำรและเครื อ ข่ ำ ยระดั บ ประเทศ ปั ญ หำดั ง กล่ ำ วถื อ เป็ น กำรลงทุ น ที่ ซ้ ำซ้ อ นและสิ้ น เปลื อ ง
งบประมำณจำนวนมหำศำล
ด้วยเหตุผลดังกล่ำว สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้รับกำรจัดตั้งขึ้น โดยได้ยกระดับ "สำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ" (สบทร.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็น
องค์กำรมหำชน เพื่อให้ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ โดยมุ่งไปสู่
กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยระดับชำติที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบนโยบำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย หรือ ICT2020 และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรฉบั บ ที่ 3 ที่ มุ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นประเทศไทยไปสู่ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ทั น สมั ย กำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันในกำรได้รับบริกำรของภำครัฐ โดยใช้ ICT
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำคัญ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 กำหนด
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งไว้ดังนี้
1) พัฒ นำ บริ ห ำรจั ดกำร และให้ บ ริก ำรโครงสร้ำ งพื้น ฐำนสำรสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ย วกับ รั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์
2) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และเสนอแนะแนวทำง มำตรกำร และมำตรฐำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
3) ให้คำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
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4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะควำมรู้ ค วำมสำมำรถด้ ำ นรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
1.4 ผู้อานวยการ : นำยศักดิ์ เสกขุนทด
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557)
คณะกรรมการ
- นำยวรำกรณ์ สำมโกเศศ

ตาแหน่ง
ประธำน

- นำยเข็มชัย ชุติวงศ์

กรรมกำร

-

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำยจเรรัฐ ปิงคลำศัย
พันเอก เจียรนัย วงศ์สอำด
นำยไชยเจริญ อดิแพทย์
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ

- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558)

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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อัตรากาลัง รวมทั้งหมด 207 คน
(ผู้อำนวยกำร 1 คน รองผู้อำนวยกำร 2 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร 4 คน เจ้ำหน้ำที่ 195 คน ลูกจ้ำง 6 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 1,309.10 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภำพ มีควำมโปร่งใส เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อ
ยกระดับกำรบริกำรสู่ประชำชน (Enabling Smart* and Open** Government for the People)
*Smart = Sustainability + Cross-Boundary + Innovation
**Open = Transparency + Participation + Collaboration
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พันธกิจ
1) พัฒนำ บริ หำรจัดกำร และให้ บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์
2) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และเสนอแนะแนวทำง มำตรกำร และมำตรฐำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
3) ให้คำปรึกษำ บริกำรด้ำนวิชำกำร และบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด อบรมเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะควำมรู้ ค วำมสำมำรถด้ ำ นรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 Transformation : ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ของภำครัฐไปสู่ระบบ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 2 Connecting : สร้ำงกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 Collaboration : ขับเคลื่อนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม
บริกำรรูปแบบใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 4 Readiness : ผลั กดันให้ เกิดควำมพร้อมเพื่อรองรับแนวคิดใหม่ของรัฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองปฏิบัติงำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
หรือ สรอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้คะแนน 4.7800 โดยผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 1 ด้ำน
ประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติงำน และมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน ได้คะแนนมำกที่สุด คือ 5.0000
รองลงมำคือ มิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ได้คะแนน 4.7826 และมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร ได้คะแนน 3.5200 ตำมลำดับ
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2.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน

ประสิทธิผลของกำร
มิติที่ 1
ปฏิบตั ิงำน
มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบตั ิงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000

50%

5.0000

10%

3.5200

3.0000

7%

5.0000

2.0000

23%

4.7826

1.0000

90%

4.7800

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
คะแนน พ.ศ.
2556
2557
2558

มิติที่ 1
4.6743
4.8333
5.0000

มิติที่ 2
3.6400
4.4400
3.5200

มิติที่ 3
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 4
5.0000
4.5333
4.7826

รวม
4.6686
4.7740
4.7800

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 50) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สรอ. มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลกำรดำเนินงำนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ของ สรอ. ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ภาครัฐ: กำรประเมินผลพิจำรณำจำกควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำนของ สรอ. จำนวน 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1) ร้อยละปริมำณกำรใช้งำนรวมต่อปี (Utilization) ของเครือข่ำย GIN เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ในปีงบประมำณ 2558 สรอ. มีร้อยละปริมำณกำรใช้งำนรวม
ต่อปี (Utilization) ของเครือข่ำย GIN เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่ำนมำอยู่ที่ร้อยละ 23.57 กำร
ประเมินผลพิจำรณำผลลัพธ์จำกรำยงำนกำรจัดเก็บ Error Log ของตัวอุปกรณ์ และบันทึกของ
บริษัทผู้รับจ้ำงให้บริกำร (Provider) ในระบบเอกสำรรำยงำน โดยกำรเปรียบเทียบปริมำณกำรใช้
งำนเฉลี่ยรวมของปีงบประมำณ 2558 กับปริมำณกำรใช้งำนเฉลี่ยรวมของปีงบประมำณ 2557
โดยผลกำรดำเนินงำนของ สรอ. มีรำยละเอียดดังนี้
เดือน
ตุลำคม 2556
พฤศจิกำยน 2556
ธันวำคม 2557
มกรำคม 2557
กุมภำพันธ์ 2557
มีนำคม 2557
เมษำยน 2557
พฤษภำคม 2557
มิถุนำยน 2557
กรกฎำคม 2557
สิงหำคม 2557
กันยำยน 2557
ค่ำเฉลี่ย 12 เดือน

เดือน
ตุลำคม 2557
พฤศจิกำยน 2557
ธันวำคม 2558
มกรำคม 2558
กุมภำพันธ์ 2558
มีนำคม 2558
เมษำยน 2558
พฤษภำคม 2558

ปีงบประมำณ 2557 TOT
ปีงบประมำณ 2557 CAT
Bandwidth Input (Avg) Output (Avg)
Bandwidth Input (Avg) Output (Avg)
Percentage
Percentage
รวม (bps)
(bps)
(bps)
รวม (bps)
(bps)
(bps)
9,290,000,000 346,158,547 167,973,049 3.73
4,140,000,000 41,892,785 37,379,378
1.01
11,194,000,000 270,205,991 131,702,179 2.41
4,140,000,000 42,093,621 53,859,467
1.02
11,250,000,000 419,835,461 239,373,955 3.73
4,140,000,000 44,185,539 43,334,163
1.07
11,412,000,000 421,873,095 202,353,475 3.70
4,140,000,000 46,449,138 41,046,616
1.12
11,464,000,000 436,825,961 188,797,916 3.81
4,140,000,000 37,988,376 30,095,217
0.92
11,404,000,000 440,189,700 229,605,517 3.86
4,140,000,000 45,236,052 36,665,547
1.09
11,567,000,000 453,419,923 225,133,448 3.92
4,140,000,000 39,964,251 35,795,296
0.97
11,653,000,000 465,523,495 208,864,557 3.99
4,140,000,000 42,648,631 37,428,680
1.03
11,623,000,000 442,961,429 175,483,585 3.81
4,140,000,000 45,539,472 39,819,132
1.10
11,566,000,000 526,348,667 188,396,335 4.55
4,140,000,000 53,114,579 51,009,637
1.28
11,689,000,000 419,344,453 178,021,409 3.59
4,140,000,000 53,114,579 46,737,132
1.28
11,697,000,000 463,071,569 131,159,439 3.96
4,140,000,000 50,552,659 52,240,655
1.22
3.7551764
1.0925517

Bandwidth
รวม (bps)
12,548,000,000
12,548,000,000
12,548,000,000
12,548,000,000
12,548,000,000
12,956,000,000
12,956,000,000
12,956,000,000

ปีงบประมำณ 2558 TOT
ปีงบประมำณ 2558 CAT
Input (Avg) Output (Avg)
Bandwidth Input (Avg) Output (Avg)
Percentage
Percentage
(bps)
(bps)
รวม (bps)
(bps)
(bps)
522,422,094 161,673,860
4.25
4,966,000,000 66,575,164 58,723,490
1.34
509,350,365 155,250,019
4.06
4,966,000,000 57,437,171 45,931,025
1.16
486,964,986 156,717,503
3.88
4,966,000,000 61,638,034 62,682,019
1.24
476,043,806 157,674,582
3.79
4,966,000,000 63,056,052 66,156,567
1.27
513,780,007 166,415,311
4.09
4,966,000,000 74,699,830 80,632,687
1.50
516,305,384 167,296,209
3.99
4,926,000,000 84,311,336 80,111,302
1.71
516,240,085 163,591,085
3.98
4,926,000,000 77,080,517 74,207,372
1.56
547,829,830 186,481,308
4.23
4,926,000,000 74,964,644 66,471,807
1.52
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มิถุนำยน 2558
กรกฎำคม 2558
สิงหำคม 2558
กันยำยน 2558
ค่ำเฉลี่ย 12 เดือน

12,956,000,000
12,956,000,000
13,050,000,000
13,050,000,000

619,356,419
624,852,353
671,507,590
722,148,901

225,501,378
259,756,134
282,669,064
316,924,902

4.78
4.82
5.15
5.53
4.3797172

4,926,000,000 89,078,568 74,100,974
4,926,000,000 91,111,171 87,181,841
4,926,000,000 92,696,015 82,952,572
4,926,000,000 122,069,119 127,651,801

1.81
1.85
1.88
2.00
1.6106927

2) จำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของภำครัฐที่สำมำรถบูรณำกำรและประหยัดได้ ผลกำรประเมินอยู่
ที่ระดับ 5.0000 ในปีงบประมำณ 2558 สรอ. มีจำนวนงบประมำณด้ำน ICT ของภำครัฐที่
สำมำรถบูรณำกำรและประหยัดได้ อยู่ที่ 1,075 ล้ำนบำท กำรประเมินผลพิจำรณำผลลัพธ์จ ำก
จำนวนงบประมำณด้ำน ICT ที่ สรอ. ช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐประหยัดได้ในปี 2558 โดยส่วน
รำชกำร หรื อหน่ ว ยงำนได้ รับ บริ ก ำรกลำงในระบบรัฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Government)
กำรดำเนินงำนได้รับควำมร่วมมือระหว่ำง 3 หน่วยงำนหลัก ได้แก่ สำนักงบประมำณร่วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) เพื่อผลักดันให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนงบประมำณ ICT
3.1.2 การยกระดับคุณภาพบริการ G-Cloud: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ 2558 สรอ. ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยต่อเนื่อง
(ISO/IEC27001:2013) โดย สรอ. ได้ใบรับรองมำตรฐำน (ISO/IEC27001:2013) จำก บริษัท BSI ในวันที่ 28
กรกฏำคม 2558 ในส่วนกำร Upgrade to Version 2013 ในขอบเขต Cloud computing service (IaaS) and its
operation that support G-Cloud Service of EGA for external customer. นอกจำกนี้ สรอ. ยังได้ดำเนินกำร
จัดทำแผนกำรกู้คืนระบบ (DRP) โดยมีรำยละเอียด ประกอบด้วย
- ข้อมูลทั่วไป
- กลยุทธ์ในกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำรเตรียมควำมพร้อมของส่วนงำน
- Emergency Call Tree
- ขั้นตอนกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำคัญ
- ขั้นตอนกำรกู้คืนสภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำคัญ
- กำรกลับสู่กำรดำเนินงำนตำมปกติ เป็นต้น
3.1.3 การจั ดทามาตรฐานข้อมูลบน data.go.th: ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ผลกำร
ดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 สรอ. ได้กำหนดหน่วยงำนและข้อมูลที่จะนำเข้ำโครงกำรจำก 25 หน่วยงำน โดย
ใช้ฐำนชุดข้อมูลตั้งต้นคิดเป็น 50 ชุดข้อมูล) ดังนี้
1) สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
2) กรมสรรพสำมิต
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3) สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
4) สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
5) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6) กระทรวงสำธำรณสุข
7) สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
8) กรมอุตุนิยมวิทยำ
9) สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
10) องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
11) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
12) สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
13) กระทรวงมหำดไทย
14) บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
15) สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
16) กรมกำรพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
17) กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
18) กรมบัญชีกลำง
19) สำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร
20) เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสถำน
21) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
22) สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร
23) สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
24) กรมกำรปกครอง
25) สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค
สรอ. ได้ดำเนินกำรกำหนดมำตรฐำนและเผยแพร่ให้ผู้พัฒนำทั่วไปสำมำรถนำไปใช้งำนต่อได้ ดังต่อไปนี้
1) จัดทำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับ Open Data
2) จัดงำน “Open Data Hackathon” เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำแอปพลิเคชันและต่อยอด
ใช้งำนข้อมูลเปิดจำกเว็บไซต์ data.go.th จำนวน 3 ครั้ง
3) จัดประชุมคณะทำงำน Government Open Data จำนวน 8 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบัติและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนต่ำงๆ ร่วมกับส่วนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อผลักดันให้เกิด
กำรเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในรูปแบบของ Open Data
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4) ร่วมจัดนิทรรศกำร :: งำนประกำศเจตนำรมย์ "ต่อต้ำนกำรทุจริต สร้ำงจิตสำนึกไทยไม่โกง" ณ ตึก
สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบำล (8 มิ.ย. 58)
5) นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ ครั้งที่ 5/2558 (13 ก.ค. 58)ในกำร
จัดทำ “Thailand Government Spending”
6) พัฒนำแอปพลิเคชันต้นแบบ “GIN Discovery” และ Blood Donation Discovery ซึ่งเรียกใช้
ข้อมูลจำก data.go.th
7) จัดทำ “แนวปฏิบัติและมำตรฐำนเชิงเทคนิคสำหรับ ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ (data.go.th)”
8) เผยแพร่ เอกสำร "แนวปฏิบั ติและมำตรฐำนเชิง เทคนิค ส ำหรั บศูน ย์กลำงข้อมู ล ภำครั ฐ
(data.go.th)" รวมถึงแบบฟอร์ม Metadata และคู่มือกำรนำข้อมูลขึ้นบน data.go.th ผ่ำนเว็บไซต์
กลำง data.go.th และ ega.or.th
สรอ. ได้ดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นลักษณะ Online ผ่ำน www.data.go.th และมีกำรนำข้อมูล Data
Set ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ แอปพลิเคชัน GIN Discovery : ข้อมูลกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยสำรสนเทศภำครัฐทั่วประเทศ
และ ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล, แอปพลิเคชัน Love Fish : ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง และแอป
พลิเคชัน รถชนบอกด้วย : ข้อมูลผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกำล ปี 51-58_CutName_NewYear_Edit และ
ผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกำล ปี 51-57_CutName_Songkran_Edit
3.1.4 Mobile Application ที่ สรอ. สนับสนุนการพัฒนา และสามารถนาไปใช้ได้จริง : ผลกำร
ประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000 ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2558 พิจำรณำผลลัพธ์จำกกำรเปิดให้บริกำรผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น apps.go.th, iTune และ Play Store เพื่อให้เกิดกำรใช้งำน Application บนอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แบบพกพำ หรือแท็ปเล็ต โดย Mobile Application ที่ สรอ. สนับสนุนกำรพัฒนำ และ
สำมำรถนำไปใช้ได้จริง ดังนี้
1) Application ประมวลพระรำชดำรัสและพระบรมรำโชวำท “สุขพอที่พ่อสอน”
2) Application “OHM Books Shelf” ของสำนักรำชเลขำธิกำร
3) Application สื่อสำรอำกำรผู้ป่วยด้วยภำษำพม่ำ “Doctor Ask”
4) Application “Lost Car” ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
5) Application นัดหมำยแพทย์โรงพยำบำลรำมำธิบดี (RAMA Appointment)
6) Application ค้นหำร้ำนขำยยำ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
7) Application คู่มือประชำชน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
สรอ. ได้จัดทำโครงกำร “Mobile e-Government Application 2014: MEGA 2014” เมื่อวันที่ 30
มกรำคม 2558 โดยได้รับควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
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ในกำรจัดประกวดผลงำนด้ำน Mobile Application ที่มีประโยชน์สำมำรถใช้งำนได้จริงและสอดคล้องกับกำรใช้ชีวิต
ของคนในสังคมยุคดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อพัฒนำให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลควำมรู้หรือข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนและสังคม
3.1.5 ระบบงานหรือ e-Service ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านเครื่องมือของ สรอ. (โดยใช้เครื่องมือ
ครอบคลุมถึง API หรือ Platform ที่ สรอ. พัฒนาหรือให้บริการ): ยกเลิกตัวชี้วัดและค่ำน้ำหนัก (ตำมเลขที่
หนังสือที่ ทก (สรอ) 510/2558/2731 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2558) เนื่องจำกกำรที่หน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบบริกำร
นั้นๆ ไม่มีควำมพร้อมในกำรยกระดับบริกำร เป็นปัจจัยภำยนอกที่ สรอ. ควบคุมไม่ได้
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.5200
การใช้ ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่ อพั ฒนาการให้บ ริ การ สรอ. ได้ ดำเนิน กำรวิเ ครำะห์
ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้ บ ริกำรของปีที่ผ่ ำนมำ พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงงำนตำมผล
กำรส ำรวจ และได้ รั บ เสนอให้ แ ก่ ท ำงคณะกรรมกำร สรอ. เห็ น ชอบแนวทำงกำรปรั บ ปรุ ง ตำมผลส ำรวจ
ในปีงบประมำณ 2558 สรอ. ได้ ดำเนินกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจได้แล้วเสร็จ และได้จัดทำรำยงำนผล
กำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจต่อคณะกรรมกำร สรอ.
ผลการสารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ผลสำรวจมีผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรของ สรอ. ภำพรวมเป็นร้อยละ 82.60 อยู่ในระดับคะแนน 3.5200 โดยกำรสำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร ครอบคลุมบริกำรและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสำรวจ ดังนี้
งำนให้บริกำรตำมภำรกิจหลัก
1) Gov Infra (GIN และ G-Cloud)
2) MailGoThai
3) Saraban Service (Saraban as a Service และ e-CMS)

กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ผู้ใช้บริกำร (User)
ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ผู้ร่วมพัฒนำระบบ (Vendor)
ผู้ใช้บริกำร (User)
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3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 7) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 สรอ. เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม 1,208,879,422 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ
92.30 เมื่อเทียบกับแผนงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 1,309,101,500 บำท แต่กำรปฏิบัติงำนของ สรอ. อยู่ใน
เงื่อนไขกรณีที่องค์กำรมหำชนปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ ได้ผลผลิตตำมที่กำหนดและมีเงินเหลือจ่ำย ให้คำนวณผล
กำรประเมินเป็นร้อยละ 100 ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000
3.3.2 ผลกำรดำเนินงำนในเรื่องควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรเครือข่ำย (GIN)
- อุปกรณ์ Core Router สำหรับโครงกำร GIN สถำนที่ 1 ร้อยละ 100
- อุปกรณ์ Core Router สำหรับโครงกำร GIN สถำนที่ 2 ร้อยละ 100
แม้อุปกรณ์ของทำงบริษัท ทีโอที จำกัด(มหำชน) พบปัญหำ แต่เนื่องจำกกำรให้บริกำร GIN ยัง
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องโดยอุปกรณ์ของทำงบริษัท กสท.โทรคมนำคม สำมำรถดำเนินกำรต่อได้ (สวิชท์
สลับเองโดยอัตโนมัติ) ดังนั้น ค่ำเฉลี่ย Availability จึงเท่ำกับ 100 ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000
3.3.3 ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร G-Cloud มีระยะเวลำล้มเหลวสะสม (Downtime) ในกำร
ให้บริกำร G-Cloud อยู่ที่ 840 นำที ผลกำรประเมินอยู่ที่ระดับ 5.0000
1) Incident Records วันที่ 1/5/2558 Start 10:00 End 14:00
2) Incident Records วันที่ 26/6/2558 Start 10:00 End 20:00
3) Incident Records วันที่ 27/6/2558 Start 22:00 End 6:00
4) Incident Records วันที่ 2/8/2558 Start 14:00 End 22:00

3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้าหนักร้อยละ 23) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7826
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 สนุ น ให้
คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
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ผลกำรดำเนินงำนของ สรอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่ำคะแนน 5.0000 จำแนกตำม
ประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้

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
1.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเวลำที่กำหนด
5.0
2.2 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร

4.0
3.0

1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชน
รำยไตรมำส

2.0
1.0
2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดย
คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่
เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

1. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

0.0
1. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน

1.4 กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ
คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร
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1) บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรพิจำรณำกำหนดแผน ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำย โดยให้ควำม
เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี ในด้ำนกำรติดตำมและทบทวนควำมพอเพียงของระบบงำน
ที่สำคัญ สรอ. ได้จัดทำแผนงำนประจำปีเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำคัญทั้ง 7 เรื่องอันได้แก่ กำรควบคุม
ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
กำรรำยงำนด้ำนกำรเงิน และกำรรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก สรอ. มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
ต่อคณะกรรมกำรครบทุกไตรมำส และได้จัดทำสรุป ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรจำกกำร
ประชุมไว้ครบถ้วนทุกครั้ง
- สรอ. ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน โดยมี
เนื้อหำของรำยงำนเป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 41 แห่ง พ.ร.บ.องค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้รำยงำนที่
นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้องกล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผ่ำนมำ และคำ
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำร และแผนงำนที่จะจัดทำในภำยหน้ำ โดย สรอ. ได้มีกำรรำยงำน
ผลกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2558
- กำรให้ควำมสำคัญแก่กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร มีผลกำรเข้ำร่วมประชุม
ของคณะกรรมกำรบริหำรในปีงบประมำณ 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกำรประชุมที่มีกรรมกำรเข้ำ
ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรได้ติดตำม ดูแลผลกำรดำเนินงำน ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน อย่ำงสม่ำเสมอรำยไตรมำส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน ตลอดจนมี
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรกำกับให้มีกำรประเมินผล
งำนผู้บริหำรสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- สรอ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญต่อองค์กำรมหำชนทั้งในด้ำนกำรเงิน
และไม่ใช่กำรเงิน (ด้ำนภำรกิจหลัก) อย่ำงถูกต้องเชื่อถือได้ใ นรำยงำนประจำปีงบประมำณ โดยมีกำรเปิดเผย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ทั้งในด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สำคัญ
พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน ตลอดจนระบุแนวทำงแก้ไข
- สรอ. มีกำรเปิดเผยงบกำรเงิน โดยประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ งบดุล งบกำไรขำดทุน
งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และในรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และเว็บไซต์
ขององค์กำรมหำชนมีกำรเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน
และตำแหน่งหน้ำที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ได้ครบทุกคณะ และมีกำร
เปิดเผยพันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน และกลยุทธ์ขององค์กำรมหำชน
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2) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สรอ. มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่
ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยในแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรได้กำหนดเนื้อหำเป็นไป
ตำมกรอบกำรประเมินผลได้อย่ำงครบถ้วน อันได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรกำรปฏิบัติต ำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำร กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์
กับฝ่ำยบริหำร และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำรในด้ำนต่ำง ๆ
ในส่ วนของกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร สรอ. 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
(สำนัก งำน ป.ป.ช.) สรอ. มีร ะดับ คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนสูงมำก คิดเป็นร้อยละ 74.68
ผลกำรประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 4.0000
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
76.51
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
73.74
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
78.38
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
75.59
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
67.66
คะแนน ITA
74.68
3.4.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
โครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ในช่วง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2554-2556 มีกำรดำเนินงำนโดยแบ่งมิติกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน และกำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม
สำหรับแต่ละมิติ ภำยในช่วงคะแนน 1.0000 - 5.0000 โดยเฉพำะในด้ำนประสิทธิภำพตำมแผนงำนและโครงกำร
หรือกิจกรรมสำคัญ มีกำรนำแนวคิด Business Model Canvas มำใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองด้ำนบริกำรที่ต้อง
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำนผู้ใช้บริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ และในด้ำนกำรพัฒนำขององค์กร และ
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กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรประเมินโดยใช้เครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
หรือ PMQA ผลกำรประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 5.0000
ผลกำรประเมินในภำพรวมทุกมิติ สรอ. มีผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนน
รวมอยู่ในช่วง 3.99-4.39 จำกคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีผลคะแนนกำรประเมินที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีผลคะแนนที่ดี
ขึ้นเป็นลำดับ โดยมีผลคะแนนสูงสุดที่ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 เมื่อพิจำรณำผลคะแนนรำยมิติ พบว่ำกำรดำเนินงำน
ในมิติด้ำนประสิทธิภำพและ มิติด้ำนพัฒนำองค์กร มีผลกำรดำเนินงำนที่พัฒนำดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมิติ
ประสิทธิภำพมีผลกำรประเมินที่แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจนในปีงบประมำณ 2555
และ 2556 ส่วนในมิติดำ้ นประสิทธิผล ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนมีผลกำรดำเนินงำนที่สูง และมีผลกำรดำเนินงำนที่ปรับลดลงในปีงบประมำณ พ.ศ.2555 เนื่องจำกมีกำร
ปรับค่ำเป้หมำยตัวชี้วัดให้มีควำมท้ำทำยขึ้น และกลับมำมีผลคะแนนที่ดีขึ้นอีกครั้งในปีงบประมำณ 2556
แผนกำรปรับปรุง และพัฒนำหน่วยงำนได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ ครั้งที่
9/2558 วันที่ 24 กันยำยน 2558 วำระที่ 4.6 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนรัฐบำลอิล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 – 2556 เรียบร้อยแล้ว มี
รำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ตำมที่ สรอ. ได้นำเสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 – 2556 ในครำวประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28
สิงหำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทรำบรำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนแล้วนั้น ในครั้งนี้ สำนักงำน
ขอนำเสนอผลกำรปรับ ปรุงตำมข้อเสนอแนะกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ 2554 – 2556 และกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและพัฒนำองค์กร ซึ่งเป็น
แผนงำนภำยใต้แผนกลยุทธ์ปี 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่อไป
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรปรับปรุง และพัฒนำองค์กร จะมีองค์ประกอบหลักของแผน ดังนี้
1) ผลควำมสำเร็จเชิงยุทธศำสตร์
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรจั ด ตั้ ง แห่ ง พระรำชกฤษฎี ก ำรจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2554
3) ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร หรือกิจกรรมสำคัญในปีงบประมำณ 2554 ถึง 2556
4) ผลควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร (PMQA)
5) กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
6) ผลสรุปจำกกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินองค์กรจำกผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
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7) ผลสรุปจำกที่ได้รับฟังควำมคิดเห็นจำกตัวแทนของหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของงำนบริกำรหลัก เพื่อกำหนดเป็นแนวทำงให้ผู้รับผิดชอบนำไปจัดกิจกรรมพัฒนำ
องค์กรตำมที่ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวรวมทั้งตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน
ทั้งนี้ประเด็นที่นำเสนอในแผนฯ โดยรวมประกอบด้วย
- กำรสร้ ำงพันธมิตรเพื่อขยำยขอบเขตของกำรให้บริก ำรแก่ภ ำครัฐ รวมไปถึงขยำยผลไปสู่
ประชำชน
- กำรต่อยอดช่องทำงกำรส่งมอบและกำรเข้ำถึงบริกำรด้วยแนวทำงใหม่ในเชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ภำพลักษณ์ควำมเชื่อมั่นขององค์กร
- กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำรยกระดับคุณค่ำของทรัพยำกรไปสู่มูลค่ำเพิ่ม
- กำรนำองค์กรของผู้บริหำร
- กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ในปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่ทำให้ สรอ. แตกต่ำงจำกคู่แข่ง
- กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้โดยมีแผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ขององค์กร
- กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำบุคลำกร และระบบกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลำกร
- กำรจัดกำรกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำ
ประเด็นกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กร เป็นกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ 2554 ถึง 2556 ซึ่งล่วงมำแล้ว และส่วนใหญ่ได้มีกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมำณ 2557 และ 2558
3.4.4 การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ของ สรอ.
สรอ. ได้นำสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยระยะยำวและระยะสั้นเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) มำจัดทำแผนปรับปรุงและดำเนินกำรตำมแผนฯ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ผลกำรประเมิน อยู่ที่ร ะดับ 5.0000 กำรประเมิน ผลพิจำรณำผลลัพธ์จำกกำรนำเสนอ
(ร่ำง) สถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สรอ.
กำรออกแบบสถำปัตยกรรมในอนำคตของ สรอ. ครอบคลุมกำรกำหนดกรอบกำรนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกระบวนกำรดำเนินงำนองค์กร และจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ในกำรเปลี่ยนถ่ำย
สถำปัตยกรรมปัจจุบันไปเป็นสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคต ของ สรอ. สถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำนสำมำรถ
แบ่งออกเป็น 3 มุมมองหลัก ได้แก่ มุมมองผู้บริหำร มุมมองผู้ใช้งำน และมุมมองเชิงพัฒนำ ซึ่งในแต่ละมุมมองนั้นจะ
ครอบคลุมกำรสำรวจข้อมูล กำรวิเครำะห์ และออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในด้ำนต่ำงๆ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนธุรกิจ (Business) ด้ำนแอปพลิเคชัน (Application) ด้ำนข้อมูล (Data) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
(Infrastructure) และด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security) ในส่วนของกระบวนกำรในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม
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องค์กรของสำนักงำนถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้ได้ผลของมุมมองและสถำปัตยกรรมองค์กรในด้ ำนต่ำงๆ โดยแบ่ง
กระบวนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม ออกเป็น 4 กระบวนกำรหลัก ได้แก่ กระบวนกำรขั้นต้น กระบวนกำรออกแบบ
กระบวนกำรปรับเปลี่ยน และกระบวนกำรวัดผลประสิทธิภำพ
แนวทำงในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคตของสำนักงำน
1) มุ่งเน้ น ไปสู่ ก ำรเป็ น องค์กรที่ใช้ข้อมูล เพื่อกำรตัดสิ นใจในกำรทำงำน (Data-driven
Organization)
2) กำหนดกระบวนกำรปฏิบั ติ ง ำนและกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ มีม ำตรฐำน และรองรับ กำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีกำรกำหนด Data
Operation และ Data Governance ที่เหมำะสม
4) กำหนดกรอบกำรพัฒนำแอปพลิเคชันที่เน้นกำรเชื่อมโยงระบบ API เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
รวมถึงกำรเปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่ำน Public API
5) สร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร ทั้ง
ทำงด้ำนธุรกิจ ด้ำนแอปพลิเคชัน ด้ำนข้อมูล และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศโดยใช้ Cloud Computing เป็นหลัก และเน้นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน
สรอ. ได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำนให้ครอบคลุมกำรพัฒนำ 2
กระบวนกำร คือ กระบวนกำรขั้นต้น (Initial) และกระบวนกำรำออกแบบ (Design) โดยในกำรพัฒนำนี้จะเป็น
จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของสำนักงำน เพื่อกำหนดขอบเขตของกำรจัดทำ ซึ่งจะให้โครงร่ำง
ของสถำปัตยกรรมองค์กร โดยกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของทั้งสองสถำนะ และแผนกำรดำเนินงำน (Roadmap)
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในกระบวนกำรปรับเปลี่ยน และกระบวนกำรวัดผลประสิทธิภำพต่อไป

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลของ สรอ. เป็นไปตำมเป้ำหมำยทั้งด้ำนกำรพัฒนำระบบงำน
ภำครัฐที่ใช้ Government ID ในกำรยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เข้ำใช้งำน และกำรพัฒนำระบบงำน หรือ
e-Service ที่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนบุคคล หรือใช้ประโยชน์จำกบัตร Smart Card ผ่ำนเครื่องมือของ สรอ. โดย
ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนหลัก ได้แก่ สำนักงบประมำณร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และส ำนั กงำนรั ฐ บำลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เพื่อผลั กดันให้ เกิดกำรบูรณำกำรด้ำน
งบประมำณ ICT
2) สรอ. มีรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทั้งในส่วนของผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด และ
หลักฐำนประกอบ รวมไปถึงผลกำรดำเนินงำนอื่นๆที่เป็นงำนตำมภำรกิจขององค์กร กำรจัดเตรียมข้อมูลประกอบ
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ตัวชี้วัดขององค์กำรมหำชนมีควำมเป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่ำยและมีควำมสมบูรณ์ต่อกำรซักถำมในแต่ละประเด็น
ตัวชี้วัด
3) สรอ. ได้พัฒนำระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรได้ดี โดยเฉพำะในเรื่องกำรวำงแผนงำนสำคัญและ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผน มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน และทบทวนควำมเพียงพอของระบบงำนสำคัญ
อย่ำงเป็น ระบบ โดยคณะกรรมกำรได้พิจ ำรณำก่อนเริ่มปีงบประมำณ รวมทั้งได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
ระบบงำนสำคัญในกำรประชุมอย่ำงสม่ำเสมอทุกไตรมำส

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สรอ. ควรเพิ่มหลักสูตรในกำรส่งเสริมทักษะและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรนำระบบของ
หน่วยงำนที่ใช้บริกำร สรอ. เข้ำสู่ระบบ G-Cloud ให้มำกยิ่งขึ้น
2) สรอ. ควรร่วมกันพิจำรณำถึงกำรพัฒนำระบบในภำพรวมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
หน่วยงำนทีม่ ีระบบงำนเป็นรูปแบบเฉพำะ เพื่อให้กำรนำระบบดังกล่ำวเข้ำสู่ Cloud เป็นไปได้อย่ำงสมบูรณ์ รวมถึง
กำรสำรวจเพื่อกำหนดขนำดของทรัพยำกร (Resource) ที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนที่แท้จริงของหน่วยงำน และกำร
แบ่งกลุ่มควำมสำคัญระบบของหน่วยงำนให้มีควำมลงตัวกับระบบมำกยิ่งขึ้น
3) สรอ. ควรปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เนื่องจำกในปัจจุบัน สรอ.
ยังขำดผู้เชี่ยวชำญและดูแลด้ำนควำมปลอดภัยของระบบในกำรดูแลช่องโหว่ด้ำนควำมปลอดภัยจำนวนมำก ทั้งยังมี
แนวโน้มควำมต้องกำรของผู้ขอรับบริกำรที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
4) สรอ. ควรพิจำรณำนำระบบ CRM มำช่วยในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรตลำด และกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ ผู้รับบริกำร
5) สรอ. ควรพิจำรณำจัดทำแผนแม่บทงำนวิชำกำรหรือบริกำรด้ำนสำรสนเทศ ในอนำคต 3-5 ปี
เพื่อมุ่งเน้นงำนบริกำรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งขององค์กำรมหำชน
6) สรอ. ควรพิจำรณำเพิ่มกำรดำเนินงำนด้ำนวิจัย และเสนอมำตรกำรด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สะท้อนควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7) สรอ. ควรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนมำตรฐำนงำนของ สรอ. ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรหลัง
กำรติดตั้งหรือเชื่อมโยงระบบ กำรแก้ไขปัญหำ และกำรให้คำปรึกษำทำงเทคนิคต่ำงๆ ที่ สรอ. ดำเนินกำรได้ดีอยู่แล้ว
ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเชื่อมโยงข้อมูล ควำมปลอดภัยของข้อมูล และกำร
บริกำรอื่นๆ ของ สรอ.
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