รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
นางสุรางคณา วายุภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
(รอบ 12 เดือน)

1

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อองค์การมหาชน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน นางสุรางคณา วายุภาพ
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์การมหาชน

Functional
Based

Agenda
Based

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

Area
Based

Innovation
Based

Potential
Based

สรุปผล
ประเมิน

คะแนน
ITA

Performance
สัญญาจ้าง

งานที่คณะกรรมการ
การประเมินองค์กร
มอบหมาย

-

Competency

สรุปผล
ประเมิน

คะแนน
ITA

ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สรุปรายงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ผลประเมิน

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)
สรุปผลประเมิน
หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน F มีผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed

ความเห็นเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(……………………………………………)
ประธานกรรมการองค์การมหาชน
(ผู้ประเมิน)
2

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อองค์การมหาชน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
Functional
Based

Agenda
Based

Area
Based

Innovation
Based

Potential
Based

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA

-

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Functional
Based

2. Agenda Based
3. Area Based
4. Innovation Based

ประเด็นการประเมิน

1.1 ประกาศมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับ
e-Commerce
1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานผล
การสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey
in Thailand)
1.2.1. ยอดขายของผู้ประกอบการ
e-directory เพิ่มขึ้น
1.2.2 มีฐานข้อมูลการสารวจมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(Value of e-Commerce Survey in
Thailand)
1.3 จานวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การอานวยความสะดวกทางการค้า
1.4 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัย
คุกคามทางออนไลน์
ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
1. ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง
พอใจและพัฒนาการให้บริการจากผลสารวจ
ความพึงพอใจศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ออนไลน์ 1212 OCC

-

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
หมายเหตุ
ประเมิน (ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)
สูงกว่าเป้าหมาย


1 ฉบับ

1 ฉบับ
แล้วเสร็จก่อน
เวลาที่กาหนด

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30.44



มีฐานข้อมูล

มีฐานข้อมูล



10 เอกสาร

13 เอกสาร



ร้อยละ 80

ร้อยละ 88

ร้อยละ 100

ร้อยละ 178

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83







สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

3

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. Innovation Based

5. Potential Based

ผลประเมิน รายองค์ประกอบ

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

ร้อยละ 96

ร้อยละ 100



4.7000



3. การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ คะแนน
มหาชน
ประเมิน
ตั้งแต่
4.0000
ขึ้นไป
4. ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
ได้รับการ
หน่วยงาน
รับรอง
ระบบ
บริหาร
คุณภาพ
ISO
9001:2015
การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ตาม
แผนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ชาติแล้ว
เสร็จภายใน
เวลาที่
กาหนด

ได้รับการ
รับรองระบบ
บริหาร
คุณภาพ
ISO
9001:2015
ดาเนินการ
ตามแผนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ชาติแล้ว
เสร็จภายใน
เวลาที่
กาหนด

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)





สูงกว่าเป้าหมาย

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

สรุปผลประเมิน
ภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มผี ลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
ประเด็นการปรับปรุง ได้แก่ องค์การมหาชน F มีผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบ Agenda Bassed

4

รายละเอียดประกอบการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การมหาชน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
รัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
องค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด

1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 1.1 ประกาศมาตรฐานที่
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
จาเป็นสาหรับ
ประจางานตามหน้าที่ปกติ หรือ
e-Commerce
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional
based)
1.2 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทารายงานผลการสารวจ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
(Value of e-Commerce
Survey in Thailand)
1.2.1. ยอดขายของ
ผู้ประกอบการ
e-directory เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
1 ฉบับ

สรุปผลการประเมิน
ผลการ
ดาเนินงาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

จัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่จาเป็นต่อ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.
8-2560) แล้วเสร็จก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด
-

ร้อยละ 30

ผู้ประกอบการที่เข้าสู่
e-directory มียอดขาย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.44



-

1.2.2 มีฐานข้อมูลการ
มีฐานข้อมูล
สารวจมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย (Value of
e-Commerce Survey in
Thailand)

มีฐานข้อมูล การสารวจ
มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย สืบค้นได้
จาก
https://www.etda.or.
th/content/value-ofe-commerce-surveyin-thailand.html
จานวนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการอานวย
ความสะดวกทางการค้า
13 เอกสาร



-



-

1.3 จานวนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้องกับ
การอานวยความสะดวกทาง
การค้า

10 เอกสาร

5

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 88

องค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจางานตามหน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional
based) (ต่อ)
2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda
Based)
3. ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการดาเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area
based) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้อง
ประเมิน)
4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation
based)

1.4 ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐมีระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ใน
การรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์

ร้อยละ 80

ร้อยละการดาเนินการตาม
แผนการสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 178



-

-

-



-



-

4.7000



-

ได้รับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO
9001: 2015



-

-

-

1. ระดับความสาเร็จของการ
สารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการจากผล
สารวจความพึงพอใจศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
1212 OCC

ร้อยละ 80

2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ร้อยละ 96 ร้อยละ 100

3. การกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
4. ข้อเสนอการพัฒนาขีด
ความสามารถของหน่วยงาน

ตั้งแต่
4.0000
ขึ้นไป
ได้รับการ
รับรอง ISO
9001: 2015

สรุปผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

-

-

ร้อยละ 83
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องค์ประกอบการประเมิน
5. ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
(Potential based) ประกอบ
กับผลการประเมินโดยองค์กร
ภายในและภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การจัดทาและดาเนินการตาม ดาเนินการ
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตาม
ชาติ
แผนการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ชาติภายใน
เวลาที่
กาหนด

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดทุก
กิจกรรม

สรุปผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

-
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/

สรุปผลการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กาหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักภารกิจพื้นฐานฯ (Functional Based) หลัก
ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ฯ (Agenda Based) หลั ก ภารกิ จ พื้ น ที่ / ท้ อ งถิ่ น ฯ (Area Based) หลั ก การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
นวัตกรรมฯ (Innovation Based) และศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential Based)
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. มีผลการดาเนินงานในระดับคุณภาพ
สรุปผลการดาเนินงานสาคัญในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้
1) ด้านการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมายฯ (Functional Based) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
1.1 ประกาศมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับ e-Commerce
1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานผลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value
of e-Commerce Survey in Thailand)
1.2.1. ยอดขายของผู้ประกอบการ e-directory เพิ่มขึ้น
1.2.2 มี ฐ านข้ อ มู ล การสารวจมู ลค่ า พาณิ ชย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นประเทศไทย (Value of e-Commerce
Survey in Thailand)
1.3 จานวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้า
1.4 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทาง

ออนไลน์
สพธอ. สามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สามารถดาเนินการจัดทาประกาศมาตรฐานที่จาเป็น
สาหรับ e-Commerce แล้วเสร็จและประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเดือนกันยายน 2560
ตัวชี้วัดจานวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้จานวน 10 เอกสาร
แต่สามารถดาเนินการจัดทาได้ถึง 13 เอกสาร และร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการ
รับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ สามารถดาเนิน การได้ถึ งร้อยละ 88 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ส่วนตัวชี้วัด ระดั บ
ความสาเร็จในการจัดทารายงานผลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey
in Thailand) สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ สพธอ. สามารถดาเนินการได้ สูงกว่าเป้าหมาย คือการมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง มี
การกากับดูแลและการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นประจาทุกเดือนต่อคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การลงทุน และติดตามงานที่สาคัญ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
จากคณะอนุกรรมการฯ มาปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาสต่อไป
2) ด้านการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) สพธอ. มีผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่ง
สพธอ. สามารถดาเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 178 โดยปัจจัยสาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การดาเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย คือ ผู้บริหารระดับสูงของ สพธอ. ให้ความสาคัญกับการสื่อสารผลการดาเนินงานตามพันธกิจของ สพธอ. รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทั ศน์ วิทยุ และสื่อ
ออนไลน์
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3) ด้านการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based) สพธอ. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
4) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการจากผลสารวจความพึงพอใจศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน เรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
สพธอ. มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ปัจจัยสาคัญเนื่องจากการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงของ สพธอ. ที่ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ
5) ด้านศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล (Potential Based) (สพธอ. จัดทาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
กาหนดเป้าหมายผลผลิตรายไตรมาส และรายงานผลการดาเนินการรายไตรมาส) ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
2. โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศ (e-Transaction
Data Analytics)
3. โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
4. โครงการส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (Thailand e-Commerce
Sustainability)
5. โครงการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)
สพธอ. โดยมีผลงานสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 26 กิจกรรมหลักตามแผนงาน จาแนกเป็น 4
ไตรมาส มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 100 โดยปัจจัยสาคัญเช่นเดียวกับองค์ประกอบที่ 1 คือ
สพธอ. มีการวางแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการกากับดูแลและการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็น ประจาทุกเดือนต่อคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การลงทุน และ
ติดตามงานที่สาคัญ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ มาปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการนาเสนอผลการดาเนินงานต่อ คณะ
กรรมการบริหารทุกไตรมาสต่อไป
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based)

ตัวชี้วัด 1.1 ประกาศมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับ e-Commerce
คาอธิบาย :
ประกาศมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับ e-Commerce เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการดาเนินงานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความน่าเชื่อถือทั้งในระดับของผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้ขาย
เป้าหมาย :
ประกาศมาตรฐานที่จาเป็นสาหรับ e-Commerce จานวน 1 ฉบับ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
จัดทาข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 8-2560) แล้วเสร็จ (เอกสาร 1)
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ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานผลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand)
1.2.1. ยอดขายของผู้ประกอบการ e-directory เพิ่มขึ้น
คาอธิบาย :
ยอดขายของผู้ประกอบการ e-directory เพิ่มขึ้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายเฉลี่ยของ
ผู้ประกอบการก่อน และหลังการเข้าสู่ e-directory (thaiemarket.com) โดยวิธีการสารวจด้วยแบบสอบถาม
เป้าหมาย :
ผู้ประกอบการใน e-Directory เพิ่มขึ้นร้อยละ 30
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ผู้ประกอบการใน e-Directory มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.44 ทั้งนี้การวัดยอดขายเฉลี่ยของ
ผู้ประกอบการก่อน และหลังเข้าสู่ e-directory มีดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง จานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก e-directory (thaiemarket.com)
จานวน 459 ร้านค้า และยินยอมเปิดเผยข้อมูลยอดขายจานวน 330 ร้านค้า
2. การวัดยอดขาย และสูตรการคานวณ
2.1 ยอดขายก่อนเข้า e-Directory ผู้ประกอบการให้ข้อมูลยอดขายเฉลี่ยระหว่าง เดือนกันยายน
2558 ถึง สิงหาคม 2559
2.2 ยอดขายหลังเข้า e-Directory ผู้ประกอบการให้ข้อมูลยอดขายเฉลี่ยหลังเข้า e-Directory
3. การคานวณ
ยอดขายเฉลี่ยของผู้ประกอบการ = (ยอดขายเฉลี่ยของผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ e-Directory - ยอดขายเฉลี่ยของผู้ประกอบการหลังเข้าสู่ e-Directory)
ยอดขายเฉลี่ยของผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ e-Directory

ยอดขายเฉลี่ยของผู้ประกอบการ = 30.44%
หมายเหตุ : รายงานผลการสารวจยอดขายของผู้ประกอบการ จากการพัฒนาและจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกผู้ประกอบการ www.thaiemarket.com ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability) ปรากฏ
ดังเอกสาร 2
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ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานผลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand)
1.2.2 มีฐานข้อมูลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(Value of e-Commerce Survey in Thailand)
คาอธิบาย :
ฐานข้อมูลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in
Thailand) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ฐานข้อมูลดังกล่าวจะทาให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
สามารถสืบค้นได้เองโดยง่ายผ่านเว็บไซต์ของ สพธอ.
เป้าหมาย :
มีฐานข้อมูล
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สพธอ. จัดทาฐานข้อมูลการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of eCommerce Survey in Thailand) แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557-2559 สามารถสืบค้นได้เองโดยง่าย
ผ่านเว็บไซต์ของ สพธอ. https://www.etda.or.th/content/value-of-e-commerce-survey-inthailand.html (เอกสาร 3)
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ตัวชี้วัด 1.3 จานวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้า
คาอธิบาย :
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
โครงสร้างข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในหลายสินค้าและหลายกระบวนงานสาหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออก จานวน 10 เอกสาร ได้แก่ ใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ (เช่น ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย
ใบรับรองสุขอนามัย และเอกสารที่ใช้ในกระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการ (เช่น ใบกากับภาษี ใบแจ้งหนี้)
เป้าหมาย :
10 เอกสาร
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ดาเนินการจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางการค้าจานวน 13
เอกสาร แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด (เอกสาร 4)
ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคาม
ทางออนไลน์
คาอธิบาย :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ThaiCERT Government
Monitoring System (ThaiCERT GMS) ได้รับการติดตั้งและตั้งค่าการทางานของระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ต่างๆ จานวน 80 หน่วยงาน
เป้าหมาย :
ร้อยละ 80
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
สพธอ. ดาเนินการติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้กับเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ
(Government Website Protection - GWP) และระบบสนับสนุนการทางานในการวิเคราะห์การโจมตีทางไซ
เบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ (Government Threat Monitoring - GTM) แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2560 จานวน 80 หน่วยงานตามเป้าหมาย คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้า
ร่วมโครงการทั้งหมด (ยอดสะสม) (เอกสารลับ)
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รายละเอียดผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)

ตัวชี้วัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
คาอธิบาย :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพธอ. จัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสามารถ
ดาเนินการตามแผนฯ ได้ตามที่กาหนด
เป้าหมาย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนครบถ้วนเป็นไปตามแผนที่กาหนด
(เอกสาร 5 โดยหลักฐานประกอบตัวชี้วัดมีจานวนมาก สามารถตรวจเอกสารได้ ณ สพธอ.)

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวศิริพร ทองแก้ว
โทร. 0 2123 1214 ต่อ 91417
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สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based)
ของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบมาตรฐานของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้ได้รับการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

1. หลักการ เหตุผล ความจาเป็น

5. ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก าร
มหาชน) มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
dgffddddd
สานักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

5.1 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 Certificated (เอกสาร 6)

2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานของสานักงาน ให้เป็นระบบการ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

3. การดาเนินการ


พัฒนาระบบมาตรฐานของสานักงาน ให้เป็นระบบ
การบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2015





ยื่นขอรับรองจาก Certified Body เพื่อทาการตรวจ
ประเมินและให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ปฏิบัติและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ

4. ผลที่คาดหวัง
 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 Certificated
 ทาการตรวจประเมินระบบมาตรฐานภายใน ISO
9001:2015 Internal Audit จานวน 2 ครั้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.2 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ทาการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน
ภายใน ISO 9001:2015 Internal Audit ครั้งที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2560 (เอกสาร 7)
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สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
(Potential Based) ของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สรุปผลการดาเนินงาน
สพธอ. มีแผนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีผลงานสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 26 กิจกรรมหลักตามแผนงานจาแนกเป็น 4 ไตรมาส สรุปผล
การดาเนินได้ ดังนี้
1. ไตรมาสที่ 1 กาหนดเป้าหมายไว้ 2 กิจกรรมได้แก่
1.1 โครงการสนับสนุนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมัน่ คงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
กิจกรรม : ดาเนินการซ้อมรับมือภัยคุกคามฯ ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ (เอกสาร 8)
1.2 โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศ (e-Transaction Data
Analytics)
กิจกรรม : วางแผน ศึกษา และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาสถิติสถานภาพ e-commerce, พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
และตัวชี้วัดกลุ่ม ICT Service (เอกสาร 9)
ผลการดาเนินงาน พบว่า สพธอ. สามารถดาเนินการได้ครบทั้ง 2 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 8 และ 9
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2. ไตรมาสที่ 2 กาหนดเป้าหมายไว้ 3 กิจกรรมได้แก่
2.1 โครงการสนับสนุนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
กิจกรรม : จัดอบรม/กิจกรรม เพือ่ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (เอกสาร 10)
2.2 โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศ (e-Transaction Data
Analytics)
กิจกรรม : ออกแบบ/พัฒนาแบบสารวจ และทดสอบแบบสารวจ สถานภาพ e-commerce, พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
และตัวชี้วัดกลุ่ม ICT Service (เอกสาร 11)
2.3 โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ การจัดทา (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/Soft law ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล (เอกสาร 12)
ผลการดาเนินงาน พบว่า สพธอ. สามารถดาเนินการได้ครบทั้ง 3 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 10 – 12
3. ไตรมาสที่ 3 กาหนดเป้าหมายไว้ 6 กิจกรรมได้แก่
3.1 โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศ (e-Transaction Data
Analytics)
กิจกรรม : สารวจและรวบรวมผลการสารวจสถานภาพ e-commerce และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต (เอกสาร 13)
3.2 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability)
กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ บ่มเพาะผู้ประกอบการ e-Commerce (เอกสาร 14)
3.3 โครงการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)
กิจกรรม : ศึกษาแนวทางการจัดทามาตรฐาน และจัดทาร่างมาตรฐาน (เอกสาร 15)
กิจกรรม : จัดงานสัมมนาให้กับผู้ใช้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร 16)
กิจกรรม : ดาเนินการสารวจและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร 17)
3.4 โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
กิจกรรม : ศึกษาและจัดทาร่างหลักสูตรเพื่อการอบรมด้านกฎหมาย/เทคโนโลยีสารสนเทศ และเศรษฐกิจดิจิทัล (เอกสาร 18)
ผลการดาเนินงาน พบว่า สพธอ. สามารถดาเนินการได้ครบทั้ง 6 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 13 – 18
4. ไตรมาสที่ 4 กาหนดเป้าหมายไว้ 16 กิจกรรมได้แก่
4.1 โครงการสนับสนุนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
กิจกรรม : สารวจและติดตั้งระบบการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ (GWP และ GTM) แล้วเสร็จ
(เอกสารลับ)
กิจกรรม : วิเคราะห์และจัดทาชุดข้อมูล Data set 1 ชุด (เอกสาร 19)
กิจกรรม : การซ้อมรับมือภัยคุกคามครั้งที่ 2 และมีรายงานแลกเปลีย่ นข้อมูลภัยคุกคาม (เอกสาร 20)
กิจกรรม : จัดอบรม/กิจกรรม เพื่อยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (เอกสาร 21)
กิจกรรม : การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและได้ใบรับรองคุณภาพ (เอกสาร 22)
4.2 โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศ (e-Transaction Data
Analytics)
กิจกรรม : ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อจัดทารายงานผลการสถานภาพ e-commerce, พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
และตัวชี้วัดกลุ่ม ICT Service (เอกสาร 23)
4.3 โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
กิจกรรม : จัดอบรมด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเศรษฐกิจดิจิทัล (เอกสาร 24)
กิจกรรม : สารวจความพึงพอใจของ ICT Law Center (เอกสาร 25)
กิจกรรม : จัดทา (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/Soft law ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล (เอกสาร 26)
กิจกรรม : รับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/Soft law ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล
(เอกสาร 27)
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4.4 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand e-Commerce Sustainability)
กิจกรรม : พัฒนาแนวทางสาหรับผู้ประการให้เอื้อต่อการเชื่อมต่อกับระบบชาระเงินออนไลน์ (เอกสาร 28)
กิจกรรม : กระตุ้นจานวนผู้ประกอบการใน e-Directory ให้เชื่อมต่อกับ Payment Partner (เอกสาร 29)
กิจกรรม : ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 (เอกสาร 30)
4.5 โครงการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)
กิจกรรม : จัดทาโครงสร้าง Schema ของเอกสาร และจัดทาแบบฟอร์มในรูปแบบ pdf (เอกสาร 31)
กิจกรรม : ลงทะเบียนแบบฟอร์มในระบบ CMR/OID (เอกสาร 32)
กิจกรรม : วิเคราะห์และจัดทามาตรฐานข้อมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับหน่วยงานในโครงการ (เอกสาร 33)
ผลการดาเนินงาน พบว่า สพธอ. สามารถดาเนินการได้ครบทั้ง 2 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารหมายเลข 19 - 33
สรุปผลการดาเนินงานเพื่อขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 โครงการ 26 กิจกรรมหลัก พบว่า สพธอ. ดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 26
กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ชื่อผู้อานวยการองค์การมหาชน นางสุรางคณา วายุภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลการประเมินผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
(เกณฑ์การประเมินตามภาคผนวก)
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ประเมิน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

2.1 ผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญาจ้าง
1) เสนอเป้าหมาย
ผู้อานวยการองค์การ แผนงาน และโครงการ
มหาชน
ต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสานักงานบรรลุ
วัตถุประสงค์

รายงานทุกไตร
มาสต่อคณะ
กรรมการบริหาร
สพธอ.

2) เสนอรายงาน
ประจาปีเกี่ยวกับผล
การดาเนินงานด้าน
ต่างๆ ของสานักงาน
รวมทั้งรายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนการเงินและ
งบประมาณของปี
ต่อไปต่อ
คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
3) เสนอความเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุง
กิจการและการ
ดาเนินงานของ
สานักงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
สานักงานต่อ
คณะกรรมการ
(IT,RISK,HR)
4) ระดับความสาเร็จ
ในการปฏิบัตติ าม
ข้อกาหนด
(Compliance) ของ
องค์กร

รายงานทุกไตร
มาสต่อคณะ
กรรมการบริหาร
สพธอ.

มีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตาม
2 คะแนน
แผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สูงกว่าเป้าหมาย
ของ สพธอ. ต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
จานวน 3 ไตรมาส และมีการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะบอร์ด โดยผลการดาเนินงานในไตร
มาสที่ 4 จะมีการนาเสนอในการประชุมครั้งที่
12/2560 วันที่ 1 พ.ย. 2560
มีการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
2 คะแนน
ด้านต่างๆ ของสานักงาน รวมทั้งรายงานการเงิน สูงกว่าเป้าหมาย
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและ
งบประมาณของปีต่อไป ต่อคณะกรรมการ
บริหาร สพธอ. จานวน 3 ไตรมาส และรับ
ข้อเสนอแนะบอร์ดไปดาเนินการ โดยผลการ
ดาเนินงานในไตรมาสที่ 4 จะมีการนาเสนอใน
การประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 พ.ย. 2560

รายงานทุกไตร
มาสต่อคณะ
กรรมการบริหาร
สพธอ.

มีการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานที่
2 คะแนน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรงองค์กร 3 ด้าน สูงกว่าเป้าหมาย
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ด้าน
การบริหารความเสี่ยง และด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ต่อคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. จานวน 3 ไตรมาส และรับข้อเสนอแนะ
บอร์ดไปดาเนินการ โดยผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 4 จะมีการ
นาเสนอในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1
พ.ย. 2560

มีการบริหาร
จัดการและสร้าง
ความตระหนักรู้
และเข้าใจการ
ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดภายใน
หน่วยงานอย่าง
สม่าเสมอ

1. มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตติ าม
ข้อกาหนด (Compliance) ขององค์กร
2. สามารถบริหารจัดการการดาเนินการตาม
Compliance ขององค์กรได้ครบถ้วนตามแผน
และ ตามระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างสม่าเสมอ

2 คะแนน
สูงกว่าเป้าหมาย
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2.1.2 การประเมิน
องค์กร

2.1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดองค์การ
มหาชน (ตัวชี้วัด
ก.พ.ร.)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
เป็นไปตาม
เป้าหมาย/อยู่ใน
ระดับมาตรฐาน
คะแนนการประเมิน
ร้อยละ 50-67

ผลการดาเนินงาน

ประมาณการ
คะแนน

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน
2 คะแนน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามคาสั่ง สูงกว่าเป้าหมาย
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ) สูงกว่าเป้าหมาย/อยู่ใน
ระดับคุณภาพ คะแนนการประเมิน ร้อยละ
100
1) การผลักดันแผน การจัดทาแผน
1. สพธอ. จัดทาหลักการและแนวทางร่างแผน
2 คะแนน
e-Commerce ของ e-Commerce ของ e-Commerce ของประเทศ
สูงกว่าเป้าหมาย
ประเทศ
ประเทศฉบับ
2. จัดทาแผน e-Commerce ของประเทศ
สมบูรณ์และเสนอ ฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อคณะ
ต่อคณะ
กรรมการบริหาร/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
กรรมการบริหาร/ 3. เสนอแผน e-Commerce ของประเทศต่อ
ปรับปรุงตาม
คณะกรรมการระดับชาติ/ระดับทีส่ ูงกว่าบอร์ด
ข้อเสนอแนะ
ขึ้นไป
2) การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการงบประมาณ/การก่อหนี้
2 คะแนน
งบประมาณ/การก่อ งบประมาณ/การก่อ ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ
สูงกว่าเป้าหมาย
หนี้ผูกพัน
หนี้ผูกพัน
100 จากแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้
ปีงบประมาณ 60 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95
จากแผนงานที่
ตั้งเป้าหมายไว้
3) การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน/ ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
2 คะแนน
ของคณะกรรมการ ภารกิจตามมติที่
บริหาร บรรลุเป้าหมาย และสามารถทาได้
สูงกว่าเป้าหมาย
บริหาร สพธอ. เพื่อ ประชุม
เสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด
บริหารจัดการภารกิจ คณะกรรมการ
ให้ เป็นไปด้วยความ บริหารให้เป็นไปตาม
เรียบร้อย ใน
เป้าหมายและ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ระยะเวลาที่กาหนด
2560
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2. สมรรถนะ
ทางการบริหาร

ตัวชี้วัด
1) ภาวะผู้นา

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แสดงสมรรถนะระดับ 1 และ
 ให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน

ประพฤติสมกับเป็นผูน้ า

ระดับสมรรถนะ

คะแนน
(ระดับสมรรถนะ)

 แสดงสมรรถนะระดับ 2
2 คะแนน
และ
(ระดับ 3 สูงกว่า
 นาทีมงานให้ก้าวไปสู่
เป้าหมาย)
พันธกิจระยะยาวของ
องค์กร

2) วิสัยทัศน์

 แสดงสมรรถนะระดับ 1 และ
 แสดงสมรรถนะระดับ 2
2 คะแนน
 สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติ
และ
(ระดับ 3 สูงกว่า
ตามวิสัยทัศน์
 กาหนดนโยบายให้
เป้าหมาย)
 กาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
ระดับประเทศ

3) การวาง
กลยุทธ์

 แสดงสมรรถนะระดับ 1 และ
 นาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมา

กาหนดกลยุทธ์กาหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น
4) ศักยภาพ
เพื่อการ
ปรับเปลีย่ น

 แสดงสมรรถนะระดับ 1 และ
 นาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมา

5) การควบคุม
ตนเอง

 แสดงสมรรถนะระดับ 1 และ
 สามารถใช้ถ้อยทีวาจาหรือปฏิบตั ิงาน

 แสดงสมรรถนะระดับ 2
2 คะแนน
และ
(ระดับ 3 สูงกว่า
 บูรณาการองค์ความรู้
เป้าหมาย)
ใหม่มาใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์ขององค์การ
มหาชน

 แสดงสมรรถนะระดับ 2
2 คะแนน
และ
(ระดับ 3 สูงกว่า
กาหนดกลยุทธ์
 ผลักดันให้เกิดการ
เป้าหมาย)
 วางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลีย่ นอย่างมี
ในองค์กร
ประสิทธิภาพ

ต่อไปได้อย่างสงบแม้จะอยู่ในภาวะที่
ถูกยั่วยุ
 จัดการความเครียดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6) การสอนงาน  แสดงสมรรถนะระดับ 1 และ
และการ
 วางแผนเพื่อให้โอกาส
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ในการทางาน

 แสดงสมรรถนะระดับ 2
2 คะแนน
และ
(ระดับ 3 สูงกว่า
 เอาชนะอารมณ์ด้วย
เป้าหมาย)
ความเข้าใจ

 แสดงสมรรถนะระดับ 2
2 คะแนน
และ
(ระดับ 3 สูงกว่า
 ทาให้องค์การมหาชนมี
เป้าหมาย)
ระบบการสอนงานและ
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัด

 สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

คะแนน
(ระดับสมรรถนะ)

ระดับสมรรถนะ
การมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ

ตารางสรุปการคานวณคะแนนผลการประเมินผู้อานวยการ สพธอ.
องค์ประกอบการประเมิน

ถ่วง
คะแนน
คะแนน
น้าหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

1. ผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน
1) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของสานักงานบรรลุวัตถุประสงค์
2) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
สานักงานรวมทั้งรายงาน การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน
1.1 สัญญาจ้าง
และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ผู้อานวยการองค์การ
3) เสนอความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของ
มหาชน
สานักงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานต่อ
คณะกรรมการ (IT,RISK,HR)
4) ระดับความสาเร็จในการปฏิบัตติ ามข้อกาหนด (Compliance) ของ
องค์กร
1.2 การประเมินองค์กร ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
1) การผลักดันแผน e-Commerce ของประเทศ
1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการมอบหมาย 2) การบริหารจัดการงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน
3) การมอบหมายงานของคณะกรรมการบริหาร สพธอ. เพื่อบริหาร
จัดการภารกิจให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในปีงบประมาณ 2560
น้าหนักรวม
2. สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ านวยการ องค์การมหาชน
1) ภาวะผู้นา
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์
4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

5

2

10

5

2

10

5

2

10

5

2

10

40
10
5

2
2
2

80
20
10

25

2

50

100

10

100

20

2

40

20
15
15
15
15
น้าหนักรวม 100

2
2
2
2
2
12

40
30
30
30
30
100
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ภาคผนวก
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เกณฑ์การประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประเมินผู้ อานวยการองค์การมหาชน สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สพธอ. ได้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้ อานวยการองค์การมหาชน
ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 33 – 44 และเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สพธอ. เกิดความสะดวกใน
การพิจารณาประเมินผล จึงได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายเป็นค่าคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
ระดับสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือ
ระดับ 1 ต่ากว่าเป้าหมาย
ระดับ 2 เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับ 3 สูงกว่าเป้าหมาย

คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

1. ระดับตัวชี้วัด
ประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดภายในแต่ละองค์ประกอบโดยเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ระบุในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้
 ผ่าน หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ระดับองค์ประกอบ
ประเมินผลการดาเนินงานในระดับองค์ประกอบ ภายหลังจากได้ผลการประเมินระดับตัวชี้วัดแล้ว โดย
พิจารณาจาก ร้อยละตัวชี้วัดที่ดาเนินการบรรลุเป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมด ในองค์ประกอบนั้นๆ ดังนี้
 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
(ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
(ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
(ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)
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3. ระดับภาพรวม
ประเมินผลการดาเนินงานในระดับภาพรวม ภายหลังจากได้ผลการประเมินระดับองค์ประกอบ
ทั้งหมดแล้วหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานภาพรวม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
หมายถึง ระดับคุณภาพ เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่า
เป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่า
เป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่า
เป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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