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คานา
ส านั กงานพัฒ นาธุร กรรมทางอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทาให้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย สพธอ. ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานองค์ ก ารมหาชนซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อันรวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทาธุรกรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการท าธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จาเป็น ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการดาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย
หรือการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ ง นี้ พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สพธอ. นั้ น ได้ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ านาจหน้ า ที่ ข อง สพธอ.
ไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ สพธอ. กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงานฯ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๒) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
(๓) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๔) ศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็น
ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตลอดจนดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ ยวกับ
มาตรฐาน ความมั่ น คงปลอดภั ย หรื อ กรณี อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้ ว ยนโยบายของภาครั ฐ ที่ ก าลั ง ผลั ก ดั น ประเทศเพื่ อ เปลี่ ย นผ่ า นจากอนาล็ อ กไปสู่ ดิ จิ ทั ล โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการขับเคลื่อนในหน่วยงานภาคเอกชน
ในขณะที่ภาครัฐจะมีหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้ ทั้งในด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้าน Hard
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๒
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Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงการปฏิรูปกระบวนการทางานและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่ภาครัฐมีเพื่อให้การให้บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงานและอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ดังกล่ าว
ข้างต้น นั้ น จะสามารถบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์และอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและมีประสิ ท ธิ ผ ล
สพธอ. จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น หลั ก แนวทาง
การดาเนินงานในระยะยาว (๔ ปี) โดยยึดความสอดคล้องกับ นโยบายภาครัฐ แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการนา
แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการทางานของ สพธอ. อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
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วิสัยทัศน์
ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึน้ ได้สะดวก
และมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกล

พันธกิจ
พัฒนำ จัดทำ และผลักดัน Soft Infrastructure
(Standard, Cybersecurity, Privacy & Law)
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จาเป็นสาหรับ
Digital Economy

พัฒนำคน และระบบอำนวยควำมสะดวก
หรือระบบที่มีควำมสำคัญยิ่งยวด
(Facilitating & Critical Infrastructure)
ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมออนไลน์

ติดตำมและประเมินผล สถำนภำพ ปัญหำ
และผลกระทบ ต่อการทาธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ
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บทสรุปผู้บริหำร
การเริ่มต้นของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ที่มีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการระดับชาติที่สาคัญ
โดยเฉพาะคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพนั้น ได้มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ โดยมี สพธอ. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานการดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยกระบวนการ
ด าเนิ น งานของ สพธอ. เอง จะมี ทั้ ง ในส่ ว นของคณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมาได้ เริ่มต้นจากคณะกรรมการบริหาร สพธอ. เฉพาะกาล
(ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพธอ.) ๑ จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ถือเป็น
วาระที่ ๒ (วาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี) โดยมีผู้อานวยการ สพธอ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ผลักดันการดาเนินงานภายใต้
ภารกิจของ สพธอ. รวมถึง Compliance ขององค์กร (อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสพธอ.ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุมแต่ละครั้งที่มีมติแต่งตั้ง)
สาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ สพธอ. นั้น ครั้งนี้ถือเป็นฉบับที่ ๒ โดยได้มี
กระบวนการทบทวน และประเมินผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในมิติ การประเมินภาพรวมของ
การดาเนินงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับต่างๆ ของ สพธอ. ซึ่งประกอบไปด้วย
เกณฑ์ ๕ ด้าน ได้แก่ ความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน มาเป็นกรอบใน
การประเมิ น ผล รวมถึ ง การประเมิ น ผลด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร เป็ น การประเมิ น ความสามารถของ
คณะกรรมการและผู้บริหารในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลตนเองที่ดี ความสามารถ
ในการก้าวสู่อนาคตหรือการเตรียมพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนให้ สพธอ. มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี และการประเมินความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน เพื่อสนับสนุนให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร สาหรับอีกส่วนที่สาคัญ จะเป็น
การประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการบริหารหรือระบบงานต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการตรวจสอบ

๑

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาตรา ๔๐ ได้กาหนดให้ ในวาระ
เริ่มแรกของการจัดตั้งสานักงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
เป็นผู้ปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการบริหารไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราช
กฤษฎีกาฯ นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกายังได้กาหนดให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง ทั้งนี้ ในวาระ
เริ่มแรกของการจัดตั้งสานักงานฯ กาหนดให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็น
ผู้อานวยการของสานักงานฯ และทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการด้วย
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๖
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ความเพีย งพอและเหมาะสมของกลไกหรื อระบบงานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพและ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
โดยการดาเนินงานในช่วงของแผนฉบับที่ ๑ ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
จัดทาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทางด้าน Soft Infrastructure ไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐาน (Standard)
ที่ช่ว ยสนั บ สนุ น ภาคอุตสาหกรรมส าคัญ ไม่ว่ าจะเป็น กลุ่ มช าระเงิน กลุ่ มนาเข้า -ส่ ง ออก กลุ่ มความมั่ น คง
ปลอดภัย และกลุ่มสาธารณะสุข โดยเสนอมาตรฐานรวม ๑๒ ฉบับ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ที่มี
การทางานในลักษณะของ CERT ระดับประเทศ (ไทยเซิร์ต) เพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) และการมีแนวทางรับมือและป้องกันการโจมตี
ทางไซเบอร์ (ThaiCERT Government Monitoring System: ThaiCERT GMS) ส าหรับหน่ว ยงานรัฐ และ
ด้านกฎหมาย (Law) ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเสนอกฎหมายลาดับรองภายใต้
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๔ ฉบับ การเสนอร่างกฎหมายเพื่อรองรับ Digital Economy รวม
๑๐ ฉบับ การเปิดตัว ICT Law Center เพื่อให้เกิดแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย รวมถึงการ
เสนอแนะทางด้านแผน/นโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านคณะกรรมการระดับชาติ และการจัดทาสถิติเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ เช่น Thailand Internet User Profile, Thailand e-Transactions Statistics Report,
e-Commerce Survey และ Cybersecurity Survey เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ได้ แ ก่ National Root CA เพื่ อ เชื่ อ มโยง CA ของไทยและสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น การจั ด ท า
e-Authentication Framework ของอาเซี ย น และการจั ด ท าโครงการ TeDA (Trusted e-Document
Authority)
พร้ อ มกั น นี้ ก็ ไ ด้ มี ก ารท างานหน้ า บ้ า น โดยริ เ ริ่ ม การจั ด ท า Thaiemarket.com เพื่ อ เป็ น
e-Directory ที่เป็นแหล่งรวบรวมผู้ประกอบการที่สามารถตรวจสอบการยืนยันตัวตนได้จริง และมีการเพิ่ม
ช่องทางระบบ Online Complaint เพื่อต่อยอดในเรื่องระบบ Online Consumer Protection รวมทั้งเป็น
การต่อยอดไปยังการทา Online Dispute Resolutions ในอนาคต
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สพธอ. ได้ ว างกรอบแนวคิ ด ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยพิ จ ารณา
จากกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่ว นร่ว มตั้งแต่ร ะดับ คณะกรรมการบริห าร สพธอ. (Board)
ผู้บริหารระดับสูง (Top and Mid Executive) การหารือร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมกลุ่มย่อย
ส่ ว นงานที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว มสะท้ อ นแง่ คิ ด ในมิ ติ ต่ า งๆ การ
รวบรวมประเด็ น จากเวที ส าคั ญ ที่ สพธอ. ได้ ด าเนิ น การจั ด ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การก าหนด SWOT ขององค์ ก รตามหลั ก การของ
McKinsey 7s Framework และ PEST (LE) Analysis และมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การเพื่อเสนอ Board ทุกปี
โดยแผนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๒ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่สาคัญที่ต้องการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดย
การทางานทั้งในด้านวางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ งานด้าน Cybersecurity งานกาหนดมาตรฐาน งานวิจัยและพัฒนา งานด้านกฎหมาย และงาน
ทางด้านเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย ที่จะมีการผลักดันทั้งในด้าน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๘
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Hard Infrastructure, Soft Infrastructure, Service Infrastructure, Promotion and Innovation แ ล ะ
Society and Knowledge โดยแนวคิ ดการขั บ เคลื่ อ นที่ ต้ อ งการให้ ภ าครั ฐ เป็น ผู้ อ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้นาการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในระยะยาวที่มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ “ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้
สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกล” ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลใน
ประเด็นกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำน
ของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและ
สำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ รวมถึงปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิ ดชอบโดยตรง
ให้ดู แ ลและผลักดั น งำนสำคัญของประเทศชำติใ นเรื่องนี้ และจะจัดให้มีค ณะกรรมกำรระดับชำติเพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง
ซึ่งเมื่อมองจากสถานการณ์ของโลกแล้ว จะเห็นได้ว่าในด้านตลาดการค้า โดยเฉพาะ e-Commerce
นั้น กาลังมีการเติบโตในกลุ่ม B2C ทั้งในกลุ่มตลาดสินค้าและบริการ โดยในปี ๒๕๕๗ สาหรับทวีปเอเซียมีอัตรา
การเติบโตที่ร้อยละ ๔๔.๖ (๕๖๗.๓ พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) โดยประเทศที่มีมูลค่าสูงสุดในทวีปเอเซีย
คือ จีน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามลาดับ โดยช่องทางการเข้าสู่ e-Commerce จะทาผ่านอุปกรณ์
เคลื่ อ นที่ (Mobile device) ซึ่ ง ทั่ ว โลกมี ถึ ง ร้ อ ยละ ๗๓.๔ เมื่ อ มองในกลุ่ ม ของการจ่ า ยเงิ น ผ่ า น Mobile
payment ผ่านระบบ PayPal พบว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ มี
มูลค่าทั้งสิ้น ๔๖,๐๐๐ ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘ จากปี ๒๕๕๖ ในขณะที่ประเทศไทย
ก็มีโอกาสทางด้านการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีมากกว่า ๙๓ ล้านเลข
หมาย (ไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๘) จานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จานวน ๓๘ ล้านคน (ปี ๒๕๕๘) คนใช้ Social
media เช่น Facebook ถึง ๓๕
ล้านคน (พ.ศ. ๒๕๕๘) ใช้ Line
มากถึ ง ๓๓ ล้ า นคน (พ.ศ.
๒๕๕๗) สถิ ติ เ หล่ า นี้ เ ป็ น การ
สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่ไ ทยสามารถพั ฒ นาไปได้อีก
Source: Office of National Broadcasting and
มากหากน าเอา ICT มาใช้ ใ ห้
Telecommunications Commission (NBTC)
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ขึ้ น
โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่มีอยู่เป็นจานวนมากเกือบ ๓ ล้านรายทั่วประเทศ
ดังนั้น จากสถานการณ์ข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับการกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะ ๔ ปีข้างหน้านี้ จึงได้
มีการกาหนดพันธกิจเป็น ๓ ด้านหลักๆ คือ
๑. พัฒนา จัดทา และผลักดัน Soft Infrastructure (Standard, Cybersecurity, Privacy & Law)
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จาเป็นสาหรับ Digital Economy
๒. พัฒนาคน และระบบอานวยความสะดวก หรือระบบที่มีความสาคัญยิ่งยวด (Facilitating &
Critical Infrastructure) ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการทา e-Transaction
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๙
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๓. ติดตามและประเมิน ผล สภานภาพ ปัญหา และผลกระทบต่อ การทา e-Transaction ของ
ประเทศ
โดยยุทธศาสตร์การดาเนินงาน มี ๓ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น e-Commerce และพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
(Competitiveness)

ยุทธศำสตร์ที่ ๒

กำรพัฒนำ Soft Infrastructure (Standard, Security,
Privacy & Law)

ยุทธศำสตร์ที่ ๓

พัฒนำองค์กรให้มีกำรดำเนินงำนแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงเต็มรูปแบบ มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ และมีกระบวนกำร
ที่มีมำตรฐำน

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว สพธอ. จะมีการทางานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการร่วมวางรากฐานที่สาคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมุ่งหวังให้ สพธอ. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร
(Core Value) คือ Energizing (มีพลังเหลือล้น มุ่งสู่ผลสาเร็จ) Team Alignments & Transparency (ทางาน
เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ) Devotion (ทุ่ ม เทเต็ ม ที่ เพื่ อ องค์ ก รและสั ง คม) และ Accuracy & Agility
(รับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส)
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กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร สพธอ.
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บทที่ ๑ สถำนกำรณ์ e-Transaction ของประเทศไทย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี หรือ Trend ของโลก
ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แผนการดาเนินงานหรือนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องของไทยเริ่มจากแผน IT
2010 ที่ มี ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (Sustainable
Development Goals) ที่มุ่งหวังให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในมิติภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมถึงวิสาหกิจและการ
ดาเนินธุรกิจในที่นี้หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็งซึ่งเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญของ
ประเทศ
ทั้งนี้ ในมิติต่าง มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของ สพธอ. คือ
๑) ด้านความมั่งคง คือ พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือ พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้
ฐานเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และการพั ฒ นานวั ต กรรม ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท าธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอานวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัย
สนับสนุน และด้านบุคลากร การเพิ่มความสามารถของอุตสาหกรรม ICT
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เป็นการพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อ
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
๔) ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การภาครัฐ คื อ การปรั บ ปรุ งกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นการผนวกกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น “ Transforming Our World The 2030
Agenda for Sustainable Development” ที่ มี
การกาหนด ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์
ครอบคลุ ม ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
รับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติระดับผู้นา
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ยึด
หลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีการนา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
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ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมอย่ างเป็ น ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้ว ยฐานความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยสถานการณ์ของประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางด้าน GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขยายตัวอยู่ที่ร้อย
ละ ๒.๓ ในขณะที่ไตรมาสที่ ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ที่ร้อยละ ๒.๘ ด้วยสภาวะการใช้จ่ายที่ชะลอตัวลง จาก
อานาจซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่า ประกอบการหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น และการ
ให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซี่งความท้าทาย
ทางด้านการแข่งขันของประเทศนั้น IMD หรือ International Institute for Management Development
ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD World Competitiveness) พร้อมกับการ
วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า ความท้าทายในมุมของ IMD สาหรับประเทศไทย ที่สาคัญ คือ นโยบายของรัฐ การส่งเสริม
ภาคธุรกิจด้านการส่งออกที่กระตุ้นการจ้างงานในประเทศ จึงนาไปสู่ความมั่งคั่งของประชากร การพัฒนา
สถาบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของประเทศ และ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาอาจนามาซึ่งความเหลื่อมล้าทางรายได้ที่
เพิ่มมากขึ้นได้ โดยได้เสนอว่าควรมีการเพิ่ม บทบาทของภาคเอกชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ
เพื่อช่วยเพิ่มการจ้างงาน การลดหรือปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ และการมุ่งพัฒนาระบบ
การศึกษาและเทคโนโลยี
ASEAN in World Competitiveness Scoreboard
2010-2014

ส าหรั บ ในเวทีอื่น ๆ เช่น Government Efficiency ได้ประกาศผลการจั ด อัน ดับ ในเวที ร ะหว่ า ง
ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรัฐที่ควรปรับปรุง คือ ระยะเวลาและความซ้าซ้อนของระบบงาน
ภาครัฐที่กระทบต่อการทางานภาคเอกชน กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ และการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ รวมถึง
ส่งเสริมการค้าชายแดนที่มีการขยายตัวอย่างมาก และควรมีการนาเอา ICT มาใช้ในกระบวนการทางานของ
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น (ลดปัญหาเรื่องความโปร่งใส และทุจริตคอร์รัปชั่น) หากเป็นในมิติของภารธุรกิจ หรือ
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Business Efficiency ได้มีการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นทีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในภาพรวม คือ
การสร้างแบรนด์ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และการยอมรับจากต่างประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ
(การมี Global perspective) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เช่น การพัฒนา และนวัตกรรม เป็นต้น การ
พัฒนา SM
Es (มีอยู่ร้อยละ ๙๐ ของธุรกิจไทย) โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ และ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในลักษณะของการให้องค์กรขนาดใหญ่มีบทบาทช่วยเหลือ SMEs สภาวะการขาด
แคลนแรงงาน เนื่องจากการที่ประเทศไทยกาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว เป็นต้น
แต่ด้วยโอกาสของประเทศที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยปริมาณคนใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี การ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่มีจานวนหมายเลขมากกว่าจานวนประชากรของประเทศ) การใช้ Social Network
ระดับต้นๆ ของโลก ทั้ง Line และ Facebook เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบัน และ
แนวโน้มของอนาคต ที่มีการนาเอา ICT เข้ามาสู่ชีวิตประจาวันจนแทบจะแยกกันไม่ออก

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๑๔
File name: 20160824_ETDA Strategy plan_series 3_v.06.01

ซึ่งโอกาสดังกล่ าวข้างต้น เป็ น ส่ ว นสาคัญในการผลักดันการทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ๒ของ
ประเทศ ประกอบการ Trend ของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยจากการคาดการณ์ของการ์ดเนอร์
ที่เคยคาดการณ์ไว้ตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๕๓๓ ว่าในช่วงระยะ ๕-๑๐ ข้างหน้า Trend ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
e-Commerce ไม่ ว่ า จะเป็ น Content Analytics, Context Delivery Architecture, Context-Enriched
Services, Social CRM: Community Marketing และ Virtual Environments for Consumer Sales ซึ่ ง
จะมากมายไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่วิ่งผ่าน Mobile Device บน Platform ทั้ง Cloud, Mobile consumer
application และ Mobile social networks เป็นต้น โดยช่องทางต่างๆ เหล่านี้ นับวันคนในสังคมจะใช้กัน
แพร่หลาย และปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
สิ่ ง เหล่ า นี้ ได้ เ ป็ น โอกาสส าคั ญ ที่ ท าให้ สพธอ. มี ก ารด าเนิ น งานภารกิ จ ที่ ไ ม่ เ พี ย งสนั บ สนุ น
คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านั้น แต่เป็นการดาเนินงานโดยใช้โอกาส และจุดแข็งที่ประเทศมี
เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง ในด้ า นเสนอแนะด้ า นนโยบาย (Policy) มาตรฐาน
(Standard) การดาเนินงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) รวมถึงกฎหมาย (Law) ซึ่งล่าสุดได้บรรจุ
เป็นส่วนสาคัญสาหรับการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล
ทั้งนี้ การทางานของ สพธอ. ได้มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกจานวนมาก จึงได้มีการหารือ
ในลักษณะของการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับบทบาทของงานตามภารกิจที่ สพธอ. ได้ดาเนินงานด้วย โดยได้มี
ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคาดหวัง สรุปได้ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ประกอบกำร
e-Commerce

Internet Service
Provider

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ควำมคำดหวัง
บทบำทด้ำน ThaiCERT
• ไม่ทราบว่าเมื่อเกิดเหตุการฉ้อโกงออนไลน์ ควรแจ้งใคร เพราะตารวจท้องที่
ไม่รับแจ้ง หรือหากต้องไปที่ ปอท. ก็อาจไม่สะดวกเพราะไม่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ อยากให้หน่วยงานรัฐตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อให้มีหน่วยงานหลักในการรับ
แจ้งความ
• ควรมีการสร้าง Awareness ให้ประชาชนมากขึ้น เช่น แถบเขียวใน Browser
คืออะไร
• มองว่า ThaiCERT เป็นที่พึ่งในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ มีคาแนะนาทาง
เทคนิคที่เป็นประโยชน์ ควรติดตาม

๒

สพธอ. ได้สรุปขอบเขตคุ้มรวมของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายรวมถึ ง กิจกรรมที่กระทาขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล
รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการ โดยใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ -ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต , การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , การสมัครสมาชิกผ่าน
ระบบออนไลน์, การตกลงทาสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่างๆ บนเครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านระบบเครือข่าย, การสื่อสารรับ -ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น
๓
อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๑๕
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ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ควำมคำดหวัง

• ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง Awareness ให้ประชาชนมากขึ้น
• ต้องการให้มีการจัดหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง Cybersecurity
หน่วยงำนด้ำนกำรบังคับ ต้องการให้ ThaiCERT มอง Position ของตัวเองเป็นกูรูด้าน Cybersecurity
ใช้กฎหมำย
ทางเทคนิคที่ยาก ซับซ้อน เพื่อที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถขอข้อมูล
หรือปรึกษาได้
หน่วยงำนภำครัฐ
อยากให้ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่อง Cybersecurity
บทบำทด้ำนศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ (Digital Forensics Center: DFC)
ผู้ใช้บริกำรตรวจพิสูจน์
พยำนหลักฐำนดิจิทัล
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่
ให้บริกำรตรวจพิสูจน์
พยำนหลักฐำนดิจิทัล
หน่วยงำนภำครัฐ

หน่วยงำนภำครัฐ
สถำบันกำรเงิน
ภำคเอกชน

• เมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ไม่รู้ว่าจะไป
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากใคร การให้บริการไม่รวดเร็วทันใจ ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
การจับคนร้าย
• ประชาชนไม่สามารถมาขอรับบริการโดยตรงจากศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์
ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับทั้ง
ประเทศ ควรจะกาหนดมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้หน่วยงานสายยุติธรรมเชื่อถือใน
มาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้น DFC ควรจะมีบทบาทส่งเสริม
ให้เกิดมาตรฐานนี้
อยากให้หน่วยงานรับตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล หารือกันว่าใครเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลเรื่องการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใด
บทบำทด้ำนกฎหมำย
• การพัฒนาและสนับสนุนให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
• ผลักดันหรือช่วยให้ศาลมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือในพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะหลายฝ่ายยังกังวลว่าศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐาน
ประเภทนี้
• สามารถรับรอง (certification) การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานต่างๆ ได้ว่าเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานนั้นเชื่อมั่นใน
การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• สนับสนุนในการทาให้กฎหมายสามารถรองรับการทากิจกรรม
ต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่สร้างภาระการดาเนินการแก่
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ช่วยพัฒนากฎหมายที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการทากิจกรรมต่างๆ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายที่รองรับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในเวทีระหว่างประเทศ
• การสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ICT

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๑๖
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• ทาให้ภาคส่วนต่างๆ รู้ เข้าใจ และปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ business process ของหน่วยงานนั้นๆ
• ให้ความรู้ด้านกฎหมาย IT ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ นอกจากการจัด
สัมมนา อบรม เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ (website, Social Media) ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือรวมกฎหมาย, คาอธิบายกฎหมายด้านต่าง ๆ)
• พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถส่งตัวแทน
หน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานของ
แต่ละองค์กรได้
• เป็นหน่วยงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
• จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ด้านกฎหมาย IT เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตลอดจน
Think Tank ด้านกฎหมาย IT และที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมรองรับระดับ
ต่าง ๆ ทั้ง High Level, ผู้บริหารระดับสูงและระดับทั่วไป
บทบำทด้ำนกำรพัฒนำ Trusted e-Document Authority (TeDA)
สมำคม
สภำอุตสำหกรรมฯ
สภำหอกำรค้ำฯ
และหน่วยงำนต่ำงๆ

• ให้บริการ TeDA ในลักษณะระบบสนับสนุนในการยกระดับความเชื่อมั่นด้าน
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการยอมรับและ
มีผลตามกฎหมาย
• ออกมาตรฐานและประกาศที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการ (สร้าง เก็บรักษา
และทาลาย) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถอ้างอิงและ
ผลักดันการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้กระดาษที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บทบำทด้ำนกำรส่งเสริม e-Commerce

ผู้ประกอบกำร, สมำคม
ต่ำงๆ

• สพธอ. ควรเป็ น Agent ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น e-Commerce ส าหรั บ
OTOP/ SME ตั้งแต่ระดับหลัง-หน้าบ้าน
• ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและเครื่ อ งมื อ ออนไลน์ ท างธุร กิ จ แก่ OTOP/ SME เพื่ อ ใช้
e-Commerce ในการเพิ่มโอกาสและรายได้
• ยกระดับสินค้า OTOP/SME สู่ระดับโลกด้วยมาตรฐานสากล
• สนับสนุนการเชื่อมต่อ Trusted payment services
• สร้างความมั่นใจในการซื้อขายออนไลน์ด้วยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
(Online Complaint Center) แบบ One stop service
บทบำทด้ำนมำตรฐำน

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๑๗
File name: 20160824_ETDA Strategy plan_series 3_v.06.01

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ประกอบกำร, สถำบัน
กำรเงิน, ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย,
กรมสรรพำกร,
สภำอุตสำหกรรม

ผู้ประกอบกำร, สถำบัน
กำรเงิน, ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.),
กรมสรรพำกร,
สภำอุตสำหกรรม

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ควำมคำดหวัง
• ความคิดเห็นต่อมาตรฐาน NPMS
• ผู้ประกอบการ เสนอว่า เนื่องจากการปรับปรุง พัฒนาระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทาให้หลายองค์กรเลือกที่จะใช้
ระบบเดิมมากกว่า จึงอยากให้มีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย เพื่อบังคับให้มี
การปรับปรุงระบบและมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน
• ผู้แทนจากธนาคาร เสนอว่า ปัจจุบันสิ่งที่เป็นข้อกังวลหรืออุปสรรคสาคัญ
ต่ อ การท ามาตรฐานข้ อ ความแบบ Bank to Bank คื อ แนวทางและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงระบบไม่ชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องขาด
ความเข้าใจถึงการนาไปใช้งาน ไม่มีกฎหมายหรือกฏระเบียบมารองรับ
• e-Payment รูปแบบใหม่ สาหรับประเทศไทยเป็นไปได้หรือไม่
• สิ่งที่จะทาให้เกิดบริการ e-Payment รูปแบบใหม่ คือ เทคโนโลยี
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการยอมรับจากของ
ผู้ใช้บริการ
• ผู้บริโภคยุคใหม่ (Customer 3.0) ต้องการบริการที่ใช้งานง่าย สะดวก มี
ความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
• ในปัจจุบันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้
เป็นต้น ยังไม่มีผลในทางกฎหมาย ซึ่งหากปรับปรุงให้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมายได้ ก็จะทาให้เกิดการใช้งาน
มากขึ้น
• Standard : เป็นสิ่งสาคัญในการผลักดันให้เกิด e-Payment ในรูปแบบ
ใหม่ๆ เพราะทาให้การรับ-ส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และหาก
เชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นมาตรฐานแล้ว จะทาให้เกิดคลังข้อมูลทั้งข้อมูล
การซื้อ/ขายสินค้า ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ที่ผู้ให้บริการ
สามารถนาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
• ปัจจัยหรือโครงการพื้นฐาน (Soft infrastructure) ที่สาคัญในการผลักดันให้
เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
• กรมสรรพากร อยากให้ สพธอ.ช่วยเหลือในงานด้าน Soft Infrastructure
หลักๆ ๓ งาน คือ
• การวางระบบและมาตรฐานสาหรับใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ e-Tax Invoice ซึ่ ง หากมาตรฐานมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ก็จะช่ว ยลดภาระของกรมสรรพากรในการใช้
ดุลพินิจเพื่อพิจารณาประเด็นตามกฎหมาย
• การตรวจสอบภาษี และการกากับดูแล หากมีการใช้งานเอกสารที่
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
• การตรวจสอบผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA
ทั้ง ๓ ราย โดย NRCA
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ควำมคำดหวัง
• ธปท. มองว่าในการทามาตรฐานนั้น จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) การจัดทามาตรฐาน (๒) การ
นาไปใช้งาน ซึ่ง ธปท. มองว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ในส่วนของการจัดทามาตรฐานเท่าที่ควร ทาให้ผู้ใช้งานมีอุปสรรคในการ
นามาตรฐานไปใช้งาน เนื่องจากมาตรฐานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ทั้งหมดของผู้ใช้งาน
• สภาอุตสาหกรรม เสนอแนะว่าการจัดทา e-Invoice และ e-Tax Invoice
มี รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การในหลายรู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น ก ารให้
ก ร ม ส ร ร พ า ก ร เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ห รื อ
การให้อานาจแก่ Service Provider ดาเนินการแทน โดยมีกรมสรรพากร
เป็น Auditor ในลักษณะ Pre-audit หรือ Post-audit ก็ตาม
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บทที่ ๒ กำรวิเครำะห์ศักยภำพขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อันเป็นปัจจัย
ภายในองค์กร โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อันเป็นปัจจัยภายนอกองค์กร มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ สพธอ. เพื่อให้ สพธอ.
สามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมองในมิติทั้งด้านนโยบาย จนถึงระดับโครงสร้าง
องค์กร โดยสามารถสรุปจุดแข็ง และจุดอ่อน ได้ดังนี้
จุดแข็ง

จุดอ่อน

นโยบำย
๑. Recommendation ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง Soft ๑. การขาดระบบการประสานงานที่ดีพอกั บ ทาง
Infrastructure ต่อรัฐบาล และได้รับการบรรจุใน
กระทรวง ICT
แนวทางสาหรับ Digital Economy
๒. Scope งานของ สพธอ. ค่อนข้างกว้าง และที่
๒. มีเครือข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ผ่ า นมาเราเน้ น ทางด้ า น security และ law
จานวนมากทั้งรัฐและเอกชน
ส่ ง ผลให้ มิ ติ ก ารท างานอื่ น อาจจะขาดหายไป
๓. การทางานระดับบอร์ดจนถึงระดับอนุกรรมการฯ
โดยเฉพาะด้าน e-Commerce
ช่วยส่งเสริมและเติมเต็มการทางานร่วมกัน
๓. ภารกิ จ บางอย่ า งเป็ น ฝ่ า ย support เมื่ อ ไป
๔. ภาพลั ก ษณ์ องค์ ป ระกอบของบอร์ ด และฝ่ า ย
ทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทาให้ยากต่อ
จัดการ ได้ถูก recognize ว่าเป็นองค์กรที่ไ ด้รับ
การควบคุม
การยอมรับ
๕. เวลาคนนึกถึงกฎหมาย ICT จะนึกถึง สพธอ.
๖. เป็นองค์กรที่มีพลวัตร กลไก ที่ประชาชนเข้าถึง
ง่ า ย และตอบสนองต่ อ hot issues ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
๗. ภาพลั กษณ์ของ สพธอ. มีความชัดเจนในเรื่ อ ง
ความโปร่งใสในการทางาน
๘. สพธอ. พยายามส่งมอบผลงาน จนเกิด trust ต่อ
ภาครัฐบาล ที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ
รัฐบาลได้
โครงสร้ำงองค์กร
สพธอ. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น การ alignment ของแต่ละทีม มีภาษาเฉพาะด้าน
และมี ก ารปรั บ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การให้ ส่งผลให้เข้าใจไม่ตรงกัน
เหมาะสมกับสถานการณ์
ระบบกำรดำเนินงำนขององค์กร
๑. มีการวางแผนและติดตามการทางานทุกสัปดาห์ ๑. การเชื่ อ มโยงการท างานข้ อ มู ล ของระบบ
๒. มีนโยบายสาคัญในการดูแลคน และการสร้างคน
ยังไม่มีความสอดคล้องกัน
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จุดแข็ง
จุดอ่อน
๓. มีกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีคุณภาพมาก ๒. ปั ญ หาเรื่ อ งการสื่ อ สารประเด็ น การท างาน
ขึ้น
ในหลายเรื่องให้สามารถเข้าถึงได้ และเข้าใจได้
๔. มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ support การท างาน และ
ง่าย
ช่ ว ยในเรื่ อ งของการสร้ า ง innovation ของ ๓. ประเด็นความเสี่ยง / law compliance ยังขาด
องค์กร
ความตระหนักในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
แบบแผนในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
๑. ความหลากหลายของผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู้ ๑. ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งจั ด สรรเวลา และที ม ต้ อ งล าดั บ
ความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน
ความสาคัญของงาน
๒. การบริหารจัดการที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้นา ๒. การ balance ชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางานออก
ของผู้ บ ริ ห ารที่ ชั ด เจนและteamwork ในการ
จากกัน อาจจะทาให้ burnout
ทางาน ที่มีการ response เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ทางานร่วมกันเป็นอย่างดี
๓. Lifestyle ของผู้ บ ริ ห ารที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ง่าย
ลดรูปแบบพิธีการในการเข้าถึง (ไม่มีรูปแบบแบบ
ราชการ)
๔. ความไว้วางใจของบอร์ดที่มีต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งเกิด
จาก trust ที่เพิ่มมากขึ้น
๕. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
ก าหนดโครงสร้ า งผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการดาเนินงาน เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการทางานของบุคลากร
บุคลำกรและทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
๑. เป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ ทาให้ ๑. ความเป็ น ปั จ เจกของคนรุ่ น ใหม่ ส่ ง ผลต่ อ
เกิด innovation คิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทา
การทางานเพื่อชาติ เป็นสิ่งที่ยังต้องปลูกฝัง
มี style เป็นของตนเอง มี gap ระหว่างพนักงาน ๒. บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ และมุ ม มองในเชิ ง
กับหัวหน้างานที่น้อย
business
๒. มีความสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งในองค์กร
๓. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา
๔. ทักษะความชานาญส่วนบุคคลค่อนข้างสูง
๕. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถและความ
เชี่ ย วชาญส่ ว นบุ ค คลค่ อ นข้ า งสู ง มี ค วาม
รับผิดชอบ มีศักยภาพในการพัฒนาและค้นคว้า
องค์ความรู้ต่างๆ
ค่ำนิยมร่วม
สพธอ. มีการกาหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) ขาดกลไกในการซึ ม ซั บ core value ของคนใน
เพื่อสะท้อนให้เกิดการสร้างวัมนธรรมขององค์กร
องค์กร
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สาหรับในส่วนของโอกาสและอุปสรรคของ สพธอ. จะเป็นมุมมองในส่วนของนโยบาย เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี และกฎหมาย สรุปได้ดังนี้
โอกำส

อุปสรรค

กำรเมือง-นโยบำย
รัฐบาลเห็นว่า Soft Infrastructure มีส่วนสาคัญ ๑. การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เข้าใจ
ในการผลักดันเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
ผิดว่าบทบาทเขาอาจจะลดลง หรือกระทบต่อ
การทางานภายในบ้าน)
๒. สถานการณ์ทางการเมืองที่รุมเร้า และปัญหา
เศรษฐกิจโลก ที่อาจจะต้องส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของรัฐบาล ที่ต้องดูมิติการทางานใหม่
และอาจจะเห็นว่างานเราไม่สาคัญเท่ากับปาก
ท้องของประชาชน
เศรษฐกิจ
๑. ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้มี
๑. ประเทศไทยอาจจะยังขาดกลไก Incentive
โอกาสว่า e-Commerce จะเป็นทางเลือกที่
รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุน สาหรับคนหน้าใหม่
สาคัญ
๒. ขาดเรื่อง Branding และด้าน Marketing
๒. ประเทศมี Product ที่พร้อม แต่ยงั ขาดการ
๓. ความไม่ตระหนักเรื่องประเด็นที่ตามมาจาก
ทางานหลังบ้าน และการส่งเสริมไปขายทาง
ข้อตกลงระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ
ออนไลน์ (เรามีต้นทุนค่อนข้างมาก)
สังคม
๑. คนไทยมีวิถีการใช้ชีวิต Mobile device เพิ่ม ประเทศไทยมี ICT Literacy ต่า
มากขึ้น ทาให้ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารและ
องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย
๒. การใช้เทคโนโลยียงั เป็นไปเพือ่ ความบันเทิงหรือ
ติดต่อสื่อสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓. การออกข่าวเกี่ยวกับผลการใช้เทคโนโลยี มัก
เน้นข่าวเชิงลบ ยังขาดในมุมของมาตรการเชิง
บวก ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติของคนในสังคม
เทคโนโลยี
คนไทยเปิดรับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และได้เข้ามามี ๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึง
บทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน ทั้งในด้านการ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างทั่วถึง
ติดต่อสื่อสาร การพาณิชย์ รวมไปถึงการให้บริการ
(Digital Divide)
ต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
๒. ศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยยังต่าอยู่ (จาก
อันดับการวัดของ World Economic Forum)
๓. งบประมาณสนับสนุน R&D ยังน้อย
๔. ขาด Awareness ในการใช้เทคโนโลยี
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โอกำส

อุปสรรค
๕. ขาดการพัฒนา Application ที่จาเป็น

กฎหมำย
๑. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่
๑. การยังไม่ให้ความสาคัญเรื่อง Implement ตาม
เกี่ยวข้องหรือรองรับกับการทาธุรกรรมทาง
กฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ๒. ข้อจากัดของกฎระเบียบหรือประกาศภายใน
๒. การ Harmonize law (กฎหมายมีความเป็นเอก
หน่วยงานต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติตาม
รูป)
กฎหมายหลัก เช่น การแปลงเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์
และตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งส านั กงานพัฒ นาธุร กรรมทางอิเล็ ก ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๕๔ ได้กาหนดวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สพธอ. ไว้ดังนี้
มาตรา ๗ ในพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ สพธอ. มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๒) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
(๓) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๔) ศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตลอดจนดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ ยวกับ
มาตรฐาน ความมั่ น คงปลอดภั ย หรื อ กรณี อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๘ ในพระราชกฤษฎีกาฯ กาหนดให้ สพธอ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกิจการของสานักงานฯ
(๓) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงานฯ
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงานฯ
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสานักงานฯ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๒๔
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(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงานฯ
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงานฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการบริหารสานักงานฯ กาหนด
(๘) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงานฯ
การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยในส่วนของการดาเนินงานขององค์กร ได้มีการกาหนดโครงการขององค์กรออกเป็นสานักต่างๆ
ดังนี้

ภายใต้การกาหนดกลยุ ทธ์ด้านบุ คลากรที่ถือเป็นสิ นทรัพย์ห รือทุนส าคัญขององค์กร โดยการวาง
แนวทางหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวและการมีวัฒนธรรมองค์กรด้วย Core Value ที่สาคัญ การสร้างความ
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๒๕
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ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ดังนี้

“ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทกุ ระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกล”
พันธกิจ
๑. พั ฒ นา จั ด ท า และผลั ก ดั น Soft Infrastructure (Standard, Cybersecurity, Privacy and
Law) รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จาเป็นสาหรับ Digital Economy
๒. พัฒนาคน และระบบอานวยความสะดวก หรือระบบที่มีความสาคัญยิ่งยวด (Facilitating and
Critical Infrastructure) ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมออนไลน์
๓. ติดตามและประเมิน ผล สภานภาพ ปัญหา และผลกระทบต่อการทาธุรกรรมออนไลน์ ข อง
ประเทศ
เป้ำหมำย
๑. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและจัดทา Soft Infrastructure
๑.๑ เพื่อให้มี Standard ที่จาเป็นต่อ e-Commerce และ Trade Facilitation
๑.๒ เพื่ อ ให้ มี ก ลไกที่ ย กระดั บ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด Self-Regulation ด้ า น
Cybersecurity และ Privacy Protection ที่เข้มแข็ง
๑.๓ เพื่อให้มีกฎระเบี ยบที่อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทาธุรกรรมทางออนไลน์
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางออนไลน์อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการต่อยอดการบริหารสิทธิของ Intangible Property๔
๑.๔ เพื่อร่ ว มสนั บ สนุ น การจัดทามาตรการที่จาเป็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น
e-Payment Roadmaps ที่มีผลกระทบ (Impacts) ที่มีนัยสาคัญต่อ Digital Economy เป็นต้น
๒. พัฒนาคนให้มีจานวนผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน Soft Infrastructure อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่ม
จานวนร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตลอดจนการสร้ำงเครือข่ำยเพื่อขยาย และเพิ่มจานวนผู้ที่มีความรู้ ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทุกปี
๓. จัดทาระบบอำนวยควำมสะดวก หรือระบบที่มีควำมสำคัญยิ่งยวด (Facilitating and Critical
Infrastructure) ในเรื่องสาคัญ
๓. ๑ ร่ ว มเป็ น Project Management Office (PMO) ในการด าเนิ น งาน เรื่ อง Trade
Facilitation เพื่อให้เกิด e-Document Exchange อย่างน้อยใน ๕ อุตสาหกรรมสาคัญหลัก (อ้อย และน้าตาล
ยาง ข้าว อาหารแช่แข็ง และวัตถุอันตราย)
๔

ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างหรือไม่สามารถจับต้องได้
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๒๖
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๓.๒ เป็ น พี่ เ ลี้ ย งในการตั้ ง Sector-based CERT ในประเทศ ส าหรั บ กลุ่ ม Regulator and
Critical Infrastructure ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลา ๔ ปี
๓.๓ ผลักดันการจัดทา National Flow และ Incident Drill ในการรับมือกับภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ที่กระทบต่อ Digital Economy ในกรณีวิกฤติ และเป็นศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย
และเชื่อถือได้
๓.๔ เพื่อผลักดันการทา e-Authentication ให้สอดคล้องกับกรอบ ASEAN ในทุกกลุ่ม (Sector)
ที่สาคัญ
๔. เพื่อยกระดับควำมเชื่อมั่นในการทา e-Commerce
๔.๑ ให้มีฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสาคัญเฉพาะเรื่องในการติดตามและประเมินผล สภานภาพ และ
ผลกระทบต่ อ การท า e-Transaction ของประเทศ อย่ า งน้ อ ย ๕ เรื่ อ ง เช่ น e-Commerce, Paper and
e-Document, e-Transactions, Cybersecurity และ Privacy เป็นต้น
๔.๒ เพื่อให้การทา e-Directory และ Online Complaint กับ Online Consumer Protection
ที่ทาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในการทา e-Commerce ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๒๗
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ยุทธศาสตร์การดาเนินงานในระยะ ๔ ปี แบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์สาหรับการดาเนินงานภายในองค์กร ๑ ยุทธศาสตร์ มีดังนี๕้

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรทำ e-Commerce และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
การสร้างความตระหนัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
e-Commerce สามารถประยุกต์ใช้ธุรกรรมทางออนไลน์เป็นเครื่องมือสาคัญในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญในสถิติที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนสถานภาพการทาธุรกรรม
ทางออนไลน์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน อานวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งในด้านการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ระหว่ างหน่ว ยงาน โดย สพธอ. ดาเนินงานในส่ ว นที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
โครงสร้างพื้นฐาน Critical Infrastructure ในการที่จะทาให้เกิดมาตรฐานของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการ

๕

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ (วาระที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖)ได้พิจารณา
ปรับยุทธศาสตร์ขององค์กรเหลือ ๓ ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ / ๒๘
File name: 20160824_ETDA Strategy plan_series 3_v.06.01

แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน โดยการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการการ
ทางานร่วมกัน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. มีผู้ประกอบการออนไลน์ทเี่ ข้าร่วม
โครงการ และผ่านการอบรมของ สพธอ. เพื่อ
เข้าสู่ Thaiemarket.com (e-Directory)

ร้อยละ

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๒. มีข้อมูลที่แสดงมูลค่าและปริมาณการทา
e-Commerce สาหรับผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมใน Thaiemarket.com

เรื่อง

๑

๑

๑

๑

เรื่อง/
รายการ

๑
(UNSPSC)

๑

๑

๑

เรื่อง

≥๓

≥๓

≥๓

≥๓

๕. ความพึงพอใจของการให้บริการเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์

ร้อยละ

๘๐
(OCC)

๘๐

๘๐

๘๐

๖. ระบบ/แอพพลิเคชั่นรองรับการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ e-Document เพื่อให้เกิด
จานวนเอกสารที่ใช้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง
ในรูปแบบเอกสาอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีการลง
ลายมิชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร

๑๐

ขยายผล

ขยายผล

≥๑

≥๑

≥๒

๓. ความสาเร็จ/การผลักดันมาตรฐานที่
จาเป็นต่อ e-Commerce

๔. ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสาคัญเฉพาะเรื่อง
ในการติดตามและประเมินผล สภานภาพ
และผลกระทบต่อการทา e-Transaction
ของประเทศ

๗. การผลักดันเรื่อง Trade Facilitation
เพื่อให้เกิด e-Document Exchange ใน
อุตสาหกรรมสาคัญหลัก

อุตสาหกรรม

≥๑
(สินค้าเกษตร)
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มำตรกำร/กิจกรรม ที่สำคัญ คือ
๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่ม SMEs และ OTOP ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือสนับ สนุน การทา e-Commerce เพื่อการเพิ่มรายได้ ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้ เกิด
แรงจูงใจสาหรับผู้ประกอบการ เช่น เงินทุน และกลไกทางด้านภาษี เป็นต้น
๒. เพิ่ ม ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารส าหรั บ ร้ า นค้ า ของผู้ ป ระกอบการทางออนไลน์ ใ ห้ มี
มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
๓. เสนอแนะมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
e-Commerce ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เช่น e-Payment, e-Guarantee และ e-Promissory Note
เป็นต้น
๔. จัดทามาตรฐานข้อมูลสินค้าและบริการออนไลน์ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กาหนด
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นได้ง่าย ตลอดจนเป็นการขยายตลาดให้ผู้ประกอบการไทย เช่น มาตรฐาน UNSPSC
(The United Nations Standard Products and Services Code) เป็นต้น
๕. พั ฒ นากลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทางออนไลน์ และการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคทางออนไลน์
เพื่อน าไปสู่ การระงับ ข้อ พิ พาทในการท า e-Commerce โดยขยายจาก Online Complaint Center ไปสู่
Online Dispute Resolution โดยทางานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่สาคัญ
๖. มีมาตรการ แนวทาง ตลอดจนแหล่งจัดเก็บข้อมูลทางสถิติที่เป็นมาตรฐานเพื่อสะท้อนสถานภาพ
การทาธุรกรรมทางออนไลน์ ตลอดจน e-Commerce หรือ m-Commerce ของประเทศในมิติต่างๆ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สาคัญต่อประเทศ
๗. ยกระดับกลยุทธ์การพัฒนาระบบการค้าระหว่างประเทศที่เป็น NSW ไปสู่ Trade facilitation
system มุ่งการพัฒนาระบบการค้าระหว่างประเทศ ของภาคเอกชน และระบบการขนส่ง และ Supply chain
๘. สร้างความตระหนัก ให้อุตสาหกรรมรับรู้ถึงความสาคัญของมาตรฐานและความจาเป็นของการ
นาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศ เช่น การดาเนินงานในเรื่องของ
Trade Facilitation เพื่อให้เกิด e-Document Exchange ในอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญ โดยการผลักดันให้
เกิด PMO เป็นต้น
๙. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน ทั้ ง ในเรื่ อ งของการเป็ น ผู้ ใ ช้ งาน และเป็ น ผู้ ร่ ว ม
ให้บริการที่จะทาให้การดาเนินการเป็นความร่วมมือของรัฐและเอกชนที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เป็นการลดการ
ลงทุนและต้นทุนการดาเนินงาน
๑๐. ประเมินศักยภาพและผลกระทบในการก้าวไปสู่แนวทางข้ อกาหนดการค้าที่อุบัติทั้งจากความ
ตกลงภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น WTO หรือ UN/CEFACT เป็นต้น เพื่อกาหนดแผนงานการ
ดาเนินงานแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
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๑๑. พัฒนามาตรฐานระบบการยืนยันตัวตนกลาง (e-Authentication) ทั้งในทางอิเล็กทรอนิกส์
และในทางกายภาพ ในช่ ว งที่ เ ปลี่ ย นผ่ า น ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บความต้ อ งการในอนาคต ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีความสอดคล้องตามกรอบ ASEAN ใน Sector ที่สาคัญ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำ Soft Infrastructure (Standard, Security, Privacy & Law)
การเสนอแนะมาตรฐาน (ETDA Recommendation) การผลักดันให้เกิดกลไกสาคัญเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมเผยแพร่และส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ มีการใช้
งานมาตรฐานในอุตสาหกรรมสาคัญเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการที่
เกี่ยวข้อง ที่เอื้อต่อการทาธุร กรรมทางออนไลน์ ภายใต้บริบทของประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการสร้ า งความพร้ อ มทางด้ านความมั่ น คงปลอดภั ย (Cybersecurity) ของประเทศ
รวมถึงการสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทางานที่เข้มแข็ง มีการทางานแบบ
เชิงรุก มีบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงมี กลไกการดูแลเรื่อง Security และ Privacy ใน IT supply chain ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. เสนอแนะมาตรฐาน (ETDA
Recommendation) / ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย / มาตรการที่จาเป็น เพื่อสนับสนุน
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ

เรื่อง

≥๔

≥๔

≥๔

≥๔

๒. ความสาเร็จในการพัฒนา ต่อยอดร่าง
กฎหมายลาดับรอง/กฎ ระเบียบ/ประกาศ
ภายใต้กฎหมายที่รองรับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ฉบับ

≥๓

≥๓

≥๓

≥๓

๓. มีเอกสาร/ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ICT ต่อหน่วยงาน
หรือบุคคลทีส่ นใจ

เรื่อง

≥๕

≥๕

≥๕

≥๕
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๔. ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
ICT Law Center นาเสนอต่อผู้บริหาร/
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ

ร้อยละ

≥๘๐

≥๘๐

≥๘๐

≥๘๐

๕. ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/สัมมนาเพิม่ มากขึ้น

ร้อยละ

≥๗๐

≥๗๐

≥๗๐

≥๗๐

๖. จานวน Sector-based CERT ใน
ประเทศ สาหรับกลุ่ม Regulator and
Critical Infrastructure

กลุ่ม

≥๒

≥๒

≥๒

≥๒

๗. ความพึงพอใจในการให้บริการของ
ThaiCERT

ร้อยละ

≥๘๐

≥๘๐

≥๘๐

≥๘๐

๘. หน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนการทางาน
ในการวิเคราะห์และป้องกันการโจมตีทาง
ไซเบอร์ทสี่ าคัญ หรือส่งผลกระทบกับ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยงาน

๘๐

๘๐

-

-

๙. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เชิงลึกด้าน Cybersecurity เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

ร้อยละ
(เทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย)

≥๑๐

≥๑๐

≥๑๐

≥๑๐

มำตรกำร/กิจกรรม ที่สำคัญ คือ
๑. พัฒนา จัดทา และส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐานที่สาคัญและจาเป็นต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล เช่น e-Payment, e-Document (e-Invoice, e-Tax Receipt, e-Transferrable Record))
และ e-Authentication (PKI, Mobile PKI, Citizen ID) เป็นต้น
๒. สร้างกลไกเพื่อให้ สพธอ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทามาตรฐานในเวทีระหว่าง
ประเทศที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม (เช่น ISO, UN/CEFACT
และ ICANN เป็นต้น)
๓. ผลั ก ดั น กลไกที่ ส ร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานตาม ETDA
Recommendation ทั้ ง ลั ก ษณะที่ เ ป็ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานของ ETDA Recommendation
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(Compliance) รวมทั้ ง การด าเนิ น การตามข้ อ ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม เติ ม อื่ น ใด นอกเหนื อ จาก ETDA
Recommendation (Conformance) ตลอดจนการผลักดันกลไกในรูปแบบ Self-Regulation ในลักษณะ
ที่เป็น Accreditation Body
๔. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยอานวยความสะดวก และ
สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางออนไลน์ โดยคานึงถึงบริบทของประเทศ และ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงความผูกพันภายใต้
สนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
๕. จั ดทาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อ ให้ เ กิด การต่ อยอดการบริห ารสิ ทธิข อง Intangible
Property เช่น ในด้านลิขสิทธิ์ (Copyrights) และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) เป็น
ต้น
๖. สร้ า งความพร้ อ มทางด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (CERT Readiness) โดยมี ก ารก าหนด
National Flow เพื่ อ มี แ นวทางการด าเนิ น งานที่ ชัด เจน โดยการท างานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยความร่ว มมือ
เช่น สายกลาโหม และ Law Enforcement เป็นต้น รวมถึงการจัด Incident Drill อย่างต่อเนื่องเป็นประจา
เพื่อการเตรี ย มความพร้ อมในการรั บ มื อภัย คุก คามทางออนไลน์ใ นกรณีวิ กฤติ ให้ กับหน่ว ยงานที่ ส าคั ญ
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
๗. เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานสาคัญในกลุ่ม Regulator and Critical Infrastructure เพื่อการ
จัดตั้ง Sector-based CERT ในประเทศ โดยการจัดให้มีทีมงานในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนั กในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิว เตอร์ให้กับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการอบรมเพื่อจัดตั้ง Sector-based CERT ในรูปแบบต่างๆ เช่น Security Camp การอบรม หรือ
สัมมนาวิชาการ เป็นต้น
๘. เร่ ง สร้ า งมาตรฐานทางด้ า น Security และ Privacy เช่ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานด้ า น
Security และ Privacy ที่ ต อบโจทย์ ใ นแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ยกระดั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานสากล
๙. ผลั กดัน กลไกการทางานในรูปแบบ Self-regulation เพื่อสนับสนุนการทางานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ Security and Privacy เพื่อป้องกันการละเมิดทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก
๑๐. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านผู้ตรวจสอบตามมาตรฐาน โดยการส่งเสริมให้แต่ละ
อุตสาหกรรมมีกลไกตรวจสอบทางด้าน Security และ Privacy ได้เอง เช่น การสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
Security และ Privacy ในแต่ละอุตสาหกรรม เป็นต้น
๑๑. ส่งเสริมกลไกการดูแลเรื่อง Security และ Privacy ใน IT supply chain โดยการพัฒนา
platform ให้ IT suppliers ได้มีการแบ่งปันข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกับภาคอุตสาหกรรม
๑๒. ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดกลไกการตรวจวิเคราะห์ระบบที่จาเป็นสาหรับการต่อยอด
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญยิ่งยวด (Critical Infrastructure)
๑๓. การร่วมปลูกฝังประเด็นทางด้าน Security และ Privacy ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ หรือ
การเสนอให้มีผนวกไปในหลักสูตรของระบบการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำองค์กรให้มีกำรดำเนินงำนแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเต็มรูปแบบ มี
บุคลำกรที่มีคุณภำพ และมีกระบวนกำรที่มีมำตรฐำน เพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนองค์กรภำยใต้นโยบำย
รัฐบำล
การร่วมพัฒนาให้องค์กรเป็นแหล่งของการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ
มิติ มีกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานต่างๆ มี
การท างานเชิ ง รุ ก อย่ า งมื อ อาชี พ ตลอดจนมี ค รื อ ข่ า ยในการท างานร่ ว มกั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. กิจกรรม/กระบวนการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรเพื่อรองรับการดาเนินงานตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย

กิจกรรม

≥๒

≥๒

≥๒

≥๒

๒. ความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน เพื่อ
ผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทางาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ
(เทียบกับ
แผนการ
ดาเนินงาน
ที่กาหนด)

≥๘๐

≥๙๐

≥๑๐๐

-

๓. ความสาเร็จของการพัฒนาด้านการกากับ
ดูแลกิจกรรม
(เทียบตามแนวทางที่ กพร. กาหนดประเมินใน
แต่ละปี)

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔. ความสาเร็จในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
(Compliance) ขององค์กร

รายงาน

๕. คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(การดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (เอกสารใน
ภาคผนวก))

ร้อยละ

มีการรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริหารฯ ให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

≥๙๐

≥๙๐

≥๙๐

≥๙๐
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มำตรกำร/กิจกรรมที่สาคัญ คือ
๑. การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานในรูปแบบของคนรุ่นใหม่
กล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
๒. การสร้างภาวะแวดล้อมที่บุคลากรจะร่วมใจกันในการพัฒนาประเทศ ด้วยภารกิจองค์กรอย่างมี
ส่วนร่วม
๓. การส่งเสริมและพัฒนาเครื่ องมือ ตลอดจนกระบวนการทางานภายในองค์กรเพื่อให้เกิ ดการ
ดาเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
๔. การปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance) ขององค์กร ตลอดจนมีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
๕. การเสนอแนะเทคนิค ข้อแนะนา และวิธีการให้แก่ประชาชน ในการใช้งานโลกออนไลน์ ที่ช่วยลด
ความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
๖. การสร้างเครือข่ายการทางาน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
๗. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดตั้งองค์กร ตามกระบวนการของ ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนากาลังคนทั้งในรูปแบบ Change Management และกระบวนการสื่อสาร เพื่อปรับ
วิธีการทางาน การลดขั้นตอนในการทางาน ให้ประชาชนเข้าถึงได้ และพร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านการทางาน
โครงสร้างองค์กร เพื่อตอบโจทย์ประเทศ เป็นต้น
๘. การดาเนินงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง Soft Infrastructure Committee & Electronic Transaction
Committee, Cybersecurity Commission และ Privacy Committee
๙. การเตรียมการเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายภายใต้กฎหมาย Digital Economy (กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล, กฎหมาย Cybersecurity, กฎหมายการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ,
กฎหมายธุรกรรมฯ และ NETDA)
๑๐. การดาเนินงานในภารกิจที่มีความเร่งด่วนในเชิงนโยบาย และส่งผลกระทบต่อประเทศ เช่น
Internet Governance เป็นต้น
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บทที่ ๔ กำรแปลงยุทธศำสตร์ สู่แผนปฏิบัติกำร
การดาเนินงานภายหลังจากที่ได้มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
แล้วนั้น จะเป็นการกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีการทบทวนแผนปฏิบัติ
การทุกปีงบประมาณ โดยนาเสนอผ่านที่ประชุมผู้บริหาร คณะอนุกรรมการการเงิน การลงทุน และติดตามงาน
ที่สาคัญของ สพธอ. และคณะกรรมการบริหาร สพธอ. เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความครบถ้วน ก่อน
ประกาศเป็นตัวชี้วัดประจาปีต่อไป
ทั้งนี้ สพธอ. ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. เพื่อพิจารณาในหลักการแล้ว โดยแนวทางการดาเนินงานจะมุ่งเน้นมีดังนี้
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๔๘๘.๑๑ ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เป้าหมายหลัก/เป้าหมายรอง
๑. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและจัดทา Soft
Infrastructure
- เพื่อให้มี Standard ที่จาเป็นต่อ e-Commerce
๒. ให้มีฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสาคัญเฉพาะเรื่องในการ
ติดตามและประเมินผล สภานภาพ และผลกระทบต่อ
การทา e-Transaction ของประเทศ อย่างน้อย
๕ เรื่อง เช่น e-Commerce, Paper and
e-Document, e-Transactions, Cybersecurity
และ Privacy เป็นต้น

๓. เพื่อให้การทา e-Directory และ Online
Complaint กับ Online Consumer Protection ที่
ทาร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยยกระดับความ
เชื่อมั่นในการทา e-Commerce หรือ
m-Commerce ให้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
๑๐ ต่อปี
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ๑. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและจัดทา Soft
และ ๒
Infrastructure
- เพื่อให้มี Standard ที่จาเป็นต่อ Trade
Facilitation

ภารกิจการดาเนินงานที่สาคัญ

ช่วงเวลา

งบประมาณประจาปี (ล้านบาท)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑๘
๒๒

สานักที่รับผิดชอบ

OTOP goes Online
- Green e-Commerce
- Online Complaint Center

๒๕๕๙-๒๕๖๒

๒๕๕๙
๑๕

๒๕๖๒
๒๖

e-Transactions Data Analytics
- e-Transactions Statistics Report
- e-Commerce Survey
- Thailand Internet User Profile
- Cybersecurity Survey
- e-Document Survey

๒๕๕๙-๒๕๖๒

๙

๑๑

๑๓

๑๕

สานักยุทธศาสตร์*
สานักสารสนเทศ
สานักมั่นคง
ปลอดภัย

Trade Facilitation
- e-Certificate
- e-Attachment
- e-Tax Invoice

๒๕๕๙-๒๕๖๒

๕๒

๖๒

๗๔

๘๘

สานักโครงสร้าง
พื้นฐาน*
สานักมาตรฐาน
สานักวิจยั และ
พัฒนา

สานักส่งเสริมฯ*
สานักมาตรฐาน
สานักสารสนเทศ

๒. จัดทาระบบอานวยความสะดวก หรือระบบที่มี
ความสาคัญยิ่งยวด (Facilitating and Critical
Infrastructure) ในเรื่องสาคัญ
- ร่วมเป็น Project Management Office (PMO) ใน
การดาเนินงานเรื่อง Trade Facilitation เพื่อให้เกิด
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมายหลัก/เป้าหมายรอง

ภารกิจการดาเนินงานที่สาคัญ

ช่วงเวลา
๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

e-Document Exchange ใน ๕ อุตสาหกรรมสาคัญ
หลัก (อ้อย และน้าตาล ยาง ข้าว อาหารแช่แข็ง และ
วัตถุอันตราย)
- ผลักดันการทา e-Authentication ให้สอดคล้องกับ
กรอบ ASEAN ในกลุ่มที่สาคัญ
๑. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและจัดทา Soft
Infrastructure
- เพื่อให้มกี ฎระเบียบที่อานวยความสะดวกและลด
ขั้นตอนการทาธุรกรรมทางออนไลน์ สนับสนุนให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางออนไลน์
อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้เกิดการต่อยอดการบริหารสิทธิของ Intangible
Property
- เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทามาตรการที่จาเป็น
รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น e-Payment
Roadmaps ที่มีผลกระทบ (Impacts) ที่มีนัยสาคัญ
ต่อ Digital Economy เป็นต้น

e-Standard
- ปี ๕๙:
๑. มาตรฐาน NPMS V3 ( Fi-To-Fi
Message for Bulk Payment ) หน่วยงานนาไปใช้ : บริษัท NITMX,
ธนาคารสมาชิกของระบบ Bulk
Payment รวมทั้งหมดจานวน ๓๓
หน่วยงาน
๒. มาตรฐาน WSS V2 (Web
Application Security Standard)
(สพธอ.) - หน่วยงานนาไปใช้ : นาร่อง
กับหน่วยงานภาครัฐ ที่เว็บไซด์มีความ
เสี่ยงฯ
๓. มาตรฐานกาหนดหมายเลข OID
สาหรับการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) - หน่วยงาน
นาไปใช้ : ทดสอบนาร่องกับ NRCA
และบริษัท NITMX คาดว่าจะนามาใช้
ในปี ๒๕๕๙ เพื่อระบุ Transaction ID
๔. พัฒนาระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูล
แบบมั่นคงปลอดภัยสาหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
(Secured Data Exchange Standard
(SDES))

๒๕๕๙-๒๕๖๒

๑๔

งบประมาณประจาปี (ล้านบาท)
๒๕๖๐
๒๕๖๑

๑๗

๒๐

สานักที่รับผิดชอบ
๒๕๖๒

๒๔

สานักมาตรฐาน*
สานักกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

เป้าหมายหลัก/เป้าหมายรอง

๑. เพื่อให้มีกลไกที่ยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิด Self-Regulation ด้าน Cybersecurity
และ Privacy Protection ที่เข้มแข็ง

ภารกิจการดาเนินงานที่สาคัญ

ช่วงเวลา

ICT Law Center
- Training
- พัฒนากฎหมายฯ
- เผยแพร่ขอ้ มูล (เอกสารเผยแพร่ /
สัมมนา / เว็บไซต์)
Cybersecurity & & Privacy
Readiness
- ThaiCERT
- Digital Forensics
- Government Monitoring

๒๕๕๙-๒๕๖๒

๒๕๕๙
๑๑

๒๕๕๙-๒๕๖๒

๑๗๕

๑. การดาเนินงานตามแนวทาง กพร.
๒. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต

๒๕๕๙-๒๕๖๒

งบประมาณประจาปี (ล้านบาท)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑๓
๑๖

๒๑๐

๒๕๐

สานักที่รับผิดชอบ
๒๕๖๒
๑๙

สานักกฎหมาย*
สานักสารสนเทศ

๓๐๐

สานักความมั่นคง
ปลอดภัย*
สานักกฎหมาย

๘
(พัฒนาบุคลากร)

สานักบริหารกลาง
สานักผู้อานวยการ
สานักสารสนเทศ

๒. พัฒนาคนให้มีจานวนผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน Soft
Infrastructure อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มจานวน
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพือ่
ขยาย และเพิ่มจานวนผู้ที่มีความรู้ ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓. จัดทาระบบอานวยความสะดวก หรือระบบที่มี
ความสาคัญยิ่งยวด (Facilitating and Critical
Infrastructure) ในเรื่องสาคัญ
- เป็นพี่เลี้ยงในการตั้ง Sector-based CERT ใน
ประเทศ สาหรับกลุ่ม Regulator and Critical
Infrastructure ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลา ๔ ปี
- ผลักดันการจัดทา National Flow และ Incident
Drill ในการรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ที่กระทบ
ต่อ Digital Economy ในกรณีวิกฤติ และเป็น
ศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย และ
เชื่อถือได้
ตัวชี้วัดตาม กพร. และแผนการดาเนินงานขององค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

๕
๖
๗
(พัฒนาบุคลากร) (พัฒนาบุคลากร) (พัฒนาบุคลากร)
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมายหลัก/เป้าหมายรอง

ภารกิจการดาเนินงานที่สาคัญ

ช่วงเวลา
๒๕๕๙

(ภาคผนวก)
๕. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. Project Management / Risk
Management
๕. เลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ
และคณะอนุกรรมการที่เกีย่ วข้อง
๖. Internet Governance และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

งบประมาณประจาปี (ล้านบาท)
๒๕๖๐
๒๕๖๑

สานักที่รับผิดชอบ
๒๕๖๒
สานักวิจยั และ
พัฒนา
สานักยุทธศาสตร์
สานักโครงการ
พิเศษ
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กระบวนการที่สาคัญในการที่จ ะผลักดันให้ แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นดังกล่าวสามารถบรรลุ ผ ล
ส าเร็ จ ได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ คื อ การน ายุ ท ธศาสตร์ ไ ปปฏิ บั ติ (Strategic Implementation) เพื่ อ ให้ แ ผน
ยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานในทางปฏิบัติ พร้อมกับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่สานักงานฯ จะได้
นาไปวางแผนเพื่อขอเสนองบประมาณสนับสนุนให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการที่สาคัญ ที่สอดรับกับกลยุทธ์หลัก
พร้อมรายละเอียดโครงการที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนการดาเนินงาน งบประมาณที่ใช้
ในการด าเนิ น งานและผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในแบบฟอร์ ม ส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ด าเนิ น งาน (การรายงานผล มี ก ารด าเนิ น งานทั้ ง ในระดั บ Weekly report และ Monthly
report)
๒. สื่อสารแผนปฏิบัติการ ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอกรับรู้และเข้าใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปได้
๓. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ
ตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายระหว่างแผนงาน/โครงการได้
ในการผลั กดัน แผนยุ ทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดตาม
วัตถุป ระสงค์ขององค์กรได้นั้ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในแต่ล ะส านักจะต้องคานึงและให้ ความส าคัญในการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปดาเนินงาน โดยการกาหนดมาตรการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน ตลอดจนการนาไป
วางแผนและเสนอของบประมาณสาหรับการใช้ดาเนินงานตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ซึ่ ง การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด กระบวนการส าคั ญ คื อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานฯ เพื่อพิจารณาในส่วนของการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนในเชิง
ปฏิบัติการ การบรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคเพื่ อ
จัดทารายงานโดยสรุปด้านการประเมินผลนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอเป็น
รายเดือน ตลอดจนนาไปสู่การจัดทารายงานประจาปีเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามปฏิทินกิจกรรมหรือ
กรอบระยะเวลาที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด เพื่อประโยชน์ในกระบวนการบริหาร การจัดสรรงบประมาณ และ
การตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป
๑. กรอบแนวคิดในการบริหารงาน ติดตามและประเมินผล
สานักงานฯ มีการจัดแบ่งส่วนงานและมอบหมายผู้บังคับบัญชาให้มีการกากับดูแลตามสายงาน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ
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๒. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาใน ๓ มิติ ได้แก่
(๑) มิติด้านเวลา ดาเนินงานในช่วงระหว่างการดาเนินงาน และภายหลังจากการดาเนินงาน
เสร็จสิ้น (เฉพาะโครงการที่มีนัยสาคัญ)
(๒) มิติด้านเนื้อหา เป็นการติดตามและประเมินผลในส่วนของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
(๓) มิติด้านวิธีการ ใช้วิธีการรวบรวมสรุปและวิเคราะห์ผ ลในภาพรวมเพื่อนาเสนอผู้ บริห าร
ระดับสูง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
๓. ระบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
องค์กรจะพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อการบริ ห ารจั ด การโครงการ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการงาน/โครงการ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรคน
และงบประมาณ โดยมีตั้งแต่การวางแผนการทางาน การรายงานผลการดาเนินงานและติดตามผลการทางาน
ทั้งในส่วนที่เป็นในแต่ละโครงการ/งาน และในภาพรวมของทั้งองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารต่อไป
๔. แนวทางการสื่อสารผลการติดตามและประเมินผล
องค์กรจั ดให้ มีการสื่ อสารผลการติดตามประเมินผล เพื่อให้ บุคลากรทุกระดับในสานั กงานฯ
สามารถรับรู้และเข้าใจในผลวิเคราะห์และนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
(๑) ระบบ Intranet เพื่อเป็นการสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กร โดยการนาเข้าข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสารไว้บน Website Intranet เพื่อให้บุคลลากรทุกคนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) ระบบ e-Mail เพื่อเป็นการส่งข้อมูลไปยังบุคลากรในองค์กร โดยเป็นการส่งเฉพาะบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือทุกคนในองค์กรได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
(๓) ช่องทาง Social media สาหรับการติดตามผลการดาเนินงานเป็นการเฉพาะ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการส่งข้อมูลแบบ Real time และสอดคล้องกับ Life style ของบุคลากร
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ภำคผนวก
แผนปฏิบัติแผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สพธอ.)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

คานา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประกอบกับ
สถานการณ์ ทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็ น ปั ญ หาส าคัญ ที่จะส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งสังคมไทยไม่สามารถมองข้ามได้
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ในฐานะองค์กรภายใต้การ
กากับ ดูแลของภาครัฐ (กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร) ได้ให้ ความส าคัญ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปี ๒๕๕๘๒๕๖๒ ขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูก
จิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมพลังแผ่ นดินร่วมกัน
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๔
สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์กรมีความสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนผลักดันให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและประเทศชาติต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป
สานั กงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย สพธอ. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์ก ารมหาชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพธอ. เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อันรวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพื่อ
ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้น ฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่างๆ รวมทั้ง
เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น ต่ อ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการดาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพธอ. ได้กาหนดวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของ สพธอ. ไว้อย่างชัดเจน
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
มาตรา ๗ ให้ สพธอ. มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงานฯ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๒) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุ นการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
(๓) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้ านต่างๆ เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น ต่ อ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดาเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างองค์กร๑
วิสัยทัศน์
ทาให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีการกาหนดพันธกิจเป็น ๓ ด้านหลักๆ คือ
๑. พัฒนา จัดทา และผลักดัน Soft Infrastructure (Standard, Cybersecurity, Privacy & Law)
รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จาเป็นสาหรับ Digital Economy
๒. พัฒนาคน และระบบอานวยความสะดวก หรือระบบที่มีความสาคัญยิ่งยวด (Facilitating & Critical
Infrastructure) ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการทา e-Transaction
๓. ติดตามและประเมินผล สภานภาพ ปัญหา และผลกระทบต่อการทา e-Transaction ของประเทศ
ค่านิยม

ยุทธศาสตร์องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างกลไกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นใน
การทา e-Commerce
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Facilitating และ Critical Infrastructure)
ให้มีความน่าเชื่อถือ
ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ การพั ฒ นาและประยุกต์ใช้กฎระเบี ย บ มาตรฐานที่ ส าคัญ และจาเป็น ต่อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างกลไกที่แข็งแรงในการดูแลความมั่นคงปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล
๑ สพธอ.

(๒๕๕๙). แผนยุทธศาสตร์ สพธอ. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒. หน้า ๒๓-๓๔
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพั ฒ นาให้ เป็ นองค์กรอิเล็ กทรอนิกส์ โดยมีบุ คลากรที่ มีคุณ ภาพ เพื่อ รองรับการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้นโยบายรัฐบาล
โครงสร้างองค์กร
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ขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สพธอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
๑. มี ก ารศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ ๒ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ซึ่งสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๒. เครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจมีประสิทธิภาพ
๔. สังคมรู้เท่าทัน ร่วมป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมพลังแผนดินร่วมกันปราบปรามกรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. เมื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ยุท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แล้ว เห็ น ว่ า
กิจกรรมที่ สพธอ. สามารถดาเนินการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ กิจกรรมสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคน
ดี ซื่อสัตย์ มีความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นคนเก่งและสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง
๒.๒ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทางานภายในองค์กร การวางระบบในการควบคุมดูแลตนเอง มี
ระบบการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส และระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรว่ามีการทุจริต ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่
๒.๓ กิจกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร เพื่อ
เฝ้าระวังและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการ ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๗

๓. วางกรอบยุทธศาสตร์ สพธอ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ด้าน
๓.๑ ปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสานึก ปรับฐานคติ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๓ สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๔ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
ปลูกฝังค่านิยม สร้าง
จิตสานึก ปรับฐานคติ
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม

พัฒนาสมรรถนะ เพิ่ม
ขีดความสามารถ
บุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

สร้างความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ลด
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สพธอ. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพธอ.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๘

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์

มาตรการ

๑. ปลูกฝังค่านิยม
สร้างจิตสานึก
ปรับฐานคติ ยึด
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

๑.๑ ส่งเสริม
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
และการดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
บุคลากร

๑.๒ ส่งเสริม
ค่านิยม/ประมวล
จริยธรรมองค์กร
ให้เป็นที่รับทราบ
แก่บุคลากร

กิจกรรม/
ตัวชี้วัดผลการ
โครงการ
ปฏิบัติงาน
- เผยแพร่ข้อมูลที่
จานวนเรื่อง/
เกี่ยวข้องกับหลัก จานวนครั้งที่มี
ธรรมาภิบาลและ
การ
หลักปรัชญา
ประชาสัมพันธ์แก่
เศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรภายใน
ผ่านช่องทาง
องค์กร
ต่างๆ (เช่น เสียง
ตามสาย สื่อ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
Knowledge
Management,
Social Media,
Home Day,
Banner,
Welcome
Screen เป็นต้น)
- รณรงค์/
มีช่องทาง/สือ่
เผยแพร่ค่านิยม/
สร้างสรรค์
ประมวล
เผยแพร่ค่านิยม
จริยธรรม องค์กร องค์กร/ประมวล
ตลอดจน
จริยธรรม
ข้อบังคับที่
ตลอดจน
เกี่ยวข้องอย่าง
ข้อบังคับที่
สร้างสรรค์ผ่าน
เกี่ยวข้อง ให้
ช่องทางต่างๆ
บุคลากรทั้ง

๒๕๕๘
๒ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๔ เรื่อง/ครั้ง
๖ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี
ต่อปี

๒ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

๔ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

๖ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

๒๕๖๑-๒๕๖๒
๘ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

๘ เรื่อง/ครั้ง
ต่อปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วนงงา
นานบริหารคลัง
ความรู้)
- สานักกฎหมาย
- สานัก
สารสนเทศ
- สานักส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

-

- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วนงงา
นานบริหารคลัง
ความรู้)
- สานักกฎหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๙

ยุทธศาสตร์

๒. พัฒนา
สมรรถนะ เพิ่มขีด
ความสามารถ
บุคลากรในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ

มาตรการ

๒.๑ ส่งเสริมให้
บุคลากร เข้ารับ
การอบรม
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ

กิจกรรม/
ตัวชี้วัดผลการ
โครงการ
ปฏิบัติงาน
(เช่น เสียงตาม
องค์กรรับทราบ
สาย สื่อสิ่งพิมพ์
อย่างทั่วถึง
เว็บไซต์
Knowledge
Management,
Social Media,
Home Day,
Banner,
Welcome
Screen เป็นต้น)
- จัดให้มีการ
จานวนครั้งที่มี
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การฝึกอบรมต่อปี
ค่านิยม/ประมวล
จริยธรรม องค์กร
ตลอดจน
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแก่
บุคลากร

บุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

๒๕๕๘

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๒๕๖๑-๒๕๖๒

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
- สานัก
สารสนเทศ
- สานักส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๑ ครั้ง
ต่อปี

จานวนบุคลากรที่ มีบุคลากรที่เข้า
เข้ารับการอบรม รับการอบรมที่
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับด้าน
ด้านการป้องกัน การป้องกันและ
และปราบปราม ปราบปรามการ
การทุจริต
ทุจริต

๒ ครั้ง
ต่อปี

จานวนบุคลากร
ผ่านการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับด้าน
การ
ป้องกันฯ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๓๐

๒ ครั้ง
ต่อปี

๒ ครั้ง
ต่อปี

-

- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
- สานักกฎหมาย
- สานักบริหาร
กลาง
- สานัก
สารสนเทศ
- สานักส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
- สานักกฎหมาย

จานวนบุคลากร จานวนบุคลากร
ผ่านการอบรมที่ ผ่านการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับด้าน เกี่ยวข้องกับด้าน
การ
การ
ป้องกันฯ ไม่ต่า ป้องกันฯ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ กว่าร้อยละ ๘๐
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๐

ยุทธศาสตร์
ทุจริต (ส่งคนเข้า
อบรมภายนอก)

มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

๒๕๕๘

ทุจริต
๒.๒ เสริมสร้าง
องค์ความรู้แก่
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ
กฎหมาย
จรรยาบรรณ
จริยธรรม หรือ
บรรทัดฐานตาม
วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของ
องค์กร

๓. สร้างความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ลด
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

กิจกรรม/
โครงการ

๓.๑ ส่งเสริม
พัฒนามาตรฐาน
และเครื่องมือใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตทั้งภายใน
และนอกองค์กร

ส่งบุคลากรเข้า
ร้อยละของ
ร่วมประชุม
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรม และ
การส่งเสริมองค์
สัมมนาที่
ความรู้ตาม
เกี่ยวข้องตาม
วิชาชีพที่
วิชาชีพ เช่น
เกี่ยวข้องกับการ
- ด้านทรัพยากร ทางานขององค์กร
บุคคล
ผ่านเกณฑ์การ
- ด้านการจัดซื้อ
อบรมที่ผู้จดั
จัดจ้างภาครัฐ
กาหนด
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบ
ภายใน
- ด้านความเสีย่ ง/
ควบคุมภายใน
เป็นต้น
- จัดทามาตรฐาน มีแนวทางการ
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัตงิ านหรือ
ด้านต่างๆ ที่
คู่มือกาหนด
สาคัญ เช่น
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้าน
 การบริหาร
ต่างๆ ที่สาคัญ
ทรัพยากรมนุษย์
 การจัดซื้อจัด
จ้าง

-

๑ ด้าน
ต่อปี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ของบุคลากร
ของบุคลากร
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ร้อยละ ๕๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ
บุคลากรที่เข้ารับ บุคลากรที่เข้ารับ
การส่งเสริมองค์ การส่งเสริมองค์
ความรู้ฯ ผ่าน
ความรู้ฯ ผ่าน
เกณฑ์การอบรม เกณฑ์การอบรม
ที่ผู้จัดกาหนด
ที่ผู้จัดกาหนด
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)

๑ ด้าน
ต่อปี

๑ ด้าน
ต่อปี

๒๕๖๑-๒๕๖๒
ของบุคลากร
ทั้งหมด ต่อปี
ร้อยละ ๗๐ ของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การส่งเสริมองค์
ความรู้ฯ ผ่าน
เกณฑ์การอบรม
ที่ผู้จัดกาหนด
ต่อปี
(ถ้ามี)

๑ ด้าน
ต่อปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล)

-

- ทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๑

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

กิจกรรม/
ตัวชี้วัดผลการ
โครงการ
ปฏิบัติงาน
 การวางแผน
งานงบประมาณ
 การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก เป็น
ต้น
- ทบทวน
เสนอผลการ
ปรับปรุง
ทบทวน/แผน
กระบวนการ และ ปรับปรุงการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานฯ ต่อ
ปฏิบัติงานด้าน
ผู้บริหาร และมี
ต่างๆ ที่สาคัญ
รายงานติดตาม
เช่น
ผลการปฏิบตั ิงาน
(ด้านที่เลือกไว้ใน
 การบริหาร
ปีที่แล้ว)
ทรัพยากรมนุษย์
 การจัดซื้อจัด
จ้าง
 การวางแผน
งานการเงินและ
งบประมาณ
 การ
ตรวจสอบภายใน
 การความ
เสี่ยง/ควบคุม
ภายใน
 การ
ปฏิบัติงานตาม

๒๕๕๘

-

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑ ด้าน
ต่อปี

๑ ด้าน
ต่อปี

๒๕๖๑-๒๕๖๒

๑ ด้าน
ต่อปี

งบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

- ทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๒

กิจกรรม/
โครงการ
ภารกิจหลัก เป็น
ต้น
- จัดทารายงาน
ผลความสาเร็จ
การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต คอร์รปั ชั่น
กับมาตรฐาน
ความโปร่งใส
๔. เสริมสร้าง
๔.๑ เปิดเผย
จัดให้มีช่องทาง
ความแข็งแกร่งใน รายงานผล
การเผยแพร่
การป้องกันและ ความสาเร็จของ รายงานผล
ปราบปรามการ แผนปฏิบัติการ ความสาเร็จของ
ทุจริตของ
ป้องกันฯ ต่อ
แผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน
สาธารณะ
ป้องกันฯ ต่อ
สาธารณะ
๔.๒ ส่งเสริมการ จัดให้มีช่องทาง
มีส่วนร่วมของ
ร้องเรียนเรื่อง
ภาคประชาชน/ผู้ ทุจริตในการ
มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้บริการตาม
ในการติดตาม
ภารกิจหลักของ
ตรวจสอบการละ หน่วยงาน
เว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่/ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์

มาตรการ

๒๕๕๘

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐

รายงานผล
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ประจาปี
งบประมาณ ที่
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหาร
มีช่องทางการ
เผยแพร่รายงาน
ผลความสาเร็จ
ของแผนปฏิบัติ
การป้องกันฯ ต่อ
สาธารณะ

๑ ด้าน
ต่อปี

๑ ด้าน
ต่อปี

๑ ด้าน
ต่อปี

-

๑ ช่องทาง

๑ ช่องทาง

มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่มี
ความเหมาะสม
อย่างน้อย ๑
ช่องทาง
และแนวปฏิบตั ิใน
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่
มีความเหมาะสม
อย่างน้อย ๑
ช่องทาง
และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑ ด้าน
ต่อปี

-

- งานพัฒนา
องค์กร (ส่วนงาน
กากับการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด)

๑ ช่องทาง

-

- งานพัฒนา
องค์กร (ส่วนงาน
กากับการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด)
- สานัก
สารสนเทศ

-

- สานัก
สารสนเทศ
- สานักส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๒๕๖๑-๒๕๖๒

มีช่องทางการรับ มีช่องทางการรับ มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่ เรือ่ งร้องเรียนที่ เรื่องร้องเรียนที่มี
มีความ
มีความเหมาะสม ความเหมาะสม
เหมาะสม อย่าง อย่างน้อย ๑
อย่างน้อย ๑
น้อย ๑ ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
และแนวปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการ
ในการจัดการ
ในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๓

บรรณานุกรม
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมธุรกิจพลังงาน
ประจาปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ทบทวนครั้งที่ ๑: ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกรมธุรกิจพลังงาน ประจาปี ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๘
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ ง ชาติ องค์ ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ และส านั ก งาน ป.ป.ท.
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓.
ศรีสะเกษ: ๒๕๕๓
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดพะเยา. พะเยา: ๒๕๕๔
ศูน ย์ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๗
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐.
กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๘
สานั กงานเศรษฐกิจการคลั ง (สศค.). แผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.). กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๔
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แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๕

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

๑. ปลูกฝัง
ค่านิยม สร้าง
จิตสานึก ปรับ
ฐานคติ ยึด
หลักคุณธรรม
จริยธรรม

๑.๑ ส่งเสริม
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมา
ภิบาลและการ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
บุคลากร

- เผยแพร่ข้อมูลที่
จานวนเรื่อง/จานวน
เกี่ยวข้องกับหลัก
ครั้งที่มีการ
ธรรมาภิบาลและ
ประชาสัมพันธ์แก่
หลักปรัชญา
บุคลากรภายในองค์กร
เศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านช่องทางต่างๆ
(เช่น เสียงตามสาย
สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
Knowledge
Management,
Social Media,
Home Day,
Banner,
Welcome
Screen เป็นต้น)

๖

๑.๒ ส่งเสริม
ค่านิยม/
ประมวล
จริยธรรม
องค์กรให้เป็นที่
รับทราบแก่
บุคลากร

- รณรงค์/เผยแพร่
มีช่องทาง/สื่อ
ค่านิยม/ประมวล
สร้างสรรค์เผยแพร่
จริยธรรม องค์กร
ค่านิยมองค์กร/
ตลอดจนข้อบังคับที่ ประมวลจริยธรรม
เกี่ยวข้องอย่าง
ตลอดจนข้อบังคับที่
สร้างสรรค์ผ่าน
เกี่ยวข้อง ให้บุคลากร
ช่องทางต่างๆ (เช่น
ทัง้ องค์กรรับทราบ

๖

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
๖๐
๖๐

ก.ค.-ก.ย.
๖๐

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วนง
งานานบริหาร
คลังความรู้)
- สานัก
กฎหมาย
- สานัก
สารสนเทศ
- สานัก
ส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วนง

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๖

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ
เสียงตามสาย สื่อ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
Knowledge
Management,
Social Media,
Home Day,
Banner,
Welcome
Screen เป็นต้น)

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

อย่างทั่วถึง

- จัดให้มีการ
จานวนครั้งที่มีการ จานวน ๒ ครั้ง
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ฝึกอบรมต่อปี และ
ที่มีการ
ค่านิยม/ประมวล
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ฝึกอบรมต่อปี
จริยธรรม องค์กร
ต่อปี
และจานวน
ตลอดจนข้อบังคับที่
บุคลากรเข้า
เกี่ยวข้องแก่
ร่วมอบรมไม่ตา่
บุคลากร
กว่าร้อยละ ๕๐
ของบุคลากร
ทั้งหมด

๒. พัฒนา
สมรรถนะ เพิ่ม
ขีด
ความสามารถ

๒.๑ ส่งเสริมให้
บุคลากร เข้า
รับการอบรม
เกี่ยวกับการ

บุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ

จานวนบุคลากรที่เข้า มีบุคลากรที่เข้า
รับการอบรมซึ่ง
รับการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับด้านการ เกี่ยวข้องกับ
ป้องกันและ
ด้านการป้องกัน

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
๖๐
๖๐

ก.ค.-ก.ย.
๖๐

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งานานบริหาร
คลังความรู้)
- สานัก
กฎหมาย
- สานัก
สารสนเทศ
- สานัก
ส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
- สานัก
กฎหมาย
- สานักบริหาร
กลาง
- สานัก
ส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๗

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

บุคลากรในการ ป้องกันและ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ปราบปรามการ การทุจริต
ทุจริต (ส่งคน
เข้าอบรม
ภายนอก)
๒.๒ เสริมสร้าง
องค์ความรู้แก่
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ
กฎหมาย
จรรยาบรรณ
จริยธรรม หรือ
บรรทัดฐาน
ตามวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ
การทางานของ
องค์กร
๓. สร้างความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ลด
ปัญหาการ
ทุจริตและ

๓.๑ ส่งเสริม
พัฒนา
มาตรฐานและ
เครื่องมือใน
การป้องกัน

กิจกรรม/โครงการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปราบปรามการทุจริต

และ
ปราบปรามการ
ทุจริต ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๕๐
ของบุคลากร
ทั้งหมด

ส่งบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ ๖๐
ประชุม อบรม และ เข้ารับการส่งเสริมองค์ ของบุคลากรที่
สัมมนาที่เกีย่ วข้อง ความรู้ตามวิชาชีพที่
เข้ารับการ
ตามวิชาชีพ เช่น
เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมองค์
- ด้านทรัพยากร
ทางานขององค์กร
ความรู้ฯ ผ่าน
บุคคล
ผ่านเกณฑ์การอบรมที่
เกณฑ์การ
- ด้านการจัดซื้อจัด
ผูจ้ ัดกาหนด
อบรมที่ผู้จดั
จ้างภาครัฐ
กาหนด (ถ้ามี)
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบ
ภายใน
- ด้านความเสีย่ ง/
ควบคุมภายใน
เป็นต้น
- จัดทามาตรฐาน
มีแนวทางการ
๑ ด้าน
การปฏิบัติงานด้าน ปฏิบัติงานหรือคูม่ อื
ต่อปี
ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น กาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 การบริหาร
ที่สาคัญ

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
๖๐
๖๐

ก.ค.-ก.ย.
๖๐

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
บุคคล)

- สานัก
ผู้อานวยการ
(ส่วนงาน
ทรัพยากร
บุคคล)

-

-

- ทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๑๘

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ประพฤติมิชอบ และ
ปราบปราม
การทุจริตทั้ง
ภายในและ
นอกองค์กร

ทรัพยากรมนุษย์
 การจัดซื้อจัด
จ้าง
 การวางแผน
งานงบประมาณ
 การตรวจสอบ
ภายใน
 การควบคุม
ภายใน/ความเสีย่ ง
 การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก
เป็นต้น
- ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการ และ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น
 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
 การจัดซื้อจัด
จ้าง
 การวางแผน
งานงบประมาณ
 การตรวจสอบ
ภายใน

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เสนอผลการทบทวน/
แผนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานฯ ต่อ
ผู้บริหาร และมี
รายงานติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน (ด้านที่
เลือกไว้ในปีที่แล้ว)

๑ ด้าน
ต่อปี

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
๖๐
๖๐

ก.ค.-ก.ย.
๖๐

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

 การควบคุม
ภายใน/ความเสีย่ ง
 การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก
เป็นต้น
- จัดทารายงานผล
รายงานผล
ความสาเร็จการ
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการฯ ของ
ป้องกันและ
สพธอ. ประจาปี
ปราบปรามการ
งบประมาณ ที่ได้รับ
ทุจริต ของ สพธอ.
ความเห็นชอบจาก
ประจาปี
ผู้บริหาร
งบประมาณ
๔. เสริมสร้าง ๔.๑ เปิดเผย จัดให้มีช่องทางการ มีช่องทางการเผยแพร่
ความแข็งแกร่ง รายงานผล
เผยแพร่รายงานผล
รายงานผล
ในการป้องกัน ความสาเร็จ
ความสาเร็จของ
ความสาเร็จของ
และ
ของแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ปราบปรามการ การป้องกันฯ ป้องกันฯ ต่อ
ป้องกันฯ ต่อ
ทุจริตของ
ต่อสาธารณะ สาธารณะ
สาธารณะ
หน่วยงาน
๔.๒ ส่งเสริม จัดให้มีช่องทาง
มีช่องทางการรับเรือ่ ง
การมีส่วนร่วม ร้องเรียนเรื่องทุจริต ร้องเรียนที่มีความ
ของภาค
ในการให้บริการ
เหมาะสม และแนว
ประชาชน/ผูม้ ี ตามภารกิจหลัก
ปฏิบัติในการจัดการ
ส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงาน
เรื่องร้องเรียน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๑ ครั้ง
ต่อปี

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

-

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
๖๐
๖๐

ก.ค.-ก.ย.
๖๐

งบประมาณ
(บาท)

-

๑ ช่องทาง

อย่างน้อย ๑
ช่องทาง

ผู้รับผิดชอบ

- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วน
งานกากับการ
ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด)

- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วน
งานกากับการ
ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด)
-

-

- สานัก
สารสนเทศ
- สานัก
ส่งเสริม
ธุรกรรมทาง

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๒๐

ยุทธศาสตร์

มาตรการ
ในการติดตาม
ตรวจสอบการ
ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที/่
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ต.ค.-ธ.ค.
๕๙

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
๖๐
๖๐

ก.ค.-ก.ย.
๖๐

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
อิเล็กทรอนิกส์
- สานักพัฒนา
องค์กร (ส่วน
งานกากับการ
ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด)
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๑. ปลูกฝัง
ค่านิยม สร้าง
จิตสานึก ปรับ
ฐานคติ ยึดหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม (คน
ใน)

มาตรการ
๑.๑ ส่งเสริม
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาลและการ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
บุคลากร
๑.๒ ส่งเสริม
ค่านิยม/
ประมวล
จริยธรรม
องค์กรให้เป็นที่
รับทราบแก่
บุคลากร

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
เป้าหมาย งบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
(บาท)
- เผยแพร่ข้อมูลที่
จานวนเรื่อง/จานวนครั้งที่
๔
มีหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เกี่ยวข้องกับหลักธรร มีการประชาสัมพันธ์แก่
เศรษฐกิจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
มาภิบาลและหลัก
บุคลากรภายในองค์กร
Desktop ของพนักงานทุกคน สื่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์ผ่านจอโทรทัศน์ ระบบ
พอเพียงผ่านช่องทาง
KM (Knowledge Management) ของ
ต่างๆ (เช่น เสียงตาม
องค์กร
สาย สื่อสิ่งพิมพ์
นิทรรศการ เว็บไซต์
Knowledge
Management
Social Media เป็น
ต้น)
- รณรงค์/เผยแพร่
มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์
๔
เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/ประมวล
ค่านิยม/ประมวล
เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/
จริยธรรม/ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง ให้
จริยธรรม องค์กร
ประมวลจริยธรรม
บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง
ตลอดจนข้อบังคับที่
ตลอดจนข้อบังคับที่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Desktop ของ
เกี่ยวข้องอย่าง
เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทั้ง
พนักงานทุกคน สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
สร้างสรรค์ผ่าน
องค์กรรับทราบอย่าง
จอโทรทัศน์ ระบบ KM (Knowledge
ช่องทางต่างๆ (เช่น
ทั่วถึง
Management) ขององค์กร Line กลุ่ม
เสียงตามสาย สื่อ
ETDA เป็นต้น
สิ่งพิมพ์ นิทรรศการ
เว็บไซต์
Knowledge
Management

ปัญหา
อุปสรรค
-

หมายเหตุ

-

-

-
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มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ
Social Media เป็น
ต้น)
- จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ค่านิยม/ประมวล
จริยธรรม องค์กร
ตลอดจนข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแก่บุคลากร

๒. พัฒนา
สมรรถนะ เพิ่ม
ขีดความสามารถ
บุคลากรในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต (ส่งคนเข้า
อบรมภายนอก)

๒.๑ ส่งเสริมให้
บุคลากร เข้ารับ
การอบรม
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

บุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)
จานวนครั้งที่มีการ
ฝึกอบรมต่อปี

๒

-

จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมซึ่งเกีย่ วข้องกับ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๓๐ ของ
บุคลากร
ทั้งหมด

-

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- การอบรมหัวข้อการเสริมสร้าง
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ สพธอ. เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ห้อง OPEN
FORUM ชั้น ๒๑
- การสัมมนา “ETDA - Step up
ETDA Together”
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา มาริส รี
สอร์ต จอมเทียน พัทยา
- การอบรมหัวข้อ “ความสาคัญและการ
ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and
Transparency) สพธอ.” เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ห้อง OPEN
FORUM ชั้น ๒๑
- การอบรมหัวข้อ “ความสาคัญและการ
ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and
Transparency) สพธอ.” เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ห้อง OPEN
FORUM ชั้น ๒๑

ปัญหา
อุปสรรค

หมายเหตุ

-

-

-

-
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มาตรการ
๒.๒ เสริมสร้าง
องค์ความรู้แก่
บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ
กฎหมาย
จรรยาบรรณ
จริยธรรม หรือ
บรรทัดฐานตาม
วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของ
องค์กร

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม และ
สัมมนาที่เกีย่ วข้อง
ตามวิชาชีพ เช่น
- ด้านทรัพยากร
บุคคล
- ด้านการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
- ด้านการเงิน
- ด้านการบัญชี
- ด้านตรวจสอบ
ภายใน
- ด้านความเสีย่ ง/
ควบคุมภายใน เป็น
ต้น

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
รับการส่งเสริมองค์ความรู้
ตามวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานขององค์กร
ผ่านเกณฑ์การอบรมที่ผู้
จัดกาหนด

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
หมายเหตุ
เป้าหมาย งบประมาณ
ปัญหา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
(บาท)
อุปสรรค
ร้อยละ ๕๐
- อบรม ร่าง-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
ของบุคลากร
รวมถึงระบบ e-market และ eที่เข้ารับการ
bidding
ส่งเสริมองค์
รอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ เวลา
ความรู้ฯ ผ่าน
ณ ห้อง Open Forum
เกณฑ์การ
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย/เสวนา :
อบรมที่ผู้จดั
เจ้าหน้าที่ สพธอ. ทุกท่าน
กาหนด (ถ้ามี)
รอบที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๘
เวลา ณ ห้อง Think Big
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย/เสวนา :
ผู้บริหาร Top & Mid ทุกท่าน
- สานักบริหารกลาง มีโปรแกรมอบรม/
สัมมนา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานและการเบิกจ่ายของพวกเราทุก
คนค่ะ เริ่มจากโปรแกรมแรก
วันอังคารที่ ๒๒ มี.ค. ห้อง Open
Forum
เรื่องไขข้อข้องใจ – เบิกจ่ายอย่างไรให้ไร้
ปัญหา โดย ส่วนงานการเงินและบัญชี
- ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ ส.บริหาร
กลาง จัดอบรมกิจกรรมหัวข้อ "แนว
ทางการเปิดเผยราคากลาง และการ
คานวณราคากลาง"
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ ห้อง
Open Forum
- จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ETDA - Step up
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๓. สร้างความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ลด
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ

มาตรการ

๓.๑ ส่งเสริม
พัฒนา
มาตรฐานและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตทั้งภายใน
และนอกองค์กร

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

- จัดทามาตรฐาน
มีแนวทางการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานด้าน หรือคู่มือกาหนดมาตรฐาน
ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ที่สาคัญ (ด้านไม่ซ้ากันใน
 การบริหาร
แต่ละปี)
ทรัพยากรมนุษย์
 การจัดซื้อจัดจ้าง
 การวางแผนงาน
งบประมาณ
 การตรวจสอบ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
เป้าหมาย งบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
(บาท)
ETDA Together”(update) ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ
โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ต จอม
เทียน พัทยา จ.ชลบุรี
- การเสริมสร้างจริยธรรมเจ้าหน้าที่
สพธอ. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริต ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘
- การอบรมสร้างความเข้าใจในการ
จัดทาระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2015 วันพุธที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๕๙ ณ ห้อง Open Forum
และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๙
- การอบรม/สัมมนา หัวข้อ "การพัฒนา
ระบบการควบคุมภายใน" วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ห้อง OPEN
FORUM ชั้น ๒๑ สพธอ.
๑ ด้าน/ปี
มีแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือกาหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานภารกิจหลัก
บริการตรวจพิสจู น์พยานหลักฐานดิจิทัล
(Digital Forensics)

ปัญหา
อุปสรรค

หมายเหตุ

-

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๒๖

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)

ภายใน
 การควบคุม
ภายใน/ความเสีย่ ง
 การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก
เป็นต้น
- ทบทวน ปรับปรุง เสนอผลการทบทวน/แผน
กระบวนการ และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ
ติดตามการ
ต่อผู้บริหาร และมีรายงาน
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญ เช่น
(ด้านที่เลือกไว้ในปีที่แล้ว)
 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
 การจัดซื้อจัดจ้าง
 การวางแผนงาน
งบประมาณ
 การตรวจสอบ
ภายใน
 การควบคุม
ภายใน/ความเสีย่ ง
 การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก
เป็นต้น
- จัดทารายงานผล
รายงานผลความสาเร็จ
ความสาเร็จของ
ของแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม

๑ ด้าน
ต่อปี

๑ ครั้ง/ปี

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา
อุปสรรค

หมายเหตุ

เสนอผลการทบทวน/แผนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานฯ ต่อผู้บริหาร และมีรายงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงานของการ
ให้บริการ Print Out

-

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สพธอ. ประจาปี ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๒๗

ยุทธศาสตร์

๔. เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
หน่วยงาน

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
๔.๑ เปิดเผย
จัดให้มีช่องทางการ
รายงานผล
เผยแพร่รายงานผล
ความสาเร็จของ ความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ
ป้องกันฯ ต่อ
ป้องกันฯ ต่อ
สาธารณะ
สาธารณะ
๔.๒ ส่งเสริม
จัดให้มีช่องทาง
การมีส่วนร่วม ร้องเรียนเรื่องทุจริต
ของภาค
ในการให้บริการตาม
ประชาชน/ผูม้ ี ภารกิจหลักของ
ส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน
ในการติดตาม
ตรวจสอบการ
ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที/่
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนฯ
เป้าหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)
การทุจริต คอร์รัปชั่น กับ
มาตรฐานความโปร่งใส
มีช่องทางการเผยแพร่
รายงานผลความสาเร็จ
ของแผนปฏิบัติการ
ป้องกันฯ ต่อสาธารณะ

มีช่องทางการ
เผยแพร่

มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีความ
เหมาะสม และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

อย่างน้อย ๑
ช่องทาง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ปัญหา
อุปสรรค

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สพธอ. ประจาปี ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์
ของ สพธอ. (www.etda.or.th)
-

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จานวน ๒
ช่องทาง โดยสามารถติดต่อหน่วยงานได้
ผ่านเว็บไซต์ของ สพธอ.
(www.etda.or.th) โดยมีสานัก
สารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางในการรับ
เรื่อง และทางโทรศัพท์
๐-๒๑๒๓-๑๒๓๔ โดยมีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เป็นผูร้ ับเรื่อง

-

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สพธอ. | ๒๘

รายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ให้ความสาคัญใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์กรมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตลอดจนผลักดันให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สพธอ. จึงวาง
กรอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ด้าน ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
ปลูกฝังค่านิยม สร้าง
จิตสานึก ปรับฐานคติ
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม

พัฒนาสมรรถนะ เพิ่ม
ขีดความสามารถ
บุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

สร้างความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ลด
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน

จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น สพธอ. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งแผนและผลการดาเนินงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๒๙

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์

มาตรการ

๑. ปลูกฝัง
ค่านิยม สร้าง
จิตสานึก
ปรับฐานคติ
ยึดหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
(คนใน)

๑.๑ ส่งเสริม
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
การดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
บุคลากร

๑.๒ ส่งเสริม
ค่านิยม/
ประมวล
จริยธรรม
องค์กรให้เป็น
ที่รับทราบแก่
บุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัดผลการ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)
๕๗
๕๘
๕๘
๕๘
- เผยแพร่ข้อมูลที่
จานวนเรื่อง/
๒
- สานัก
เกี่ยวข้องกับหลัก
จานวนครั้งที่มี
บริหารกลาง
ธรรมาภิบาลและ
การ
(ส่วนงาน
หลักปรัชญา
ประชาสัมพันธ์
ทรัพยากร
เศรษฐกิจพอเพียง
แก่บุคลากร
บุคคล)
ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในองค์กร
- สานัก
(เช่น เสียงตามสาย
กฎหมาย
สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
- สานัก
Knowledge
สารสนเทศ
Management,
- สานัก
Social Media,
ส่งเสริม
Home Day,
ธุรกรรมทาง
Banner,
อิเล็กทรอนิกส์
Welcome
Screen เป็นต้น)
- รณรงค์/เผยแพร่ มีช่องทาง/สื่อ
๒
- สานัก
ค่านิยม/ประมวล
สร้างสรรค์
บริหารกลาง
จริยธรรม องค์กร เผยแพร่ค่านิยม
(ส่วนงาน
ตลอดจนข้อบังคับ
องค์กร/
ทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ประมวล
บุคคล)
สร้างสรรค์ผ่าน
จริยธรรม
- สานัก
ช่องทางต่างๆ (เช่น
ตลอดจน
กฎหมาย
รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๐

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัดผลการ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)
๕๗
๕๘
๕๘
๕๘
เสียงตามสาย สื่อ
ข้อบังคับที่
- สานัก
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์
เกี่ยวข้อง ให้
สารสนเทศ
Knowledge
บุคลากรทั้ง
- สานัก
Management,
องค์กรรับทราบ
ส่งเสริม
Social Media,
อย่างทั่วถึง
ธุรกรรมทาง
Home Day,
อิเล็กทรอนิกส์
Banner,
Welcome
Screen เป็นต้น)
- จัดให้มีการ
จานวนครั้งที่มี
๑
๕,๐๐๐ - สานัก
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การฝึกอบรมต่อ
บริหารกลาง
ค่านิยม/ประมวล
ปี
(ส่วนงาน
จริยธรรม องค์กร
ทรัพยากร
ตลอดจนข้อบังคับ
บุคคล)
ที่เกี่ยวข้องแก่
- สานัก
บุคลากร
กฎหมาย
- สานัก
ส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒. พัฒนา
๒.๑ ส่งเสริม บุคลากรเข้ารับการ จานวนบุคลากร มีบุคลากรที่
- สานัก
สมรรถนะ
ให้บุคลากร อบรมด้านการ
ที่เข้ารับการ
เข้ารับการ
บริหารกลาง
เพิ่มขีด
เข้ารับการ
ป้องกันและ
อบรมซึ่ง
อบรมที่
(ส่วนงาน
ความสามารถ อบรมเกี่ยวกับ ปราบปรามการ
เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร
รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๑

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

บุคลากรใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
(ส่งคนเข้า
อบรม
ภายนอก)
๓. สร้าง
ความโปร่งใส
ในการ
ดาเนินงาน
ลดปัญหาการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ

การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

๓.๑ ส่งเสริม
พัฒนา
มาตรฐานและ
เครื่องมือใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตทั้ง
ภายในและ
นอกองค์กร

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัดผลการ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)
๕๗
๕๘
๕๘
๕๘
ทุจริต
ด้านการป้องกัน ด้านการ
บุคคล)
และปราบปราม ป้องกันและ
- สานัก
การทุจริต
ปราบปราม
กฎหมาย
การทุจริต

- จัดทามาตรฐาน
มีแนวทางการ
การปฏิบัติงานด้าน ปฏิบัติงานหรือ
ต่างๆ ที่สาคัญ เช่น คู่มอื กาหนด
มาตรฐานการ
 การบริหาร
ปฏิบตั ิงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
ต่างๆ ที่สาคัญ
 การจัดซื้อจัด
(ด้านไม่ซากั
้ นใน
จ้าง
แต่ละปี)
 การวางแผน
งานงบประมาณ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก เป็น
ต้น

๑ ด้าน
ต่อปี

-

-

- ทุกส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทารายงานผล
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

๑ ครั้ง
ต่อปี

-

-

- ส่วนงานที่
ได้รับ
มอบหมาย

รายงานผล
ความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๒

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัดผลการ ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
(บาท)
๕๗
๕๘
๕๘
๕๘
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของ สพธอ. ประจาปี
งบประมาณ

๔. เสริมสร้าง
ความ
แข็งแกร่งใน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ของ
หน่วยงาน

๔.๒ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน/ผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียในการ
ติดตาม
ตรวจสอบการ
ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่/
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิ
ชอบ

จัดให้มีช่องทาง
ร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตในการ
ให้บริการตาม
ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน

ของ สพธอ.
ประจาปี
งบประมาณ ที่
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหาร

มีช่องทางการ
มีช่องทาง
รับเรื่อง
การร้องเรียน
ร้องเรียนที่มี
ผ่านระบบ
ความเหมาะสม ออนไลน์

-

-

- สานัก
สารสนเทศ
- สานัก
ส่งเสริม
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๓

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ๑ ปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสานึก ปรับฐานคติ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ
๑.๑. ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร
๑.๒ ส่งเสริมค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กรให้เป็นที่รับทราบแก่บุคลากร
กิจกรรม/โครงการ
 เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทาง
ต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ เว็บไซต์ Knowledge Management Social
Media เป็นต้น)
 รณรงค์/เผยแพร่ค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กรตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
ผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ เว็บไซต์ Knowledge
Management Social Media เป็นต้น)
 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กร ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากร
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทาง
ต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ
เว็บไซต์ Knowledge Management Social
Media เป็นต้น จานวน ๒ เรือ่ ง/ครั้งที่มีการ
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในองค์กร
๒. มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ค่านิยม
องค์กร/ประมวลจริยธรรม ตลอดจนข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทั้งองค์กรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง จานวน ๒ ช่องทาง
๓. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวล
จริยธรรมองค์กร ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคลากร

ผลการดาเนินงาน
เผยแพร่บทความ ๒ เรื่องผ่านระบบ Knowledge
Management ดังนี้
๑. ๕ ส กับจริยธรรมในการทางาน
๒. ค่านิยมหลักของข้าราชการพลเรือน
๑. จัดกิจกรรมโหวตให้พนักงานที่แสดงออกทางพฤติกรรม
สะท้อนค่านิยมขององค์กรในแต่ะด้าน
๒. แบบสมรรถนะของ สพธอ. (ETDA Competency
Model) เผยแพร่ทางอินทราเน็ต สพธอ.
มีการฝึกอบรมค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กร ตลอดจน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๔

ผลผลิต/ผลลัพธ์
 มีบทความที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นในคลัง
ความรู้(Knowledge Management) ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาศึกษาได้ เพื่อนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการทางานได้
 เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับในองค์กรเข้าใจ จดจา และยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร โดยนาหลัก
แนวคิดดีๆ เหล่านี้ไปใช้ในการทางานทุกๆ อย่าง เป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานขององค์กรอีกด้วย
 เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับในองค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของ สพธอ.
ปัญหา/อุปสรรค
 การสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง และนาไปปฏิบัติได้จริง
แนวทางการแก้ไข
 ควรใช้ช่องทางการสื่อสารที่ สพธอ. มีอยู่อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างการรับรู้อย่าง
ทั่วถึง
 การจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวลจริยธรรมองค์กร ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคลากร ควรมีการยกตัวอย่าง case study ที่พบบ่อยๆ มีช่วงให้ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน การทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
 ทุกครั้งที่มีกิจกรรม Homeday ผู้บริหารระดับสูงจะเน้นย้าเรื่องค่านิยมองค์กร และการปฏิบัติตาม
กฎ ระบียบ ข้อบังคับเสมอ
ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาสมรรถนะ เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ
๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม/โครงการ
 บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ

ผลการดาเนินงาน
๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๕

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม”
๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการ 18 ปี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539” (รู้หลัก เข้าใจ ห่างไกลละเมิด)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
 เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
องค์กร และประชาผู้รับบริการตามหลักการประมวลจริยธรรม
 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตื่นตัวในการ
ปฏิบัติตามระเบียบราชการและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจัดทารายงานให้ผู้บริหารทราบ
รวมทั้งนามาถ่ายทอดให้คนในองค์กรรับทราบ และนามาปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค
 การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีจานวนน้อย
แนวทางการแก้ไข
 ต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น เพื่อ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมอบรม/สัมมนา อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เพื่อนามาปรับใช้ในองค์กรต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
 เมื่อเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมอบรม/สัมมนาแล้ว ได้จัดทารายงานให้ผู้บริหารทราบ ทาให้มีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ๓ สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ
๓.๑ ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและนอก
องค์กร
กิจกรรม/โครงการ
 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อจัด
จ้าง การวางแผนงานงบประมาณ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๖

 จัดทารายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตามภารกิจที่เลือกไว้
 จัดทารายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ
จานวน ๑ ด้าน (ด้านไม่ซ้ากันในแต่ละปี)
๒. รายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตาม
ภารกิจที่เลือกไว้ ๑ ด้าน
๓. รายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
๑. นาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียม
การรับรองระบบการพิมพ์ออก เผยแพร่ทางเว็บไซต์
๒. จัดทารายงานผลการดาเนินงานการรับรองสิ่งพิมพ์ออก
ให้ผู้บริหารทราบ
๓. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสนอต่อผู้บริหาร

ผลผลิต/ผลลัพธ์
 ผู้รับบริการสามารถเข้าดูรายละเอียดการให้บริการรับรองระบบการพิมพ์ออก เช่น หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองระบบการพิมพ์ออก ผ่านทางเว็บไซต์ได้
 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสนอต่อ
ผู้บริหาร
ปัญหา/อุปสรรค
 การสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
แนวทางการแก้ไข
 เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
 การมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไว้ทาให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
 ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี จึงทา
การทางานสาเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กาหนดไว้
รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๗

ยุทธศาสตร์ ๔ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก
มาตรการ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามตรวจสอบการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่/ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
กิจกรรม/โครงการ
 จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความ
เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
จัดทาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
๑. เว็บไซต์ของ สพธอ. (www.etda.or.th) โดยมีสานัก
สารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่อง
๒. โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๓-๑๒๓๔ โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์
เป็นผู้รับ พร้อมโอนสายไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง

ผลผลิต/ผลลัพธ์
 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมแผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค
 วิธีการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียน เพื่อส่งต่อไปยังเจ้าของเรื่องนั้นๆ
แนวทางการแก้ไข
 จัดทาแผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองผู้ร้องเรียนโดยเร็ว
 ติดตามและสรุปผลของเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดทารายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีข้อร้องเรียนทุจริตมายัง สพธอ.

รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพธอ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / ๓๘

