รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
(Self Assessment Report)
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
มิติดา้ นประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสาเร็จ ของ
การพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข กฎหมาย/
กฎหมายลาดับรอง/กฎ ระเบียบ/
ประกาศ ที่เกีย่ วข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมเทียบ
กับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสาเร็จของการ
ส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
โอกาสในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาและเผยแพร่สถิติ e-Commerce
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ระดับความสาเร็จของ
Thaiemarket.com
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จในการ
ปรับเอกสารเข้าสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ TeDA สาหรับ กระบวนการที่
สาคัญขององค์กร
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสาเร็จในการ
จัดตั้งเครือข่าย CERT ในกลุ่มหน่วยงาน
อุตสาหกรรมที่สาคัญ และ/ หรือ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ

หน่วยวัด

ระดับ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
60.00
10.00

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินการ

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินการ

1

2

3

4

5

5.00

10.00

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000
5.0000

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก

5.0000

0.0500

0.5000

ร้อยละ

5.00

80.00

90.00

100.00

125

150.00

150.0000

5.0000

0.2500

ร้อยละ

5.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

91.4700

5.0000

0.2500

5.0000

0.0500

20.00

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการ
สารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ
มิติประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามแผนการใช้จา่ ยเงิน

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินการ

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินการ

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

85.1000

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.0200
4.0200

0.1500
0.3500

ร้อยละ

10.00
10.00

ร้อยละ

10.00
3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.0000

5.0000
5.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสาเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ
ของ สพธอ.
มิติดา้ นการกากับดูแลและการพัฒนา
องค์การ
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้าน
การกากับดูแลกิจการ

ระดับ

7.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 1.1 คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ
งานประจาปีภายในเวลาที่กาหนด

ระดับ

ตัวชี้วดั ที่ 1.2 บทบาทของ
คณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการควบคุมภายใน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.4020

20.00

4.0000

10.00

5.0000

0.0500

5.0000

0.1000

5.0000

0.0500

2.00

1

2

3

4

5

5.00

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 การพิจารณา รายงาน
ด้านการเงิน

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.7 การพิจารณา รายงาน
ด้านภารกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การรายงานผลการ
ดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล
องค์การมหาชน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 มีรายงานการ วิเคราะห์
ด้านการเงิน ความเสี่ยงและ ภารกิจหลัก
ขององค์กร
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 มีข้อมูลประวัติของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนเป็น
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินการ
5.00

ระดับ

0.50

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0250

ระดับ

1.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

92.3100

5.0000

0.0500

5.0000

0.0500

1

2

3

4

5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0125

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ระดับ
ระดับ

0.25
0.25

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.00
5.00

5.0000
5.0000

0.0125
0.0125

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนและ
อนุกรรมการ
ตัวชี้วัดที่ 1.5.6 มีข้อมูลภารกิจ หลัก
และแผนยุทธศาสตร์

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญใน
เว็บไซต์ขององค์การมหาชน

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0125

ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการเปิดเผยผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีการจัดให้มีกจิ กรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0100

ระดับ

1.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0500
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสาเร็จของ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพธอ.
ให้มีทักษะในการดาเนินงานที่ช่วย
ผลักดันภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตาม
Competency
รวม

หน่วยวัด
คะแนน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
5.00

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินการ

1

2

3

4

5

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

ผลการ
ดาเนินการ
5.00

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2500

(ร้อยละ 81.24)

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1500

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1000

100.00

ค่าคะแนนที่ได้ 4.9020
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข กฎหมาย/กฎหมายลาดับรอง/กฎ ระเบียบ/
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพลอย เจริญสม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพิชญลักษณ์ คาทองสุก
โทรศัพท์ : 0 2123-1207 ต่อ 90730
โทรศัพท์ : 0 2123-1207 ต่อ 90703
คาอธิบาย :
เป้ าหมายส าคั ญ ในปั จ จุ บั น ของการพั ฒ นาประเทศ คื อ เพื่ อให้ ป ระเทศก้ าวเข้ าสู่ เศรษฐกิ จแบบดิ จิ ทั ล
(Digital Economy) อย่างเต็มรูปแบบจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการทั้งการผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย
ที่สาคัญ โดยการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎหมายลาดับรอง หลักเกณฑ์ มาตรการการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีหลักการที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับสากล เนื่องจากความจาเป็นที่ ประเทศ
ต่างๆ จะต้องลดความแตกต่างทางโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต่างๆ ได้อาศัยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกในการสร้างโอกาสทางเศษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศหรือในภูมิภาค
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จนเกือบครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งกฎหมายในเชิงสนับสนุนและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้มีการจัดทา
โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2551 หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 ตลอดจนอยู่ ร ะหว่างการตรากฎหมายส าคัญ อื่น เช่น ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ว ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. .... รวมทั้งยังมีกฎหมายลาดับรองฉบับต่างๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินการในรายละเอียด เพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แทนธุรกรรมในรูปแบบ
กระดาษได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่าประชาชน ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่หน่วยงาน
ภาครัฐเองก็ยังมิได้มีการน ากลไกของธุรกรรมผ่านทางอิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ในการทาสัญญาหรือในการให้บริการ
ประชาชนมากนั ก ปั ญ หาสาคัญ ที่ทาให้ กลไกการดาเนินการทาธุรกรรมผ่ านทางอิเล็ กทรอนิกส์ ไม่ขยายวงกว้าง
สืบเนื่องมาจากประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหนึ่ง
ในสาเหตุสาคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน หรือ Soft Infrastructure ในประเทศยังมีความไม่สมบูรณ์ ดังนั้น
กฎหมายเทคโนโลยีสารเทศจึงมีบทบาทสาคัญและถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วย
การเขียนเป็นกฎหมายเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ และเกิดเป็นระบบหรือมาตรฐานในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งมีส่วนช่วย
สร้างเสริมให้ โครงสร้างพื้ น ฐานมีความสมบู รณ์ เพิ่มมากขึ้นเพื่อเกื้อหนุน ให้ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับ
รอง/กฎ ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยอาจรวบรวมประเด็ น โดยการศึก ษาข้อมู ล /การจัด Open forum เพื่ อรวบรวมประเด็ น
รับฟังข้อเสนอแนะสาหรับการจัดทา/ปรับปรุงกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องสาหรับ
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
2
จัดทาผลวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3
จั ด ท า (ร่ าง) กฎหมาย/กฎหมายล าดั บ รองที่ เกี่ ย วข้ อ ง หลั ก เกณฑ์ แนวปฏิ บั ติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลเสร็จแล้วจานวน 10 ฉบับ
4
น าเสนอร่างกฎหมาย/กฎหมายล าดับรองที่ดาเนิน การจัดท าต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อพิจารณา
อย่างน้อย 10 ฉบับ
5
จัด Open forum หรื อ Public hearing ส าหรับการรับฟั งความคิดเห็ น /การทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ศึกษา รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรอง/กฎ
ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
อาจรวบรวมประเด็ น โดยการศึ กษาข้ อมู ล /การจัด Open forum เพื่ อ รวบรวมประเด็ น
รับ ฟังข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย/กฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง
สาหรับรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
2
 ผลวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3
 จัดทา (ร่าง) กฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
4
 นาเสนอร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่ดาเนินการจัดทาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อย่างน้อย 7 ฉบับ
5
 จัด Open forum หรือ Public hearing สาหรับการรับฟังความคิดเห็น/การทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

ระดับ ความส าเร็จ ของการพัฒ นา
10
5.0000
5.0000
0.5000
ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ข กฎหมาย/
กฎหมายลาดับรอง/กฎ ระเบียบ/
ประกาศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ดาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรอง/กฎ
ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวบรวมประเด็นการศึกษา
สาหรับการจัดทา/ปรับปรุงกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องสาหรับรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
2. จัดทาผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. มีรายชื่อร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่ดาเนินการจัดทาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อย่างน้อย 10
ฉบับ มีดังนี้
1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
4) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….
5) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
6) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ….
7) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
8) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
9) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
10) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ....
4. ในการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลนั้น สพธอ. ในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้ าที่ในการส่งเสริมและสนับ สนุ น การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสนับสนุนการดาเนินการของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดทาร่างกฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่มีความเกี่ยวข้องสาหรับรองรับ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เศรษฐกิจ ดิจิ ทัล โดยได้มีการน าเสนอ (ร่ าง) กฎหมาย/กฎหมายล าดับรองทั้ง 10 ฉบับ ต่อกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อให้ กระทรวงฯ ได้พิ จารณาก่ อนน าเสนอหลั กการของกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังจากที่ สพธอ. ได้สนับสนุนข้ อมูลในการจัดทาร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ต่อกระทรวงแล้ว
กระทรวงได้มีการจัดทาร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับดังกล่าว และนาเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีในนามของกระทรวงฯ
และเข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะรัฐมนตรี
5. เมื่อได้นาเสนอร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว
ร่างกฎหมายดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่าง
กฎหมายทั้ง 10 ฉบับ โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จานวน 2 ฉบับ และวันที่ 6 มกราคม 2558 อีก 7 ฉบับ และ
คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในรายละเอียดก่อนส่งคืน ครม. เพื่อ
พิจารณารับร่างกฎหมายต่อไป
6. ในการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สพธอ. ได้เข้าร่วมเป็น
ผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในร่างกฎหมายทุกฉบับ และได้มีการดาเนินการจัด รับฟังความคิดเห็นเป็นการ
ทั่วไปในประเด็นต่างๆ ที่สังคมให้ความสาคัญในรูปแบบของการจัด Open Forum รวม 28 ครั้ง ซึ่งมีประเด็นสาคัญ
ที่เกี่ยวกับชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 9 ครั้ง นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้เปิดรับความเห็นจากหน่วยงานภายนอก
โดยได้ร่วมหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและสมาคมต่างๆ อีกหลายครั้ง ซึ่งความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ถูกหยิบ
ยกและนาเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
โดยเหตุที่ร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ เป็นประเด็นที่ภาคเอกชนให้ความสาคัญอย่างมาก จึงทาให้หลายองค์กร
แสดงความคิดเห็นในประเด็นสาคัญต่างๆ รวมถึงมีการเข้าพบและร่วมหารือกับ สพธอ. ทาให้สามารถสื่อสาร และทา
ความเข้าใจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ภายในเวลาอันสั้น พร้อม
กันนี้ ได้มีเปิดช่องทางเพื่อให้เกิดการสื่อสารร่วมกันมากขึ้นนอกจากเวที Open forum แล้ว ยังมีในส่วนของเว็บไซต์
ขององค์กร ที่รวบรวมประเด็น และการเข้าร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้ กับ ผู้ ที่ เกี่ย วข้อง และผู้ ที่ส นใจ รวมไปถึ งประชาชนทั่ วไปด้ วย พร้อมกันนี้ เนื่ องจากทาง สพธอ. ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ Soft Infrastructure (Standard, Security/Privacy และ Law) ที่อยู่ในนโยบาย
ระดับชาติเพื่อการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นการช่วยสนับสนุนให้ สพธอ. ได้มีบทบาทเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
เนื่ องจากร่างกฎหมายแต่ละฉบั บ มีความเกี่ยวพันกัน และบางฉบั บส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงทาให้เกิดประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ และการเสนอความเห็นให้ชะลอการ
พิจารณาเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารสรุปประเด็นและข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย
2. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. (ร่าง) กฎหมาย/กฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องจานวน 10 ฉบับ
4. หนังสือนาที่มีการนาเสนอ (ร่าง) กฎหมาย/กฎหมายลาดับรอง/กฎ ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่/รับผิดชอบในลาดับต่อไป
จานวน 10 ฉบับ
5. สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ICT Law Center
6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
หมายเหตุ :
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ความรู้ด้านการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคง
ปลอดภัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมเทียบกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดตามแผน
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว สาวิณี วิมานะ
นาย ปริญญา สุวรรณชินกุล
นาย พายัพ ขาวเหลือง
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90814
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90801
0 2123-1208 ต่อ 90840
0 2123-1208 ต่อ 90810
คาอธิบาย :
ภารกิจสาคัญประการหนึ่งของ สพธอ. คือ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย
และระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ประชาชน” จึงได้มีการดาเนินการฝึกอบรมผ่านการส่งเสริมความ
เชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Thailand Online Shopping Gateway (Thaiemarket.com) โดยมี
ความมุ่งหมายให้เกิดความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลน์ทั้งในมุมของผู้ซื้อและผู้ขายจากการให้บริการของศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนให้ทุกประเภทสินค้าที่มีการค้าขายทางออนไลน์ และ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นมูลค่าการซื้อขาย การทาธุรกรรมทางออนไลน์
เพิ่มมากขึ้นจากการมีช่องทางที่น่าเชื่อถือ การสร้ างให้ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือ การสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาดที่ผลักดันให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสในการค้าขายไปยังต่างชาติและในอาเซียนที่กาลัง
เติบโตขึ้นและสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC 2015 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ โครงการนี้จะ
สามารถสร้างให้มีผู้ประกอบการการค้าขายออนไลน์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่ดี ที่จะสามารถมีเว็บไซต์เป็นของ
ตนเองได้ไม่น้อยกว่า 200 ราย และมีเว็บไซต์ที่เป็น Gateway ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่น้อยกว่า 100 ราย สามารถเพิ่มมูลค่าการซื้อขายผ่านช่องทางนี้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (จากเดิม)
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม หมายถึง ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 200 ราย (ตามแผนงานที่กาหนด) ทั้งใน
รูปแบบ B2C และ C2C
ความรู้ที่ เพิ่มมากขึ้น หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นจากการเข้ารับการฝึ กอบรมโดย
เปรียบเทียบกับก่อนการได้รับการฝึกอบรม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
จัดทาโครงการ “บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย
หรื อ Green e-Commerce” ให้ แก่ผู้ ป ระกอบการที่ ส นใจพั ฒ นาศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ให้เติบโต เพิ่มยอดขาย สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ และมุ่งมั่นให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์
2
จัดหาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
3
จัดหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งในโครงการ
4
จัดการปฐมนิเทศ และการอบรมในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่ เศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จานวนทั้งสิ้น 6 รุ่น
5
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านอีคอมเมิร์ซที่มีมาตรฐาน และมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ตลอด
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละของกลุ่ มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมการอบรมเทียบกับกลุ่ มเป้ าหมายทั้งหมดตามแผนการดาเนิ นงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ร้อยละ 80
2
 ร้อยละ 90
3
 ร้อยละ 100 (เป็นไปตามแผนที่กาหนด)
4
 +25% (เพิ่มขึ้นจากแผนที่กาหนด)
5
 +50% (เพิ่มขึ้นจากแผนที่กาหนด)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้ อ ยละของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้ า
5.0000
ร่ ว ม ก า ร อ บ ร ม เ ที ย บ กั บ
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ทั้ ง ห ม ด ต า ม
แผน การด าเนิ น งาน ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการ
ดาเนินงาน
5.0000

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.000

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.2500
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ดาเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยสู่กลุ่มเป้าหมายผ่าน
โครงการ “บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอี ค อมเมิ ร์ ซ ไทย สู่ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ มั่ น คงปลอดภั ย หรื อ Green
e-Commerce” ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 โดยได้รับ สมั ครและคั ด เลื อกผู้ ป ระกอบการที่ มีค วามพร้อมในการพั ฒ นา
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ์ให้เติบโต เพิ่มยอดขาย สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ และมุ่งมั่นให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 400 กิจการ (เพิ่มขึ้นจากแผนที่กาหนดคิดเป็นร้อยละ 150) โดย
จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2558 ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ แอท เซ็ น ทรัล เวิล ด์ เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับในโครงการ และจัดกิจกรรมอบรมพร้อมให้
คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ “เร่งยอดขาย เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าออนไลน์ ” โดยแบ่งการ
อบรมเป็น 6 รอบ (รอบละ 6 ชั่วโมง) คือวันที่ 7, 9, 14, 15 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 15, 16 กันยายน 2558
สามารถตรวจสอบรายละเอียดและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www.greenecommerce.in.th
ทั้งนี้ ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าว พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการประสบผลสาเร็จ
ในการท าอี ค อมเมิ ร์ ซ เพิ่ ม มากขึ้ น โดยวั ด จากจ านวนผู้ เข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ข องร้ า นค้ า โดยเฉลี่ ย ต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 82.26 และยอดขายโดยเฉลี่ยต่อวันของร้านค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.63
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. การมีพันธมิตรในโครงการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และมอบสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดออนไลน์
และการทาธุรกรรมออนไลน์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนรวมทั้ ง สิ้ น 15 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ Bento Web, Lnwshop.com, Pantavanij.com, Tarad.com,
Orisma, Pay Solution, LinePay, MePrompt, Priceza, Ready Planet ร ว ม ทั้ ง Agency จ า ก Google
Partners ได้แก่ NB Thailand, Redrank, Smart Idea, Nipa Technology, Adsnow
2. การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการทาอีคอมเมิร์ซเข้า
ร่วมโครงการ โดยได้รั บ ความร่ว มมือจากภาครัฐ ทั้งสิ้ น 7 หน่ว ยงาน ได้แก่ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ช ย์ กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการพัฒ นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดกิจกรรมอบรม การให้คาปรึกษา
ด้านอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งรับเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ และการทาธุรกรรมออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัยจาก
พันธมิตรในโครงการให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยได้รับความ
ร่ ว มมื อจากสื่ อมวลชนและพั น ธมิ ต รทางธุรกิ จ โดยสื่ อ ที่ มี ก ารเผยแพร่ได้ ค านวนเป็ น มู ล ค่ าสื่ อประชาสั ม พั น ธ์
10,044,375 บาท
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. ภาพเว็บ ไซต์ กิจ กรรมประชาสั มพั นธ์ ปฐมนิ เทศ และฝึ กอบรม “โครงการบ่มเพาะผู้ ป ระกอบการ
อีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย หรือ Green e-Commerce”
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การลงทุน และการติดตามงานที่สาคัญของ
สพธอ. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558
3. รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่
มั่นคงปลอดภัย หรือ Green e-Commerce”
หมายเหตุ :
มีการพิจารณา (ร่าง) แผนระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยให้
ก้าวสู่สังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย ” ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การลงทุน และการติดตาม
งานที่ ส าคั ญ ของ สพธอ. ครั้ ง ที่ 5/2558 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 7 พฤษภาคม 2558 พร้ อ มกั บ มี ก ารติ ด ตามการ
ดาเนินงาน โดยการรายงานสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ แบบรายเดือนอย่างต่อเนื่อง
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ความรู้ด้านการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคง
ปลอดภัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ร้อยละผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสาวิณี วิมานะ
นายพายัพ ขาวเหลือง
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90814
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90801
0 2123-1208 ต่อ 90810
คาอธิบาย :
ภารกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ งของ สพธอ. คื อ “ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ทั ก ษะด้ านความมั่ น คง
ปลอดภัยและระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ประชาชน” จึงได้มีการดาเนินการฝึกอบรมผ่านการ
ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ใน ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ Thailand Online Shopping Gateway
(Thaiemarket.com) โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลน์ทั้งในมุมของผู้ซื้อและ
ผู้ขายจากการให้บริการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนให้ทุกประเภทสินค้า
ที่มีการค้าขายทางออนไลน์ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีในระดับ หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นมูลค่าการ
ซื้อ ขาย การท าธุร กรรมทางออนไลน์ เพิ่ ม มากขึ้ น จากการมี ช่อ งทางที่ น่ าเชื่ อถื อ การสร้างให้ ผู้ ป ระกอบการ
ที่น่าเชื่อถือ การสร้างกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดที่ผลักดันให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสในการ
ค้ าขายไปยั งต่ างชาติ แ ละในอาเซี ย นที่ ก าลั ง เติ บ โตขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ การเตรี ย มความพร้อ มในการเข้ า สู่
AEC 2015 ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ โครงการนี้จะสามารถสร้างให้มีผู้ประกอบการการค้าขายออนไลน์ที่มีความรู้
ประสบการณ์ที่ดี ที่จะสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตนเองได้ไม่น้อยกว่า 200 ราย และมีเว็บไซต์ที่เป็น Gateway
ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 100 ราย สามารถเพิ่มมูลค่าการซื้อขายผ่านช่องทาง
นี้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (จากเดิม)
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม หมายถึง ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 200 ราย (ตามแผนงานที่กาหนด)
ทั้งในรูปแบบ B2C และ C2C
ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น จากการเข้ารับการฝึกอบรมโดย
เปรียบเทียบกับก่อนการได้รับการฝึกอบรม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
จัดทาโครงการ “บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย
หรื อ Green e-Commerce” ให้ แก่ผู้ ป ระกอบการที่ ส นใจพั ฒ นาศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ให้เติบโต เพิ่มยอดขาย สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ และมุ่งมั่นให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์
2
จัดหาคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
3
จัดหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งในโครงการ
4
จัดการปฐมนิเทศ และการอบรมในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จานวนทั้งสิ้น 6 รุ่น
5
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านอีคอมเมิร์ซที่มีมาตรฐาน และมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ตลอด
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ร้อยละผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ระดับ
คะแนน
1
 ร้อยละ 70
2
 ร้อยละ 75
3
 ร้อยละ 80
4
 ร้อยละ 85
5
 ร้อยละ 90
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้ อ ย ละผู้ เ ข้ าร่ ว ม ก ารอ บ รม มี
5.0000
ความรู้เพิ่มมากขึ้น

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการ
ดาเนินงาน
91.4700

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.000

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.2500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ดาเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยสู่กลุ่มเป้าหมายผ่าน
การจัดฝึกอบรมภายใต้ “โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย”
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยปัจจุบันได้ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการอบรมในระหว่างวันที่ 7, 9, 14, 15
กรกฎาคม 2558 สามารถตรวจสอบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่าน
http://www.thaiemarket.com/green2015/
ทั้งนี้ ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าว พบว่า ผู้ประกอบการในโครงการมีระดับความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่า
ช่วงก่อนเข้ารับการอบรมร้อยละ 91.47
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. การคัดเลือกผู้ประกอบการผ่ านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทาให้ได้ผู้ ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มี
คุณภาพเข้าร่วมโครงการ (มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ เข้ า ร่ ว ม และเป็ น การสร้ า งมาตรฐานเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ผู้ประกอบการไทย)
2. ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ
ผ่านประสบการณ์จริง
3. เครือข่ายพันธมิตรในการดาเนินงาน ตลอดจนกระบวนการติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางด้านการ
ดาเนินงานของ Online Complaint Center
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและทาการวัดความรู้
2. สรุปผลร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
หมายเหตุ :
มี ก ารพิ จ ารณา (ร่ าง) แผนระยะเวลาในการจั ด ฝึ ก อบรมภายใต้ “โครงการบ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย ” ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การลงทุน
และการติดตามงานที่สาคัญของ สพธอ. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตลอดจนการ
ติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยงานบริหารโครงการ สานักยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 : ระดับความสาเร็จในการจัดทาและเผยแพร่สถิติ e-Commerce ของประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิราพร ตั้งพูลเจริญ
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90620
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90601
คาอธิบาย :
สถิติ e-Commerce เป็นการสารวจข้อมูลสถิติในกลุ่มธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ โดยการจัดทา
และเผยแพร่สถิติ e-Commerce ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งแต่เดิมสานักงานสถิติแห่งชาติเป็น
ผู้ดาเนินการจัดเก็บมาโดยตลอดและมีการแจ้งว่าจะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในปี 2556 เป็นปีสุดท้าย ซึ่ง สพธอ.
เห็นว่าข้อมูลสถิติในกลุ่มธุรกิจ e-Commerce มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและการอ้างอิงของหน่วยงานที่
จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต จึงมีประโยชน์ที่ควรดาเนินการจัดทาสถิติดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ ประกอบกับ
ข้อมูลสถิตินี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นหลักในการดาเนินการจัดเก็บ ดังนั้น จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว
สพธอ. จึ งดาเนิ น การจั ดท าและเผยแพร่ส ถิติ e-Commerce ของประเทศ ซึ่งจะเริ่มดาเนิ น การเป็ น ปี แรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นการจัดเก็บมูลค่า e-Commerce จากกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสรุปเป็นมูลค่ารวม
ของประเทศ (B2B, B2C และ B2G) ในปี 2557 และการคาดการณ์ในปี 2558
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
2
- (ร่าง) คานิยามธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
- (ร่าง) กรอบแบบสารวจข้อมูลสถิติในกลุ่มธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ
- จัดทากรอบการดาเนินงาน และแนวทางการสารวจ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเกิดการยอมรับ
ถึงแนวทางการดาเนินงาน
3
ประสานและท าความร่ ว มมื อกั บ หน่ วยงานที่ ส าคัญ จัดท า Non-Disclosure Agreement :
NDA เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้
4
ดาเนิ น การส ารวจสถานภาพพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิก ส์ ตามแนวทางที่ กาหนด ผ่ านการส ารวจ
ออนไลน์ (http://ecommerce.etda.or.th) และการสัมภาษณ์เชิงลึก
5
บทสรุปรายงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการเสนอประเด็น/กลไกสาหรับส่งเสริมและสนับสนุน
e-Commerce ของประเทศ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
2
 กาหนดนิยาม กรอบการดาเนินงาน และแนวทางการสารวจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับถึงแนวทางการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ
3
 การประสานความร่วมมือหรือทาความร่วมมือกับหน่วยงานที่สาคัญ พร้อมทั้งจัดทา
Non-Disclosure Agreement : NDA เพื่อประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูล ให้ ได้ข้อมูล ที่
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
4
 ดาเนินการสารวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่กาหนด
5
 จัดทารายงาน และข้อเสนอแนะจากข้อมูลสาคัญที่ได้จากการสารวจมาใช้วิเคราะห์ เพื่อ
การเสนอประเด็น/กลไกสาหรับส่งเสริมและสนับสนุน e-Commerce ของประเทศ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จในการจัดทาและ
10
เผยแพร่สถิติ e-Commerce ของ
ประเทศ

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

5.0000

0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทยในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
2. ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการย่อยร่วมกับหน่วยงานสาคัญหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับ อีคอมเมิร์ซ
ไทย เพื่อกาหนด (ร่าง) คานิยามธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (ร่าง) กรอบแบบสารวจข้อมูลสถิติ
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ e-Commerce ของประเทศ จั ด ท ากรอบการด าเนิ น งาน และแนวทางการส ารวจ เพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็ นและเกิดการยอมรับ ถึงแนวทางการดาเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ประสานความร่วมมือจัดทาบันทึกสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA)
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
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3. ท าการส ารวจสถานภาพพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแนวทางที่ ก าหนด โดยท าการส ารวจข้ อ มู ล
ภาคสนามด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ จากกลุ่มผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ กจากแบบสอบถาม
เชิงปริมาณ (Online questionnaire) ผ่ าน http://ecommerce.etda.or.th และสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth
Interview) กับ ตัว แทนผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ที่ ทาและไม่ได้ทาบั นทึ กสั ญ ญาการรัก ษาข้อมูล ที่เป็ น ความลั บ
ร่วมกันทั้งหมด 105 ราย พร้อมนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกแบ่งหรือแสดงผล
ออกมาใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
1. การผลิต (Manufacturing)
2. การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail & Wholesale)
3. การขนส่ง (Transport)
4. การให้บริการที่พัก (Accommodation)
5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information & Communication)
6. ประกันภัย (Insurance)
7. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation)
8. กิจการการบริการด้านอื่นๆ (Other services)
นอกจากนี้ ยังขอความอนุ เคราะห์ในการเผยแพร่แบบส ารวจออนไลน์ โครงการสารวจมูล ค่าพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 จากหน่วยงานสาคัญจานวน 26 หน่วยงาน
4. จั ดทารายงาน และข้อเสนอแนะจากข้อมูลส าคัญที่ได้จากการสารวจมาใช้วิเคราะห์ เพื่อการเสนอ
ประเด็ น /กลไกส าหรั บ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น e-Commerce ของประเทศ โดยผลการศึ ก ษามู ล ค่ า พาณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในประเทศไทย ในปี 2557 มี มู ล ค่ าทั้ งสิ้ น 2,033,493.4 ล้ านบาท จะเห็ น ได้ ว่าตลาดพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและของต่างประเทศต่างมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในอัตราที่สูง ทาให้ตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้สนใจลงทุน ค้าขาย รวมถึงใช้บริการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงกับมูลค่าขายรวมถึงการพัฒนาในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต จึงขอเสนอประเด็นสาคัญในการ
ผลั ก ดั น การด าเนิ น งานในระดั บ นโยบายตามที่ รั ฐ บาลต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศเป็ น เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล นั้ น
การดาเนินงานจะไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐ แต่ยังรวมไปถึงการดาเนินการร่วมกับภาคเอกชน และสุดท้าย
ภาคเอกชนจะเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการด าเนิ น งานระยะยาว การสร้า ง Ecosystem ที่ เอื้ อ ต่ อ การพาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ การพัฒ นาผู้ป ระกอบการในตลาดให้ มีความเข้มแข็ง การสนับสนุนข้อมูลการตลาดเชิงลึกผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น การมีแหล่งข้อมูล การมีเวทีสาหรับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิด knowledge sharing ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น การสนับสนุนเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์
การเปิ ดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการดาเนินงานในลักษณะของ
Supply chain ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนการมีกระบวนการช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
สร้ างความเชื่ อ มั่น (Online Consumer Protection) อย่ างครบวงจร ภายใต้ แผนงานบู รณาการ SMEs ของ
รัฐบาล ที่ได้ถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งดาเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
กลุ่ม SMEs ให้มีศักยภาพและสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. การเติบโตของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ device ต่างๆ เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพิ่มมากขึ้น
2. เครือข่ายการดาเนินงานร่วมกัน เช่น e-Market place, Social network เป็นต้น
3. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ UNCTAD ที่เป็นหน่วยงานจัด ranking
ระหว่างประเทศในการร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ methodology ตลอดจนการ share experience ร่วมกัน
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ สพธอ. ในการได้รับความสนใจจากหน่วยงานสาคัญระดับนานาชาติ และการร่วม
confirm ในส่วนของ methodology
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. อุปสรรคการจัดเก็บข้อมูลของสานักงานสถิติฯ คือ การไม่สามารถจัดเก็บมูลค่า e-Commerce จาก
ผู้ประกอบการได้สอดคล้องก้บสภาพความเป็นจริง และขนาดของประชากร (Population size : N)
2. สพธอ. ดาเนินการเป็นปีแรก จึงต้องมีการทบทวน methodology ที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงานของสานักงานสถิติฯ ในช่วงที่ ผ่านมา และการกาหนดบทบาทของ สพธอ. ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
ทาไม สพธอ. ถึงจัดเก็บ
3. ตัวเลขเกี่ยวกับมูลค่า e-Commerce เป็นประเด็น sensitive ที่ผู้ประกอบการบางส่วนไม่อยากให้
ตัวเลข ทาให้ต้องหากลยุทธ์ เนื่องจากถือเป็นประเด็นสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการให้ได้มาซึ่งตัวเลข
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทยในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2550-2557)
2. แผนการดาเนินงาน นิยาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสารวจมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 และรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
3. รายงานการศึกษาขั้นต้น (รายงานสรุปการประชุม/หารือร่วมกับหน่วยงานที่สาคัญหรือผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง)
4. แบบสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 (http://ecommerce.etda.or.th)
5. รายชื่อหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ในการติดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสารวจออนไลน์
โครงการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558
6. รายงานผลการสารวจและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุน e-Commerce ของประเทศ เบื้องต้น
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 : ระดับความสาเร็จของ Thaiemarket.com ที่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2558
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาว สาวิณี วิมานะ
นาย พายัพ ขาวเหลือง
นาย ปริญญา สุวรรณชินกุล
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90801
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 90814
0 2123-1208 ต่อ 90810
0 2123-1208 ต่อ 90840
คาอธิบาย :
โครงการส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Thailand Online Shopping
Gateway (Thaiemarket.com) ปี 2558 เป็นโครงการที่ดาเนินการเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
เว็บไซต์ e-Commerce ของกลุ่ม SMEs ที่ช่วยให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
โดยมีระบบสนับสนุน รวมถึงกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนมาตรการที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ และจัดการ
กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทาธุรกิจทางออนไลน์กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถทาธุรกิจผ่านทาง
ออนไลน์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงแม้ว่าการทา e-Commerce ที่เป็นการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการหรือผู้ขาย ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ช้ากว่า
หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น การหลอกลวงในการขายสินค้า การส่งสินค้าที่ไม่ตรงตามที่ประกาศขายไว้
ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้เมื่อเกิดปัญหาจากการซื้อขายสินค้า การฉ้อโกงทางออนไลน์ รวมไปถึงเกิดความกังวลว่า
หากมีข้อพิพาทอันเกิดจากการซื้อ เช่น ชาระเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง จะมีวิธีการ
เยียวยาอย่างไร หากจะต้องนาข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลก็จะไม่คุ้มกับมูลค่า ของสินค้าที่สั่งซื้อเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าทนายความและเวลาที่ ค่อนข้างนาน ดังนั้น จึงต้องมีการออกแบบระบบการระงับข้อพิพาท
สาหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ให้มีความเหมาะสม โดยระบบดังกล่าวต้องใช้งานได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และประหยั ดค่าใช้จ่ าย โดยอาจใช้วิธีการทางเอกสาร โทรศัพท์ และผ่านอินเทอร์เน็ต (ระบบสนทนา
ออนไลน์ : Online Chatting) เป็นต้น
นอกจากนี้ สพธอ. ยั งมี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ การพั ฒ นาและส่ งเสริม ให้ เกิ ด การท าธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายรูปแบบให้เติบโตมากขึ้นในสังคมไทย โดยดาเนินโครงการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของระบบ e-Directory หรือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อ มั่นว่าการให้บริการนั้นมีคุณภาพ มีการดูแลลูกค้าที่ดี มีการ
ปกป้ อ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในการให้ บ ริก าร โดยการออกเครื่องหมายทรัส ต์ ม าร์ ค
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ราย
 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
(Trust Mark) ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะได้ รับการปกป้องเป็นอย่างดีเมื่อมีการทา
ธุรกรรมที่ต้องกรอกข้อมูลที่มีชั้นความลับ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ไม่เพียง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ และยังเป็นองค์ประกอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงขึ้น และเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้า
ไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ในระยะยาว
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
มี ก ารจั ด Category Classification เพื่ อ จั ด ท า e-Directory ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
e-Commerce แล้ว แบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่
2
ดาเนิ นการกาหนด Criteria เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยมุ่งเน้นในด้าน Soft infrastructure
เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ งานได้ จ ริ งในทางปฏิ บั ติ เช่ น มาตรฐานเว็ บ ไซต์ ความมั่ น คงปลอดภั ย
การยืนยันตัวตน เป็นต้น และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
3
สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ Thaiemarket.com
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นงาน Spark Conference 2 : Age of Expertise วั น ศุ ก ร์ ที่ 6 มี น าคม
2558 เวลา 10.00 น. – 17.15 น. ณ สยามภวาลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และงานมหกรรม
การเงินครั้งที่ 15 Money Expo 2015 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4
มีผู้ประกอบการสมาชิกใน Thaiemarket.com จานวน 563 ร้านค้า (เพิ่มขึ้น 439 ร้านค้า)
มีรายการสินค้าบนเว็บไซต์มากกว่า 3,400 รายการ และมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 1,500 คน โดย
เฉลี่ยต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558)
5
มีรายงานสรุปผลการทางาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการติดตามและสาหรับเสนอแนะในระดับ
นโยบายที่จะเป็นประโยชน์สาหรับการขยายผลการดาเนินงานในระยะต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 การจั ด Category classification เพื่ อ จั ด ท า e-Directory ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
e-Commerce
2
 การก าหนด Criteria เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น โดยมุ่ งเน้ น ในด้ า น Soft infrastructure
เพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ เช่น มาตรฐานเว็บไซต์ ความมั่นคงปลอดภัย
การยืนยันตัวตน เป็นต้น และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
3
 มี ก ารสื่ อ สารสาธารณะเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ และกระตุ้ น ให้ ผู้ ป ระกอบการเข้ า สู่
Thaiemarket.com
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 รอบ 12 เดือน
4
 มีผู้ป ระกอบการใน Thaiemarket.com เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 ราย และมีการรายงาน
สรุปผลการทางาน เพื่อการติดตามสาหรับเสนอแนะในระดับนโยบายที่จะเป็นประโยชน์
สาหรับการขยายผลการดาเนินงานในระยะต่อไป
5
 มีผู้ประกอบการใน Thaiemarket.com เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ราย และมีการรายงาน
สรุปผลการทางาน เพื่อการติดตามสาหรับเสนอแนะในระดับนโยบายที่จะเป็นประโยชน์
สาหรับการขยายผลการดาเนินงานในระยะต่อไป
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนถ่วง
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก
ระดับความสาเร็จของ
10
5
5.0000
0.5000
Thaiemarket.com ที่สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ
2558
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
1. การจัด Category Classification เพื่อจัดทา e-Directory สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce
แล้ว แบ่งออกเป็น 11 หมวดหมู่ ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์
7. อาหาร/ความงาม
2. แฟชั่น
8. การเกษตร
3. โอทอป
9. บ้านและสวน, ของใช้
4. ไลฟ์สไตล์
10. อุตสาหกรรม
5. ท่องเที่ยว
11. บริการ
6. เบ็ดเตล็ด
2. เว็บไซต์ Thaiemarket.com ได้มกี ารออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทีม่ ีความมั่นคงปลอดภัยตาม
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการเจาะระบบโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น
Injection, Broken Authentication and Session Management, Cross-Site Scripting (XSS), Insecure
Direct Object References, Security Misconfiguration, Sensitive Data Exposure เป็นอย่างน้อย
3. มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ Thaiemarket.com
อย่างต่อเนื่อง เช่น
3.1 การร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน Spark Conference 2: Age of Expertise ซึ่งถือเป็น
งานที่รวมตัวของนักการตลาดดิจิทัลมากที่สุดของประเทศ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 17.15 น.
ณ สยามภวาลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์
3.2 การโปรโมตเว็บไซต์ Thaiemarket.com แหล่งรวมสินค้าและร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
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 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ราย
 รอบ 9 เดือน
ตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
ผู้ซื้อมั่นใจได้ เนรมิตชั้นวางสินค้าออนไลน์ พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลดสูงสุด 70% ในงานมหกรรมการเงินครั้ง
ที่ 15 Money Expo 2015 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558
พร้อมประชาสัมพันธ์ Thaiemarket.com และกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3.3 การโปรโมตเว็บไซต์ Thaiemarket.com ในงานนิทรรศการ e-Biz Expo ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2558 รวมทั้งร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานดังกล่าวในหัวข้อ
“ทาธุรกรรมออนไลน์อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย” โดย นายธงชัย แสงศิริ ผู้ชานาญการ และ รอง ผอ.
สานักความมั่นคงปลอดภัย
4. มีผู้ประกอบการสมาชิกใน Thaiemarket.com จานวน 563 ร้านค้า (เพิ่มขึ้น 439 ร้านค้า) มีรายการ
สินค้าบนเว็บไซต์มากกว่า 3,400 รายการ และมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 1,500 คน โดยเฉลี่ยต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 4
กันยายน 2558)
5. มีรายงานสรุปผลการทางาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการติดตามและสาหรับเสนอแนะในระดับนโยบาย
ที่จะเป็นประโยชน์สาหรับการขยายผลการดาเนินงานในระยะต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การจัดทาโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย หรือ Green
e-Commerce ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ ป ระกอบการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ร้ า นค้ า กั บ Thaiemarket.com รวมทั้ ง การ
ประชาสั มพัน ธ์เว็บ ไซต์ผ่านสื่ อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้มีการนาเสนอ concept ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการผลักดันการดาเนินงานในระดับกระทรวงฯ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น สาหรับประโยชน์ในการขยายการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ร้ า นค้ า ที่ ต้ อ งการเป็ น สมาชิ ก กั บ Thaiemarket.com บางส่ ว นยั ง ไม่ มี เ ว็ บ ไซต์ เ พื่ อ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และบางส่วนนิยมค้าขายออนไลน์ผ่านเว็บผู้ให้บริการ Social media อย่างเช่น Facebook.com
จึงไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Thaiemarket.com
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารแสดงการจัด Category Classification ของผู้ประกอบการ e-Commerce
2. รายงานการติดตั้ง ทดสอบระบบ และอบรมการใช้งานเว็บไซต์
3. รายชื่อ/ใบลงทะเบียนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและสร้างความเข้าใจ
5. รายชื่อผู้ประกอบการใน Thaiemarket.com
6. รายงานผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอแนะโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ที่มั่นคงปลอดภัย (Green e-Commerce)
หมายเหตุ :
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความสาเร็จในการปรับเอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ TeDA
สาหรับกระบวนการที่สาคัญขององค์กร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรรณธิภา จันทร์ดาประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 91301
โทรศัพท์ : 0 2123-1208 ต่อ 91111
คาอธิบาย :
โครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) เป็ น โครงการที่ พั ฒ นาองค์ ป ระกอบ
ต่างๆ ให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ ต่างไปจากเอกสารกระดาษ โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อสร้างความน่ าเชื่อถื อให้ กั บ เอกสารอิเล็ กทรอนิ กส์ ด้ ว ย
เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) เพื่ อ อ้ า งอิ ง มาตรฐานสากลที่ ใ ช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการนี้จะช่วยลดเอกสารกระดาษ พื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสาร
กระดาษ ช่วยลดเวลาในการค้น หาและเรีย กใช้เอกสารต่างๆ รวมทั้งช่วยลดปัญ หาความเสี ยหายของเอกสาร
กระดาษที่อาจจะเกิดขึ้น
โครงการ TeDA ช่วยสร้างกลไกที่สามารถเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย สามารถยืนยันตัวตนของผู้ลงลายมือชื่อได้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC 2015 ข้ อ B.6 Part 59 e-Commerce & e-Contracting)
กาหนดให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษได้จึงเป็นสิ่งจาเป็น
TeDA Services คือบริการที่จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยให้กับการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแรงดึงดูดให้ มีผู้ใช้งานผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ใช้งานมีความ
ไว้วางใจ และทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสบายใจมากขึ้น ด้วยกลไก การควบคุมดูแลซึ่งประกอบไปด้วย
หน่วยงานบริการย่อย 5 บริการ ได้แก่ 1) TeDA Time 2) TeDA Safe 3) TeDA Sign 4) TeDA Rights 5) TeDA
Form
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
ดาเนิ นการศึกษา Business Process ของระบบงานของหน่วยงานเป้าหมายที่สนใจระบบ
TeDA ได้แก่
1) งานการเงินและงานพัสดุของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สพธอ. พร้อมประยุก ต์ระบบ TeDA ให้ มีความสอดคล้ องกั บกระบวนการ
ดาเนินงานที่มีอยู่ และพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการ
นาหน่วยบริการย่อยต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (TeDA Form) การลงนามด้วย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TeDA Sign) บริการประทับเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์ (TeDA Time)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
และการจัดเก็บเอกสารระยะยาวที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารได้ (TeDA
Safe) มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ เอกสารทางการเงิ น และพั ส ดุ เรี ย กว่ า “ระบบบริ ห ารจั ด การ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือ i-Form”
2) สานักงานศาลปกครอง สาหรับโครงการพัฒนาระบบต้นแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
3) ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส าหรั บ โครงการจั ด ท าแบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2
จัดทาแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ TeDA เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ พร้อมจัด
อบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานที่สนใจ
นาระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เกิดการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือ
เป็นกระบวนการสาคัญหนึ่งสาหรับ Change management ให้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้
ลักษณะการใช้งาน พร้อมกับภายหลังจากที่ได้มีการใช้งาน ระยะ 3 เดือน ได้เปิดให้ มีการ
ประเมินจาก user เพื่อนาผลที่ได้มาปรับกระบวนการให้สามารถ practical มากยิ่งขึ้น
3
- มีการนาระบบ TeDA มาประยุกต์ใช้กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) การเงินและงานพัสดุของ สพธอ. ได้แก่ เอกสารงานการเงิน (FR Form) และเอกสาร
งานพัสดุ (PR Form) โดยปัจจุบันมีการใช้งานเอกสาร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2558)
- FR01 จานวน 681 รายการ
- FR02 จานวน 864 รายการ
- PR จานวน 395 รายการ
2) สานักงานศาลปกครอง สาหรับโครงการพัฒนาระบบต้นแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
3) ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส าหรั บ โครงการจั ด ท าแบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4
มีหน่วยงานที่แสดงความสนใจนาระบบ TeDA ไปใช้ในขององค์กร ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) ส านั ก งานศาลปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (มธ.) และ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5
มี ห น่ ว ยงานที ได้ น าระบบ TeDA ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการด าเนิ น งานขององค์ ก รแล้ ว ได้ แ ก่
สพธอ.สานักงานศาลปกครอง และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 การกาหนดกระบวนการดาเนินงาน (Business/Setting process)
2
 การดาเนินงานทางด้าน Change management
3
 การนาระบบของ TeDA มาดาเนินงานในทางปฏิบัติ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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4
 มีหน่วยงานที่แสดงความสนใจในการนา TeDA เพื่อปรับใช้ในการดาเนินงานขององค์กร
จานวนอย่างน้อย 2 หน่วยงาน
5
 มี ห น่ ว ยงานน าแนวทางของ TeDA ไปสู่ ก ารก าหนด Conceptual design จ านวน
อย่างน้อย 2 หน่วยงาน โดยนาไปกาหนดในแผนงาน หรือ Business plan ขององค์กร
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนถ่วง
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการปรั บ
10
5
5.000
0.5000
เอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ TeDA สาหรับกระบวนการ
ที่สาคัญขององค์กร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ดาเนินการศึกษา Business Process ของหน่วยงานที่ต้องการนา TeDA ไปประยุกต์ใช้งาน โดยได้
ด าเนิ น การศึ ก ษากระบวนการทางการเงิ น และกระบวนการทางพั ส ดุ ข องส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อประยุกต์ระบบ TeDA ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการดาเนินงานที่มีอยู่
และได้พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน สพธอ. สามารถดาเนินการเบิกจ่ายและ
จัดหาพัสดุ ได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ โดยไม่จาเป็นต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารกระดาษอีก
2. จัดทาแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ TeDA เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ พร้อมจัดอบรมเพื่ อ
สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานที่สนใจนาระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้
งาน เพื่ อ ให้ เกิ ด การด าเนิ น งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งถื อ เป็ น กระบวนการส าคั ญ หนึ่ ง ส าหรับ Change
management ให้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้ ลักษณะการใช้งาน พร้อมกับภายหลังจากที่ได้มีการใช้งาน ระยะ
3 เดือน ได้เปิดให้มีการประเมินจาก user เพื่อนาผลที่ได้มาปรับกระบวนการให้สามารถ practical มากยิ่งขึ้น
3. มีการนาระบบ TeDA มาประยุกต์ใช้กับระบบงานของหน่วยงานเป้าหมาย ได้แก่
3.1 งานการเงินและงานพัสดุของ สพธอ. ได้แก่ เอกสารงานการเงิน (FR Form) และเอกสาร
งานพัสดุ (PR Form)
3.2 โครงการพัฒนาระบบต้นแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานศาลปกครอง ได้ดาเนินการใน
เรื่ อ งให้ ค าปรึ ก ษา และหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ ออกแบบการน า TeDA ไปประยุ ก ต์ ใช้ ง านตามความต้ อ งการของ
คณะทางาน e-Court
3.3 โครงการจัดทาแบบฟอร์มอิ เล็กทรอนิกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้ดาเนินการในเรื่องให้คาปรึกษา และหารือร่วมกันเพื่อออกแบบการนา TeDA ไปประยุกต์ใช้งาน
พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ สพธอ. สนับสนุนการดาเนินโครงการตามความเหมาะสม
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4. มีหน่วยงานที่แสดงความสนใจนาระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานขององค์กรแล้ว ได้แก่
4.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี
มีมติเห็นชอบให้ใช้บริการ TeDA สาหรับระบบบริหารสัญญากลาง และคาดว่าจะเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2560
4.2 สานักงานศาลปกครอง สนใจนา TeDA Sign ไปช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในขั้นตอนการ
จัดเก็บ คาพิพากษาในระบบคาพิ พากษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ e-court ก่อนการเผยแพร่สู่ หน่วยงาน
ภายนอก
4.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักทะเบียนและประมวลผลให้ความสนใจการออกหนังสือ
รับรองการศึกษาและ Transcript ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่ สพธอ. นาเสนอ โดยได้ให้คาปรึกษากับ
บริษัท IRCP ในการเข้าไปนาเสนอโซลูชั่นด้านเทคนิค ที่เหมาะสมกับการการออกหนังสือรับรองการศึกษาและ
Transcript
4.4 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความสนใจในการพัฒนาแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (TeDA Form) เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานของ อย. รวมถึงการ
นาเทคโนโลยีที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น
ด้วย TeDA Time และ TeDA Safe
5. มีหน่วยงานที่นาระบบ TeDA ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานขององค์กรแล้ว ได้แก่
5.1 สานักงานศาลปกครอง ได้มีโครงการพัฒนาระบบต้นแบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากศาล
ปกครองมี ระบบงานคดีเดิม ที่มี การจั ดเก็บ เอกสารคาพิ พ ากษา/คาสั่ งในรูป แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ อยู่แล้ ว โดยมี
แผนการดาเนินงานเพิ่มระบบการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์คาพิพากษา/คาสั่งในระบบงานคดี ก่อนที่
จะนาไปเผยแพร่และให้บริการสืบค้นผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งระบบต้นแบบจะเพิ่มการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บน
เอกสารนั้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยให้กับเอกสารที่สร้างและจัดเก็บ โดย สพธอ. เข้าไปช่วยการ
ทางานของศาลปกครอง ดังนี้
1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์มเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ รวมถึงการ
นาเสนอเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยี PKI
2) การให้ ค าปรึ ก ษาและร่ว มพั ฒ นาระบบการสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ เอกสารค า
พิ พ ากษา/ค าสั่ งที่ อ ยู่ ในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั น ได้ แ ก่ การลงลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ านระบบ Web
Application
3) การให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาระบบให้บริการตรวจสอบเอกสารคาพิพากษา/คาสั่งที่
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามที่ศาลปกครองกาหนดไว้หรือไม่
5.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดาเนินการพัฒนาระบบรับคาร้องใหม่ให้อยู่
ในรูปแบบเอกสาร PDF ที่ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลกลับมาที่หน่ว ยงานได้ โดย สพธอ. เข้า
ไปช่วยการทางานของศาลปกครอง ดังนี้
1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์มเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ รวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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นาเสนอเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการต่างๆ
2) ให้คาปรึกษาและร่วมพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบงานที่ทาง อย. ใช้งานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้คาปรึกษา และแนะนาวิธีการนาไปใช้เกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี PKI
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. หน่ ว ยงานเป้ าหมายเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของบริก าร TeDA ว่ า มี ป ระโยชน์ ในการช่ ว ยสร้ างความ
น่าเชื่อถือให้กับระบบที่รองรับการทาธุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ถึงการมีอยู่ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าไม่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เมื่อเที่ยบกับเวลาหนึ่งๆ
2. กระบวนการ Change management ถือเป็นกระบวนการสาคัญในการเตรียมและทาความเข้าใจกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การปรับกระบวนการสาหรับการเข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์ (ลดอคติในการดาเนินงานที่
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานสรุป/เอกสารแสดงการกาหนดกระบวนการดาเนินงาน (Business/Setting process)
2. เอกสารการจัดฝึกอบรม TeDA Training จานวน 6 ครั้ง เพื่อดาเนินงานด้าน Change Management
3. เอกสารแสดงการนาระบบ TeDA มาดาเนินงานในทางปฏิบัติของ สพธอ. ศาลปกครอง และสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
4. คู่มือ/เอกสารแสดงการนาระบบของ TeDA มาดาเนินงานในทางปฏิบัติ
5. รายงานสรุ ป การประชุ ม /หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ให้ ค วามสนใจในการน า TeDA ไปใช้ ในการ
ดาเนินงานขององค์กร จานวน 4 หน่วยงาน
6. หนังสือขอใช้บริการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) เพื่อแสดงว่าหน่วยงานมี
การนาแนวทางของ TeDA ไปกาหนด Conceptual design
หมายเหตุ :
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งเครือข่าย CERT ในกลุ่มหน่วยงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ และ/
หรือ หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสันต์ทศน์ สุริยันต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโชติกา สินโน
โทรศัพท์ : 0 2123-1213 ต่อ 91300
โทรศัพท์ : 0 2123-1213 ต่อ 91101
คาอธิบาย :
ด้วยสถานการณ์ความพร้อมของประเทศไทยขณะนี้เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะภัยคุกคามด้านสารสนเทศ
ยังมีข้อจากัดในหลายด้าน ในขณะที่ความซับซ้อนของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นล้วนมีความแปลกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบ
และสร้างความเสียหายให้กับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก การป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้จึงจาเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของระบบงานนั้นๆ ไปจนถึงผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้
ความร่วมมือในการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและตรวจสอบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เนื่องจากบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐอาจมีความตระหนักรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ไม่เพียงพอ ดังนั้น ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ไทยเซิร์ต
(ThaiCERT) ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงมีบทบาท
สาคัญในการรับมือและจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางออนไลน์ในขอบเขตที่ครอบคลุมระบบ
เครื อ ข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต ภายในประเทศไทย และระบบคอมพิ ว เตอร์ภ ายใต้ โดเมนเนมประเทศไทย (.th) เป็ น
ศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขและระงับเหตุภัยคุกคามด้านสารสนเทศ เพื่อรักษาความต่อเนื่อง
ของการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน (Business Continuity) และการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
หน่ ว ยงานที่ ถื อ เป็ น โครงสร้ างพื้ น ฐานส าคั ญ ของประเทศ (Critical Infrastructure) รวมถึ งให้ ก ารสนั บ สนุ น
ทางด้านเทคนิคกับหน่วยงานในสายยุติธรรม ซึ่งการดาเนินงานของไทยเซิร์ต ต้องประสานงานกันทั้งหน่วยงานใน
ประเทศและ CERT ทั่วโลก เพื่อดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ (CERT) ซึ่งถือเป็น
ภารกิจที่สาคัญของประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลเพื่อให้มี
ความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
ไทยเซิร์ต เป็น Computer Emergency Response Team (CERT) ระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับให้
เป็นตัวแทนประเทศไทยในเครือข่าย CERT ระหว่างประเทศ เช่น Asia Pacific CERT (APCERT) และ Forum of
Incident Response and Security Teams (FIRST) ที่ทาหน้าที่รับแจ้งเหตุภัยคุกคาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับเหตุและแก้ไขปัญหานั้นๆ ปัจจุบันกาหนด
ระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ในการวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยคุกคามให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 2 วันทาการ เพื่อจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และฟื้นฟูระบบและการ
ให้ บ ริ ก ารโดยเร็ ว ที่ สุ ด ซึ่ ง จะยกระดั บ การด าเนิ น การขึ้ น เป็ น ขั้ น ตอนการรั บ มื อ และจั ด การภั ย คุ ก คามใน
ระดับประเทศ (National Incident Response Flow)
นอกจากนี้ ไทยเซิร์ตยังมีบทบาทในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบแจ้งเตือนเมื่อได้ รับแจ้งภัยคุกคาม
ที่เร่งด่วนและมีความสาคัญ ได้แก่ การรับมือและแก้ไขการหลอกลวงทางเว็บไซต์ธนาคาร (Phishing) และการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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วิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malware) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ได้รับการอบรมและสอบผ่านใบรับรองระดับสากลและผลักดันการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานนานาชาติและ
หน่วยงานระดับประเทศ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ให้มีความพร้อมและตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์และ
มาตรการป้องกันที่จาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
จัดทาคู่มือแสดงกระบวนการทางานเพื่อใช้สาหรับดาเนินการรับมือภัยคุกคาม โดยปรับปรุง
กระบวนการตามข้อเสนอแนะการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการในปีงบประมาณ 2557
2
ปี งบประมาณ 2558 (ตุ ล าคม 2557 ถึ งกั น ยายน 2558) ไทยเซิ ร์ต ได้ รั บ แจ้ งให้ จั ด การภั ย
คุกคามออนไลน์ทั้งหมดจานวน 4,519 เรื่อง (สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางออนไลน์
ภายใต้ SLA 2 วั น ได้ 3 ประเภทหลั ก ได้ แ ก่ Phishing, Malicious และ Intrusions ใน
ปีงบประมาณ 2558 สามารถให้บริการภายใต้ SLA 2 วัน จานวน 957 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
99.24 จากที่ได้รับแจ้งเหตุทั้งหมด) และมีการเผยแพร่สถิติดังกล่าวผ่าน www.thaicert.or.th
โดยมีจานวนผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของไทยเซิร์ตตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2558
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 224,466 ราย
3
ปี ง บประมาณ 2558 (ตุ ล าคม 2557 ถึ ง กั น ยายน 2558) ไทยเซิ ร์ ต ได้ รั บ แจ้ ง ให้ จั ด การ
ภัยคุกคามออนไลน์ทั้งหมดจานวน 4,519 เรื่อง (สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางออนไลน์
ภายใต้ SLA 2 วั น ได้ 3 ประเภทหลั ก ได้ แ ก่ Phishing, Malicious และ Intrusions ใน
ปีงบประมาณ 2558 สามารถให้บริการภายใต้ SLA 2 วัน จานวน 957 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
99.24 จากที่ได้รับแจ้งเหตุทั้งหมด) และมีการเผยแพร่สถิติดังกล่าวผ่าน www.thaicert.or.th
โดยมีจานวนผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของไทยเซิร์ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2558
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 224,466 ราย
4
ขยายผลการทางานของไทยเซิร์ตไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยการจัดประชุม หรืออบรมสาหรับ
หน่ ว ยงานส าคัญ ของประเทศเกี่ยวกับ กระบวนการรับ มือภัยคุกคาม เพื่อนาไปสู่ การจัดตั้ง
CERT ของหน่ วยงาน จานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Sectorbased CERT และซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ในวันที่ 3, 5 และ 6 มีนาคม 2558 2) การ
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Sector-based CERT และซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ใน
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 และ 3) ประชุมระดมสมองเรื่อง “แนวทางการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ” ขึ้น เพื่อจัดทาแนวทางการ
ทางานร่วมกันในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดยพิจารณาประเด็นทั้งทางกฎหมายและ
ทางเทคนิค ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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5
มีหน่วยงานที่ตั้ง CERT ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 2) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3) โรงเรียนนายเรือ
อากาศ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 การกาหนดกระบวนการทางานให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ผลข้อเสนอแนะ
การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการในปีงบประมาณ 2557
2
 มีการรายงานผลภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นทุกเดือน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของ
สพธอ. และไทยเซิร์ต พร้อมทั้ง มีการเพิ่มจานวนสมาชิกของผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของไทย
เซิร์ต
3
 การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว อย่างน้อย 2 เรื่อง ภายใต้สัญญา
การรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ที่กาหนด
4
 มีการขยายผลการทางานของไทยเซิร์ตไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยการจัดประชุม หรือ
อบรมสาหรับหน่วยงานสาคัญของประเทศเกี่ยวกับกระบวนการรับมือภัยคุกคาม เพื่อ
นาไปสู่การจัดตั้ง CERT ของหน่วยงาน
5
 มีหน่วยงานที่จัดตั้ง CERT ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มเป้าหมาย
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนถ่วง
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ตั้ ง
10
5
5.0000
0.5000
เครือข่าย CERT ในกลุ่มหน่วยงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ และ/หรื อ
หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงของ
ประเทศ
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ดาเนินการจัดทาคู่มือแสดงกระบวนการทางานเพื่อใช้สาหรับดาเนินการรับมือภัยคุกคาม โดยปรับปรุง
กระบวนการให้ มี ค วามเป็ น มือ อาชีพ มากขึ้ น ตามข้อ เสนอแนะการส ารวจความพึ งพอใจในการให้ บ ริก ารใน
ปีงบประมาณ 2557
2. จัดทารายงานผลภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นทุกเดือน และเพิ่มจานวนสมาชิกของผู้ที่รับข้อมูล
ข่าวสารของไทยเซิร์ตผ่านช่องทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 ถึงกันยายน 2558)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งให้จัดการภัยคุกคามออนไลน์ทั้งหมดจานวน 4,519 เรื่อง (สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ภ ายใต้ SLA 2 วัน ได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Phishing, Malicious และ Intrusions ในปีงบประมาณ
2558 สามารถให้บริการภายใต้ SLA 2 วัน จานวน 957 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.24 จากที่ได้รับแจ้งเหตุทั้งหมด)
และมีการเผยแพร่สถิติดังกล่าวผ่าน www.thaicert.or.th โดยมีจานวนผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของไทยเซิร์ต ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2558 พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 224,466 ราย
3. ขยายผลการทางานของไทยเซิร์ตไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยการจัดประชุม หรืออบรมสาหรับหน่วยงาน
สาคัญของประเทศเกี่ยวกับกระบวนการรับมือภัยคุกคาม เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง CERT ของหน่วยงาน จานวน 3
ครั้ง ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Sector-based CERT และซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ในวันที่
3, 5 และ 6 มี น าคม 2558 2) การเตรี ย มความพร้อมในการจัดตั้ ง Sector-based CERT และซ้ อมรับ มื อ ภั ย
คุกคามไซเบอร์ ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 3) ประชุมระดมสมองเรื่อง “แนวทางการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อจัดการภัยคุกคามไซเบอร์” ขึ้น เพื่อจัดทาแนวทางการทางานร่วมกันในการรับมือกับ
ภัยคุกคามไซเบอร์ โดยพิจารณาประเด็นทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิค ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
4. มีหน่วยงานที่จัดตั้ง CERT ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3) โรงเรียนนายเรืออากาศ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ
Security ในประเทศมีจานวนจากัด ส่งผลต่อการผลักดันเพื่อการจัดตั้ง Sector-based CERT ในประเทศ
2. จานวนคนเข้าถึงเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยคุกคามในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น บางช่วงอาจจะลด
น้อยลงหากช่วงนั้นไม่มีสถานการณ์วิกฤติ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
มีปั จจั ยภายนอกที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานในหลายๆ มิติ ทั้งนโยบายรัฐ บาล การให้ ความสาคัญ ของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงาน
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานผลการสารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการจาก ThaiCERT ปี
2557
2. คู่มือแสดงกระบวนการทางานเพื่อใช้สาหรับดาเนินการรับมือภัยคุกคาม
3. สรุปภัยคุกคามรายเดือนสามารถดูได้ผ่าน https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html
4. ตารางแสดงจานวนภัยคุกคามที่ได้รับรายงานในแต่ละเดือน และตารางแสดงจานวนภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ที่สามารถจัดการได้ภายใต้ SLA 2 วัน
5. รายงานผลการจัดอบรมสาหรับหน่วยงานสาคัญของประเทศเกี่ยวกับกระบวนการรับมือภัยคุกคาม
เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง CERT ของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
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6. รายชื่อหน่วยงานที่จัดตั้ง CERT
หมายเหตุ :
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : ระดับความพึงพอใจของบริการรับมือและจัดการกับภัยคุกคามของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ออนไลน์ (ใช้ผลการสารวจปี 2557 เพื่อพัฒนาการให้บริการ)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละของความพึงพอใจในเนื้อหาของผู้เข้าร่วมสัมมนา/อบรมที่ทาง สพธอ. ได้ดาเนินการ
จัดทาขึ้น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายสันต์ทศน์ สุริยันต์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโชติกา สินโน
นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
นางสาวสุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
นางสาวพรรวดี โควินทเศรษฐ
โทรศัพท์ : 0 2123-1211 ต่อ 91101
โทรศัพท์ : 0 2123-1213 ต่อ 91300
0 2123-1206 ต่อ 90601
0 2123-1206 ต่อ 90600
0 2123-1206 ต่อ 90651
คาอธิบาย :
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้าน
ใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะเพื่ อจั ด ทาบริก ารสาธารณะ และมี ความเหมาะสมที่ จะจัดตั้ งหน่ วยงานบริห ารขึ้น ใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้
เกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด จะจั ด ตั้งเป็ น องค์ การมหาชน โดยตราเป็ น พระราชกฤษฎี กาตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ก็
ได้” องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงควรมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตอบสนองตามความต้ อ งการของ
ประชาชน
โดยองค์การมหาชนเลือกสารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จานวนงานบริการที่จะ
สารวจ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนการสารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และนาผลจากการสารวจมาปรับปรุงการให้บริการ
ทั้งนี้ การสารวจความพึงพอใจในการให้ บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการจากผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการ
เรียนรู้และเข้าใจผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แสดง
ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ
งานบริการที่ สพธอ. เลือกมาทาการสารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่
1. งานบริการที่มีการสารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ การให้บริการของศูนย์รับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นออนไลน์ โดยมี ผ ลส ารวจความพึ งพอใจเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 78.22 ในปี 2558 จะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการของศูน ย์รับ เรื่องร้องเรีย นออนไลน์ตามที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
เพื่อให้ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการดังกล่าวมี ความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการมากที่สุด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
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2. งานบริการด้านการจัดสัมมนา/อบรม โดยวัดความพึงพอใจในเนื้อหาของผู้เข้าร่วมสัมมนา/อบรมที่ทาง
สพธอ. ด าเนิ น การจั ด ขึ้ น โดยมุ่ งเน้ น การฝึ ก อบรมในโครงการส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ สพธอ. ในการพัฒนาเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
ได้มากที่สุ ด เพื่อที่ ผู้ อบรมสามารถน าความรู้ที่ ได้รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ประโยชน์ได้สู งสุ ด สพธอ. ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยและระบบสารสนเทศให้แก่
ผู้ป ระกอบการ ภาครัฐ ประชาชน” นั้ น ได้ เห็ นความสาคัญ ต่อการจัด สั มมนา/อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อสามารถป้องกันและเตรียมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงาน
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กลุ่มความมั่นคง กลุ่มการศึกษา กลุ่ม
พลังงาน กลุ่มธนาคาร กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น
ดังนั้ น เพื่อให้ การฝึ กอบรมเหล่านี้ เกิดประสิทธิผลตามวัตถุป ระสงค์ที่ ตั้งไว้จึงควรมีการวัดระดับความ
พึงพอใจในเนื้อหาของผู้เข้าร่วมสัมมนา/อบรมที่ทาง สพธอ. ได้ดาเนินการจัดทาขึ้นเพื่อที่ สพธอ. นาผลลัพธ์ที่ได้ไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒ นาเนื้อหาในการจัดสัมมนาให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา/อบรมทั้งประชาชน
ทั่วไป ภาคเอกชน และภาครัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
ดาเนินการวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ ThaiCERT ในปี พ.ศ.
2557 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 แล้ว
พร้อมกาหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของ ThaiCERT ในปี พ.ศ. 2558
2
คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานของไทย
เซิ ร์ ต ตามผลการส ารวจความพึ งพอใจ (Third Party) ปี พ.ศ. 2558 ในวัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน
2558
3
ทาการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของไทยเซิร์ตจากผู้รับบริการ ทั้งความพึงพอใจใน
กระบวนการดาเนินงาน และความพึงพอใจในเนื้อหา โดยรวมกับการสัมมนา/อบรมเกี่ยวกับ
ThaiCERT (โดย Third Party)
4
จั ด ท ารายงานผลส ารวจความพึ งพอใจในการให้ บ ริการ พร้อ มน าเสนอต่อ คณะกรรมการ
องค์การมหาชนในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 วัน พุ ธที่ 9 กันยายน 2558 โดยผลจากการ
สารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (ThaiCERT)
ประจาปี 2558 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อบริการโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 85.2 และ มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของผู้เข้ารับการสัมมนา/อบรมเกี่ยวกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ มีคะแนนเฉลี่ยคิ ดเป็นร้อยละ 85 จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 129 ราย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ร้ อ ยละความพึ ง พอใจในการ
ให้บริการขององค์การมหาชน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
คะแนน
1

2


3
4
5

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
78.22

ร้อยละ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557
-

2558
8.08

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 70
ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 75
ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 80 และองค์การมหาชน
ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 85 และองค์การมหาชน
ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 90 และองค์การมหาชน
ได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้ อ ยล ะความ พึ งพ อใจใน การ
10
ให้ บ ริ การขององค์ การมหาชน (มี
ความพึ งพอใจต่ อบริก ารโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 85.2 และ มีความ
พึงพอใจต่อเนื้อหาของผู้เข้ารับการ
สัมมนา/อบรมเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 85)

ผลการ
ดาเนินงาน
85.10

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.0200

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.4020
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ดาเนินการวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
(ThaiCERT) ในปี พ.ศ. 2557 และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 9/2557 เกี่ยวกับ
ผลการสารวจนั้น ในภาพรวมมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 78.22
2. กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงานการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ภาพรวมของการรับ
เรื่องร้องเรียนออนไลน์มีประสิทธอภาพมากขึ้น พร้อมเสนอแผนการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนออนไลน์ (ThaiCERT) ในปี 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558
3. ทาการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของไทยเซิร์ตจากผู้รับบริการ ทั้งความพึงพอใจในกระบวน
การด าเนิ น งาน และความพึ งพอใจในเนื้ อ หา โดยรวมกับ การสั ม มนา/อบรมเกี่ ยวกับ ThaiCERT (โดย Third
Party)
4. จัดทารายงานผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2558 วั น พุ ธ ที่ 9 กั น ยายน 2558 โดยผลจากการส ารวจระดั บ ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ประจาปี 2558 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อ
บริการโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.2 และ มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของผู้เข้ารับการสัมมนา/อบรม
ที่เกี่ย วข้องกับ ภัย คุกคามทางออนไลน์ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ ยคิดเป็ นร้อยละ 85 จากกลุ่ มตัว อย่างที่ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 129 ราย
ทั้งนี้ ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ออนไลน์ ประจาปี 2558 ทั้งสองส่วนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.1
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. เครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน
2. สพธอ. มีกระบวนการให้การอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
3. การรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมบอร์ด ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยขน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในครั้งที่ 9/2557 รายผลการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (ThaiCERT) ในปี พ.ศ. 2557
2. รายงานฉบับสมบูรณ์แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
(ThaiCERT) ในปี พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในครั้งที่ 9/2557
3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในครั้งที่ 6/2558 เห็นชอบแนวทางการ
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานของไทยเซิร์ตตามผลการสารวจความพึงพอใจ (Third Party)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในครั้งที่ 6/2558 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงานของไทยเซิร์ตตามผลการสารวจความพึงพอใจ (Third Party)
5. เอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในครั้งที่ 10/2558 รายงานผลสารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6. รายงานฉบับสมบูรณ์แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
(ThaiCERT) ในปี พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในครั้งที่ 10/2558
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางกนกวรรณ ฉายอรุณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพรรณวิภา เนตรสว่าง
โทรศัพท์ : 02-123-1204 ต่อ 90401
โทรศัพท์ : 02-123-1204 ต่อ 90432
คาอธิบาย :
โดยที่มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การ
มหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่ งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒ นาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นใน
กากับ ของราชการฝ่ ายบริหารที่มิใช่ส่ วนราชการพิจารณาเห็นสมควรกาหนดตัวชี้วัดร่วม "ร้อยละของการ
เบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน" เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสาคัญกับการควบคุมดูแล
ให้องค์การมหาชนนางบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน ไป
ใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต
คานิยาม
จานวนเงิน งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมายถึง วงเงิน
งบประมาณขององค์การมหาชนที่ ได้ รับ อนุมั ติจากคณะกรรมการองค์ การมหาชนให้ ใช้เพื่ อดาเนิน การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย
เงิน อุ ด หนุ น หมายถึ ง เงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไปที่ องค์ การมหาชนได้ รับ การจัด สรรตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงิ น ทุ น หมายถึ ง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการให้ ใ ช้ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึ งปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับ
อนุ มัติจากคณะกรรมการให้ ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอ
เปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เงิน รายได้ หมายถึงประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปี งบประมาณนั้ น ซึ่ งปรากฏตาม
เอกสารงบประมาณประจาปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดาเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียม
การให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่าง ๆ
จานวนเงิน ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่า ใช้จ่าย
โครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรไม่ ร วมค่ า สวั ส ดิ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า ง และค่ า ตอบแทน
ผันแปรของผู้อานวยการ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ค่ าใช้ จ่ ายโครงการ/เงิน อุ ด หนุ น ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ ายเพื่ อ การด าเนิ น งานใน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

โครงการต่างๆ ขององค์การมหาชน
หากมี การก่อ หนี้ ผูก พั น มี บั น ทึ กข้ อ ตกลง มี สั ญ ญา หรื อ มีก ารให้ ทุ น การศึก ษาตาม
แผนการใช้จ่ายเงินให้นามาคานวณเป็นผลงานได้
กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กาหนดและมีเงินเหลือจ่าย
ให้คานวณผลการประเมินเป็นร้อยละ 100
สูตรการคานวณ :
จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
X 100
จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
อัตราการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ไม่รวมเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.) เท่ากับร้อยละ 100
จานวน
แผนการใช้จ่าย (ต.ค. 57- ก.ย. 58)
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงินตามแผนการใช้จ่าย (ไม่รวมเงินสวัสดิการและ
471.64
ค่าตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.)
เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน ณ 30 ก.ย. 58
471.64
ร้อยละ
100.00
*โครงการที่สามารถนาส่งผลผลิตตามที่กาหนดและมีเงินเหลือจ่าย คานวณผลการประเมินเป็นร้อยละ 100
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในอดีต
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2557 2558
ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
ร้อยละ
89.09
96.72
8.56 3.28
แผนการใช้เงิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
คะแนน
1
2
3
ผลงาน (ร้อยละ)
80
85
90

4
95

5
100
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
3
แผนการใช้เงิน

ผลการ
ดาเนินงาน
100.00

ค่าคะแนน
ที่ได้
5
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ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.1500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. แผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวม
ทั้งสิ้น 471.64 ล้านบาท (ไม่รวมเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.)
2. อัตราการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับร้อยละ 100.00 โดยคานวณจาก จานวนเงิน
งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 58 (471.64 ล้านบาท) หารด้วยจานวนเงินตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (471.64 ล้านบาท) โดยไม่รวมวงเงินสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่และค่าตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) มีอัตราการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) คิดเป็นร้อยละ 3.28
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การผลั ก ดั น การด าเนิ น งานโดยผู้ บ ริห ารตั้ งแต่ ระดั บ Top จนถึ งระดั บ Mid Executive เพื่ อ การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานต่อที่ประชุมแบบรายสัปดาห์ (ในการ
ประชุม Top and Mid Executive ทุกวันจันทร์)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
- ตารางการเบิกจ่ายตามการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
1. รอบการน าเข้ า รายงานการประชุ ม บอร์ ด จะเป็ น การด าเนิ น งานโดยอ้ า งอิ ง ช่ ว งเวลาจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4) ในการประชุมครั้งที่
12/2558 วันที่ 11 พ.ย. 58 (ทาง สพธอ. จะดาเนินการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้ภายหลั งที่ได้รับการ
รับรองแล้ว)
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.2 : ระดั บ ความส าเร็ จ ในการปรั บ ปรุ งกระบวนการติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการฯ ของ สพธอ.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90601
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90600
คาอธิบาย :
เนื่ องจากภารกิจส่ วนสาคัญที่ผ่ านมาของ สพธอ. มีการดาเนินงานในลั กษณะ Project-based ซึ่งการ
ดาเนิ นการให้ โครงการนั้นๆ ประสบความสาเร็จลุล่วงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้น จาเป็นต้องอาศัย
ทักษะทางด้านการบริหารจัดการโครงการเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการดาเนินการ ด้วยบุคลากรของ สพธอ. ส่วน
ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมในทักษะดังกล่าวจึงเป็นกลยุทธ์ที่ สพธอ. ให้
ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนั้น สพธอ. จึงได้พยายามยกระดับศักยภาพของบุคลากร
ในทุกลาดับขั้น และเร่งพัฒนาในส่วนดังกล่าว เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในด้าน Project Management
ให้ กับ ผู้บริห ารระดับกลางขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อให้เห็ นกระบวนการ
วิเคราะห์ ตั้งแต่ เริ่ม ต้น จนสิ้ น สุ ดโครงการ เพื่ อจะท าให้ หั ว หน้าโครงการเห็ น ความส าคั ญ ของการวางแผนการ
ดาเนินงานในทุกขั้นตอน เช่น การแยกระหว่างความเสี่ยงและปัญหา เพื่อนาไปสู่การวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะทาให้เห็นข้อพึงระวังในทุกๆ โครงการ และมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์
ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้น ในกรณีที่ยากต่อการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง อาจมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังการบริหารทรัพยากรของโครงการใน
ภาพรวมต่อไป ซึ่งแต่เดิมในแต่ละโครงการของ สพธอ. จะมีการบริห ารจัดการโครงการโดยผู้รับผิดชอบแต่ล ะ
โครงการ แต่ยังขาดการบริหารโครงการที่สะท้อนให้เห็นภาพรวมของทุกโครงการเพื่อเป็นข้อ มูลในการบริหารของ
ผู้บริหารที่จะสามารถติดตามความก้าวหน้า พร้อมกับการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานเพื่อการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
ดังนั้น การบริหารโครงการควรจะนามาประยุกต์ใช้ในงานที่มีลักษณะพิเศษ เช่น งานที่มีความสลับซับซ้อน
งานที่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ม ากมาย งานที่ ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี เป็ น ต้ น นอกจากนี้ อาจจะเป็ น งานที่ ไม่ เคยมี
ประสบการณ์ มาก่อน งานที่จ ะสาเร็จได้จ ะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานหลายฝ่าย งานที่ฝ่ าย
ปฏิบัติงานต้องมีอิสระในการดาเนิ นการหรืองานที่ต้องดาเนินการให้ได้ผลอย่ างรวดเร็ว และงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์การ เป็นต้น
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดาเนินงาน
1
วิเคราะห์ถึงแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมสรุปประเด็นกระบวนการ
ติดตามงาน และข้อจากัดที่ได้จากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหารือแบบกลุ่มย่อยกับ
หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ระดับประสานงานโครงการ พร้อมระดมความเห็นร่วมกับงาน
นโยบายและกลยุทธ์ และงานบริหารความเสี่ยง
2
ปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ตามที่ได้
ระดมความคิดเห็นร่วมกับส่วนต่างๆ
3
ถ่ายทอดแนวทางกระบวนการดาเนินงานใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร เช่น
การหารือประเด็นติดขัด (หากมี) ผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง
ในรูปแบบวาระเฉพาะได้อย่างต่อเนื่อง และการสื่อสารผ่าน Home day ของ สพธอ. เป็นต้น
4
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาระดับสูงให้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแจ้งเตือนในกรณีที่การดาเนินงานระดับโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนดต่อผู้บริหารฯ เช่น การหารือประเด็นติดขัด (หากมี) ผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารระดับกลาง ในรูปแบบวาระเฉพาะได้อย่างต่อเนื่อง
5
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ พร้อมทดลองใช้ภายในบาง
สานัก ก่อนดาเนินงานแบบบูรณาการการทางานร่วมกัน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
รายละเอียด
1
 ทบทวนกระบวนการทางานที่เกี่ยวกับกระบวนการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ของ สพธอ.
2
 จัดทาและปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
3
 จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร
4
 ติดตามผลการดาเนินงานและมีการรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาระดับสูงให้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแจ้งเตือนในกรณีที่การดาเนินงานระดับโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน
ที่กาหนดต่อผู้บริหารฯ
5
 เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงานและ/หรือมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ และให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
7
กระบวนการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการฯ ของ
สพธอ.

ผลการ
ดาเนินงาน
5.0000

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.3500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. วิเคราะห์ถึงแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมสรุปประเด็นกระบวนการติดตาม
งาน และข้อจากัดที่ได้จากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหารือแบบกลุ่มย่อยกับหัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่
ระดับประสานงานโครงการ พร้อมระดมความเห็นร่วมกับงานนโยบายและกลยุทธ์ และงานบริหารความเสี่ยง สรุป
ประเด็นออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
1.1 ส่วนของกระบวนการดาเนินงานในงานบริหารจัดการโครงการและงานประเมินองค์กร ได้แก่
- ระยะเวลาของการรายงาน รูปแบบ Monthly report ที่ส่งผลต่อระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่
อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการนาเสนอแก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ ที่ต้องมีการนาเสนอ
ทุกต้นเดือน
- รูปแบบของแบบรายงานผล
1. แบบฟอร์มของการรายงานผลมีปริมาณมากส่งผลต่อการ focus ของหัวหน้า
โครงการฯ
2. บางโครงการ มีการปรับ รูป แบบบางส่ วนของรายงานผลการดาเนิ นงาน บางครั้ง
ตัวชี้วัดบางตัวได้หายไปจากกระดานการรายงานรายสานักฯ หากเจ้าหน้าบริหารโครงการฯ ไม่ละเอียดมากพอ
อาจจะส่งผลต่อการติดตามผลการดาเนินงานในระดับ KPI ขององค์กรได้
3. มีแบบฟอร์มที่ต้องรายงานจานวนมาก จากแหล่งภายนอก เป็นการเพิ่มภาระของ
กระบวนการทางานภายในโครงการฯ
4. หัวหน้าโครงการมักไม่รายงานข้อมูลในส่วนของ
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการ ที่ส่งผลต่อความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด
 ความคืบหน้าในด้านการใช้งบประมาณรายโครงการ
 การประเมิ น ร้อ ยละความคื บ หน้ ารายกิ จ กรรมหลั ก กั บ ความสอดคล้ อ งกั บ
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แผนงานที่กาหนด
1.2 ส่ วนของกระบวนการดาเนิน งานระดับโครงการ และส่ วนงานสนั บสนุ นที่ เกี่ยวข้อง เช่ น
สานักสารสนเทศ เป็นต้น
- ช่องทางการสื่อสารและติดตามการดาเนินงานผ่านช่องทาง e-Mail เนื่องจากระดับหัวหน้า
โครงการมี e-Mail จานวนมาก อาจจะทาให้ตกหล่น หรือมองข้าม ส่งผลให้การ feed back เรื่องข้อมูลของผลการ
ดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามกาหนดการเท่าที่ควร
- การบริหารจัดการโครงการภายในสานัก
1. สะท้อนต่อการคานวณต้นทุนได้ยาก โดยเฉพาะในเรื่องของการลดกระดาษภายใน
องค์กร ยังมีการใช้กระดาษจานวนมากจากการคานวณยอดรวมขององค์กร ถึงแม้จะมีการพยายามลดโดยใช้ระบบ
e-Meeting เข้ามาช่วยในการดาเนินงาน
2. กระบวนการติดตามการดาเนินงานภายในสานัก ยังมีข้อจากัด (เป็นประเด็นสะท้อน
จากหัวหน้าโครงการ)
2. ปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้ทบทวน
2.1 ส่วนของกระบวนการดาเนินงานในงานบริหารจัดการโครงการและงานประเมินองค์กร ได้แก่
- ปรั บ ระยะเวลาของการรายงาน ปรั บ การท างานของส่ ว นงานบริห ารโครงการ โดยให้ น า
weekly report ที่มีการรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางแบบรายสัปดาห์ (ทุกวัน
จั น ทร์ ) อยู่ แล้ ว มาทยอยกรอกในรายงานประจาเดื อนจนครบ 4 สั ป ดาห์ แล้ ว ส่ งผลสรุป ให้ หั ว หน้าโครงการ
ตรวจทาน ก่อนสรุปเป็นแบบประจาเดือนต่อไป
- ปรับกระบวนการรายงานผล
1. ปรั บ แบบฟอร์ ม การรายงานผลใหม่ ให้ มี ป ระเด็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ งที่ ห น่ ว ยงาน
ภายนอกมักมีการขอให้รายงาน เพื่อลดขั้นตอน และให้เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและประเมินองค์กรใช้แบบฟอร์ม
ดังกล่าว เป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้น
2. ก าหนดมาตรฐานของแบบฟอร์ม การรายงาน หากจะมีก ารเพิ่ มเติม ประเด็ น ราย
โครงการ สามารถดาเนินการได้ แต่ต้องมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่ส่วนงานบริหารโครงการกาหนด และเพิ่มเติมใน
กิจกรรมรายย่อย ก่อนผนวกเป็ นกิจ กรรมหลั ก พร้อมกาหนดระยะเวลาและผลงานที่จะได้ในแต่ละช่วงเวลาที่
ชัดเจนมากขึ้น เพื่อการสะท้อนร้อยละความคืบหน้าของการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด
3. ตั ด ประเด็ น การรายงานในบางส่ ว นออก แล้ ว แยกเป็ น งานต่ า งหากไม่ ร วมใน
แบบฟอร์มการรายงานประจาเดือน ได้แก่ งานความเสี่ยง
4. การก าหนดปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดาเนิ น งาน จะพิ จารณาจากร้อ ยละความ
คืบหน้าในการดาเนินงานรายกิจกรรมย่อย
5. งานด้านงบประมาณ ให้ใช้ตัวเลขจากงานงบประมาณ สานักบริหารกลางโดยตรง ที่
ได้กาหนดเป็นวาระการนาเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
2.2 ส่วนของกระบวนการดาเนินงานระดับโครงการ และส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเพิ่มช่องทางการสื่อสารและติดตามการดาเนินงาน
1. e-Mail ยังคงใช้ เนื่ องจากเป็นช่องทางหลักที่ใช้เป็นหลักฐานและประโยชน์ต่อการ
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สืบค้นย้อนหลัง
2. เพิ่มช่องทาง Social media ได้แก่ Line เนื่องจากในองค์กร สพธอ. มีการใช้ Line
ในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
3. ก าหนดปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานในการประชุ ม อนุ ก รรมการที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผ่ า นทาง
Intranet
- ปรับกระบวนการบริหารจัดการโครงการภายในสานัก
1. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นการใช้โดยผ่านระบบเครือข่ายที่มีการยืนยันตัวตนของ
พนักงาน ก่อนดาเนินการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพิมพ์ข้อมูล การถ่ายเอกสาร ทั้งในรูปแบบขาวดา และแบบสี
ซึ่งจะมีการคานวณเป็นต้นทุนตั้งแต่ระดับบุคคล และสามารถคานวณเป็นระดับสานักได้
2. กระบวนการติดตามการดาเนินงานภายในสานัก มีบางสานักได้คิดค้นรูปแบบการ
บริหารจัดการภายในเป็นการเฉพาะ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ ตัวอย่างเช่น
 สานักโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเข้าถึงจาก
http://203.154.120.122:8090/display/TFS/00-Project+Document
 สานักมาตรฐานที่มีการดาเนินงานในรูปแบบของ JIRA (JIRA is the tracker
for teams planning and building great products. Thousands of teams choose JIRA to capture and
organize issues, assign work, and follow team activity. At your desk or on the go with the new
mobile interface, JIRA helps your team get the job done.) เป็นต้น
3. ถ่ายทอดแนวทางกระบวนการดาเนินงานใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร เช่น การหารือ
ประเด็นติดขัด (หากมี) ผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง ในรูปแบบวาระเฉพาะได้อย่าง
ต่อเนื่อง และการสื่อสารผ่าน Home day ของ สพธอ. เป็นต้น
4. มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาระดับสูงให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และ
มีการแจ้งเตือนในกรณีที่การดาเนินงานระดับโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดต่อผู้บริหารฯ เช่น การหารือ
ประเด็นติดขัด (หากมี) ผ่านที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง ในรูปแบบวาระเฉพาะได้อย่าง
ต่อเนื่อง
5. คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ พร้อมทดลองใช้ภายในบางสานัก
ก่อนดาเนินงานแบบบูรณาการการทางานร่วมกัน เช่น Project Document และระบบ JIRA เป็นต้น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง ในการหยิบยกประเด็นปัญหาที่สะท้อนจาก
ผลการดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา ร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้วยปริมาณงานที่มีอยู่จานวนมาก ส่งผลต่อการให้ความสาคัญกับกระบวนการปรับปรุงการดาเนินงาน
จากหัวหน้าโครงการ จึงต้องอาศัยเวลา และกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่จะทาให้
บุคลากรที่ดาเนินงานไม่รู้สึกว่าเป็นการเข้ามาจับผิดการทางาน แต่เป็นการร่วมหาวิธีเพื่อการปรับปรุงวิธีการทางาน
ที่ดีมากขึ้น ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อหัวหน้าโครงการและผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระยะยาว เป็นการดาเนินงานแบบ
คู่ขนานกับการนา TeDA เข้ามาดาเนินงาน และการทางานร่วมกับทีม IT และ Risk Management
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารแนบประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง สพธอ. ครั้งที่ 50/2557
2. เอกสารแนบประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง สพธอ. ครั้งที่ 56/2557
3. เอกสารแนบประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง สพธอ. ครั้งที่ สรุปผลการ
ติดตามผลการดาเนินงานสาหรับปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ของ สพธอ.
4. แบบรายงานความก้าวหน้ารายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2557 และ 2558
5. คู่มือการใช้งานการสั่งพิมพ์เอกสารโดยระบุ ID NUMBER ของพนักงาน
6. ภาพประกอบ Home Day
7. ปฏิทินงานบริหารโครงการ และประเมินองค์กร ประจาปี 2558
8. รายงานฉบับสมบูรณ์ระบบ JIRA
หมายเหตุ :
1. การกาหนดเป็น KPI แบบ Individual ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้เกิดการ monitor และปรับปรุง
การทางานอย่างต่อเนื่อง
2. นวัตกรรมที่เกิดขึ้น (JIRA) เป็นกระบวนการใน phase 1 ที่ต้องมีการทดสอบการทางาน และปรับปรุง
การดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองฯ สพธอ. ปี 2558 | 48

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเวลาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางกนกวรรณ ฉายอรุณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพรรณวิภา เนตรสว่าง
นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
โทรศัพท์ : 02 123 1204 ต่อ 90401
โทรศัพท์ : 02 123 1204 ต่อ 90432
02 123 1206 ต่อ 90601
คาอธิบาย :
แผนยุ ทธศาสตร์ คือ แผนกาหนดทิ ศทางการ แผนปฏิ บั ติ งานประจาปี คือ แผนที่ ระบุ ภ ารกิ จ ที่ จ ะ
ทางานขององค์การมหาชน
ดาเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและ
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ
รายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจาปี
1) วิสัยทัศน์
มี 6 ประเด็น คือ
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
1) วัตถุประสงค์
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
2) เป้าหมาย
4) กลยุทธ์
3) ขั้นตอน
5) เป้าหมาย
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ
เงื่อนไข
1. ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไม่ครบทุกประเด็นที่กาหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน
2. ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การมหาชนต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และต้องนาประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนกาหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน
3. กรณีที่องค์การมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่คณะ
กรรมการพิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจารณาให้คะแนนจากการเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ในครั้งแรก
4. กาหนดให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
หากล่าช้า ขอปรับลด 1 คะแนน
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประจาปีภายในเวลาที่
กาหนด

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ภายในเดือนธันวาคม 2557
2
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
3
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีภายในเดือนตุลาคม 2557
4
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ภายในเดือนกันยายน 2557
5
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในเดือนสิงหาคม 2557
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประจาปีภายในเวลาที่กาหนด

2

5

5.0000

0.1000
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คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 วาระที่ 4.3 แผนยุทธศาสตร์
สพธอ. และ (ร่าง) แผนปฏิบั ติการรายจ่ายงบประมาณประจาปี 2558 โดยมีสาระสาคัญ จากการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ สพธอ. ด้วยการวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เสนอให้คงวิสัยทัศน์ ภารกิจหรือ
พัน ธกิจ วัตถุป ระสงค์/นโยบาย และกลยุ ทธ์ตามที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒ นาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555-2558 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ในส่วนของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2558 สพธอ. ได้เสนอปรับแก้ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
ความจาเป็นจากการมองภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความมุ่นมั่นใน
การตอบโจทย์การส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในทุกมิติ และเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ทิศทางการดาเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 มูลค่าการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs และ OTOP เป้าหมายมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง (ร้อยละ 10 ต่อปี) เสนอปรับชื่อตัวชี้วัดเป็น “มูลค่าการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs และ
OTOP เป้ าหมายปี 2558 จั ด ท า base line data ส าหรับ ข้ อ มู ล e-Commerce ของประเทศ ซึ่ งรวมถึ งกลุ่ ม
SMEs & OTOP”
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 จ านวนเว็ บ ไซต์ ที่ ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานตามที่ ก าหนด เสนอปรั บ ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด เป็ น
“การกาหนดค่าชี้วัดโดยหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อกาหนดค่าเป้าหมาย”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดในสังคมไทยทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายทรัสต์มาร์ค เสนอปรับชื่อตัวชี้วัดเป็น “การกาหนดค่าชี้วัด
โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจน”
ตัวชี้วัดที่ 2 ระบบการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ตั้งของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่ทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอปรับชื่อตัวชี้วัดเป็น“e-Authentication Framework (recommendation)”
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรับ การท าธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยให้
ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยในลาดับแรก
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น) เสนอปรับชื่อ
ตัวชี้วัดเป็ น “กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ใบรับ รองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มที่ทางานกับสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น”
นอกจากนี้ได้ดาเนินการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ระบุภารกิจทั้งในส่วน
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งบประมาณดาเนินโครงการ งบประมาณด้านบุคลากร งบประมาณบริหารและอานวยการสานักงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ สพธอ. ระยะเวลา 4 ปี (2555-2558) ที่กาหนดไว้เบื้องต้น
ซึ่งสอดคล้องตามภารกิจการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญ ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
องค์กรในแต่ละปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการสามารถทบทวนได้อย่างต่อเนื่อง (รายปีงบประมาณ) เพื่อการปรับ
แผนให้มีความสอดคล้องตามงบประมาณ และภารกิจเร่งด่วนในแต่ละปี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี จะส่งผลต่อการวางแผน/ปรับแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร รวมถึ ง การได้ รั บ โจทย์ เพิ่ ม เติ ม จากนโยบายภาครัฐ และกระทรวงฯ (เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ)
หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ สพธอ. ประจาปี 2555 - 2558
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนยุทธศาสตร์ สพธอ. และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการรายจ่ายงบประมาณประจาปี 2558
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน

 รอบ 6 เดือน
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ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศิริพงษ์ วงศ์ศรีตระการ
โทรศัพท์ : 02-123-1266 ต่อ 96666
โทรศัพท์ : 02-123-1201 ต่อ 90140
คาอธิบาย :
รายงานการควบคุ มภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
- จั ด ท า (ร่าง) แผนการปฏิ บั ติ งานด้ า นการ
ควบคุมภายใน
บริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อ
ประจ าปี 2558 เสนอต่ อ คณ ะกรรมการ
คณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
บริหาร สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 8/2557 วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 กัน ยายน
2557 วาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการดาเนินงานด้ านการบริห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ ง ที่ 1
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการ
ประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 2/2558
(วัน พุ ธ ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558) วาระที่ 4.3
รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห าร
ความเสี่ ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 1)
2
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริห าร
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อ
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ ง ที่ 2
คณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการ
ประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 5/2558
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(วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558) วาระที่
5.1 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 2)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ ง ที่ 3
เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2558 (วันพฤหัสบดี
ที่ 13 สิ งหาคม 2558) วาระที่ 4.2 รายงาน
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุ ม ภายในปี ง บประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 3)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริห าร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ ง ที่ 4
เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 (วั น พุ ธ ที่
14 ตุ ล าคม 2558) วาระที่ 3.6 รายงานผล
การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส
ที่ 4)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริห าร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ครบ ทุ ก ไตรมาส โดยคณ ะ
กรรมการฯ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

3

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

2557

2558

การพิจารณาแผนและรายงาน
ระดับ
ผลการควบคุมภายใน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
1
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO
กาหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายใน

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. การจัดทาแผนการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปี 2558
ของ สพธอ. ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2557 วัน พฤหั ส บดี ที่ 18 กั น ยายน 2557 วาระที่ 4.3
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
2. การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ
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2.1 มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในครั้งที่ 1 เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 2/2558 (วั น พุ ธ ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558) โดยคณะ
กรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงของโครงการ Thaiemarket ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในด้าน
กฎหมาย (Legal risk) และด้ า นการตลาด (Marketing risk) เนื่ อ งจากในเว็ บ ไซต์ มี โ ลโก้ ข อง สพธอ. และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อีกทั้งยังมีเครื่องหมาย Trust Mark ของ สพธอ. อีกด้วย
ดังนั้น ที่ป ระชุมจึงมีความเป็ น ห่ว งว่าในการให้ บริการของเว็บไซต์ Thaiemarket ค่อนข้างมีลักษณะเป็นการ
รับรองผู้ขายหรือสินค้าที่มีการขายในเว็บไซต์หรือไม่ ซึ่งหากเกิดปัญหาในการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaiemarket
ขึ้นจะทาให้ สพธอ. ต้องมีความรับผิดทางกฎหมาย และอาจจะทาให้เกิดความเสี่ยงในด้านชื่อเสียง (Reputation
risk) ก็เป็นได้ ดังนั้น สพธอ. จึงจาเป็นต้องมีมาตรการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยควรหารือกับฝ่ายกฎหมายของสานักงานเพื่อกาหนดขอบเขตและความรับผิดชอบทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สพธอ. ควรเร่งจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ Thaiemarket
และรวมถึ ง โครงการอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความเสี่ ย งอยู่ ในระดั บ ความเสี่ ย งสู ง มาก เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พิจารณาและนากลับมารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบความ
คืบหน้าเป็นระยะต่อไป
2.2 มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 2 เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558) โดยคณะ
กรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ สพธอ. และได้มีข้อเสนอแนะว่าใน
ปัจจุบันประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร เนื่องจากถือได้วา่ เป็นหัวใจสาคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะ สพธอ. ซึ่งเป็นหนวยงานที่มีภารกิจหลัก
ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจาเป็ นที่จะต้องสร้างความตระหนักในเรื่องของภัยคุกคามระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับเจ้าหน้าทีท่ ุกคน ไม่เพียงแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ดา้ น IT เท่านั้น
2.3 มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 3 เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558) โดยคณะ
กรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
1. ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการดาเนินการ (Operational Risk) ซึง่ คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ มีการกาหนดให้ การลาออกของพนักงาน (Turnover) เป็นความเสี่ยงระดับ
องค์กรที่มีความสาคัญต้องเร่งดาเนินการจัดการ และได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร สพธอ. ควรให้ความสาคัญกับ
ปั ญ หาการ Turnover ที่ส ะท้ อนจากข้อมูล เชิงสถิติที่ส่ วนงานบริห ารความเสี่ยงฯ ได้ จัดทาและนาเสนอต่ อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเห็นได้ ว่าอัตราการลาออกเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้ มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมนี้
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่กับคณะอนุกรรมการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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บริหารงานบุคคล
2. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (นางสาววิลาวรรณฯ) ได้แจ้งที่ประชุมคณะ
กรรมการบริห ารทราบเพิ่ม เติมว่าได้ รับ ทราบปั ญ หาดังกล่ าวในเบื้ องต้ นแล้ วและขณะนี้ ได้ เริ่มท าการส ารวจ
สถานภาพความผู ก พั น กั บ องค์ ก รที่ จ ะด าเนิ น การโดย Third Party เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสะท้ อ นสภาพปั ญ หา
ข้อเท็จจริงและจะได้มีการยืนยันความเชื่อมั่นในผลการสารวจและแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง
2.4 มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 4 เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 11/2558 (วั น พุ ธ ที่ 14 ตุ ล าคม 2558) วาระที่ 3.6
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้ว ยแนวทางการบริห ารและกากับ ดูแลคณะกรรมการองค์ การมหาชน ได้ ส่ งเสริมให้ คณะกรรมการ
บริหารควรให้ความสาคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้การดาเนินภารกิจ
ของ สพธอ. เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ อันนาไปสู่การผลักดันการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน
2557) วาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 2/2558 (วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์
2558) วาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 1)
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 5/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 14
พฤษภาคม 2558) วาระที่ 5.1 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม
2558) วาระที่ 4.2 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 3)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558)
วาระที่ 3.6 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส
ที่ 4)
หมายเหตุ :
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 รอบ 9 เดือน
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สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558) อยู่
ระหว่างรอการรับ รองรายงานการประชุมฯในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ทาง สพธอ. จะดาเนินการส่ งให้
ภายหลังที่ได้รับการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน

 รอบ 6 เดือน
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวปริญญา อินทร์คง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปริญญา อินทร์คง
โทรศัพท์ : 02-123-1202 ต่อ 90200
โทรศัพท์ : 02-123-1202 ต่อ 90200
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
- จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2558
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ในการ
ตรวจสอบภายใน
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ค รั้ ง ที่ 7/2557
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
วั น พฤหั ส บดี ที่ 21 สิ ง หาคม 2557 วาระที่ 4.2
คณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
(ร่ า ง) แ ผ น ก าร ต รว จ ส อ บ ภ าย ใน ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 1 ในการประชุ ม คณ ะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 วัน พุ ธ ที่ 14 มกราคม
2558 วาระที่ 3.2 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การต รวจส อบ ภ ายใน ปี งบ ป ระม าณ 2558
(ไตรมาสที่ 1)
2
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 2 ในการประชุ ม คณ ะ
คณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
กรรมการฯ ครั้ ง ที่ 4/2558 วั น พุ ธ ที่ 8 เมษายน
2558 วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การตรวจสอบ ภ ายใน ปี ง บ ประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 2)
3
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 3 ในการประชุ ม คณ ะ
คณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
กรรมการฯ ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การต รวจส อบ ภ ายใน ปี งบ ป ระม าณ 2558
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(ไตรมาสที่ 3)
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 4 ในการประชุ ม คณ ะ
กรรมการฯ ครั้ งที่ 11/2558 วัน พุ ธ ที่ 14 ตุ ล าคม
2558 วาระที่ 3.7 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การตรวจสอบ ภ ายใน ปี ง บ ประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 4)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านตรวจสอบภายใน
เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ จ านวน 4 ครั้ ง และ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
 ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนครบถ้วน
(ถ้ามี)
เงื่อนไข รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ ย งการควบคุ ม
ที่ ส าคั ญ และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการควรทราบ เช่ น ข้ อ ตรวจพบที่ ส าคั ญ /โอกาสที่ จ ะเกิด ข้ อ ผิ ด พลาด/
การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในอดีต
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
5

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน

ระดับ

2554
-

2556
5

2557
5

2556

2557

-

-
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1


2

3

4

5



 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนครบถ้วน (ถ้ามี)

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2558 ของ สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ
2.1 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 1/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม คณะ
กรรมการ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 วาระที่ 3.2 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับแผนการตรวจสอบระบบสารสนเทศและมีข้อเสนอแนะว่า สานักตรวจสอบ
ภายใน สพธอ. ควรกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้ มีการขยายระยะเวลาการดาเนินการ
ออกไปอีก นอกจากนี้ ในอนาคต สพธอ. อาจจะมีภารกิจด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ต้องดาเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อมและควรเร่งพัฒ นาบุคลากรด้านการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ สพธอ. ได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการไปดาเนินการต่อไป
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2.2 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 2/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม คณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
1. ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องของการกาหนด
อานาจหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน พ.ศ.
2554 ในข้อ 36 และได้มอบหมายให้ สพธอ. ตรวจสอบความสอดคล้องและเจตนารมณ์ของข้อบังคับและแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ต่อไป
2. ในการตรวจสอบการดาเนินงานหรือโครงการของ สพธอ. หากมีความล่าช้าหรือมีข้อติดขัดไม่
เป็นไปตามแผน หรือมีประเด็นที่ต้องหารือเชิงนโยบายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ทาหน้าที่ในการพิจารณา
กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานก่อนนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ สพธอ. ได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการไปดาเนินการต่อไป
2.3 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 3/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม คณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
2.4 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 4/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม คณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.7 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้วยข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 12 (5) ได้กาหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบควรต้องรายงานผลการดาเนินงานด้านการ
ตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธาน
คณะอนุกรรมการฯ จะรายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลทุกไตรมาส
เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสาคัญต่างๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 7/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม
2557) วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 14 มกราคม 2558)
วาระที่ 3.2 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1)
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3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2558 (วันพุธที่ 8 เมษายน 2558)
วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 7/2558 (วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558)
วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558)
วาระที่ 3.7 รายงานผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558) อยู่
ระหว่างรอการรับ รองรายงานการประชุมฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ทาง สพธอ. จะดาเนิ นการส่ งให้
ภายหลังที่ได้รับการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศิริพงษ์ วงศ์ศรีตระการ
โทรศัพท์ : 02-123-1266 ต่อ 96666
โทรศัพท์ : 02-123-1201 ต่อ 90140
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
- จัดทา (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปี 2558
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เสนอต่ อคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ในการ
ต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ค รั้ งที่ 8/2557
วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 กัน ยายน 2557 วาระที่ 4.3
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ งที่ 1 เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 2/2558 (วั น พุ ธ ที่ 18
กุ ม ภาพั น ธ์ 2558) วาระที่ 4.3 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1)
2
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความ
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ งที่ 2 เสนอต่ อ
ต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2558 (วันพฤหั สบดีที่
14 พฤษภาคม 2558) วาระที่ 5.1 รายงานผล
การด าเนิ น งานด้ านการบริห ารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)
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- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้ งที่ 3 เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้ ง ที่ 8/2558 (วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 สิ ง หาคม
2558) วาระที่ 4.2 รายงานผลการด าเนิ น งาน
ด้ านการบริห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในครั้งที่ 4 เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้ ง ที่ 11/2558 (วั น พุ ธ ที่ 14 ตุ ล าคม 2558)
วาระที่ 3.6 รายงานผลการดาเนินงานด้านการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน
ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ ย งแ ล ะก ารค วบ คุ ม ภ าย เส น อ ต่ อ ค ณ ะ
ก รรม ก ารฯ ค รบ ทุ ก ไต รม าส แ ล ะ มี ก าร
ด าเนิ น การตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ครบถ้วน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
3

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
 มีการดาเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงครบถ้วน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557
-

2558
-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
1
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
5
 มีการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1) ไม่มีการกาหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่
ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ปรับลด 0.3 คะแนน)
3) ไม่มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบแผนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในประจาปี 2558
ของ สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 วาระที่ 4.3 รายงาน
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
2. การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ
2.1 มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในครั้งที่ 1 เสนอต่อคณะกรรมการฯ
ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 2/2558 (วั น พุ ธ ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558) วาระที่ 4.3 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1) ดังนี้
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1. รายงานโครงการประเมิน ผลการด าเนิ น งานส านั กงานพั ฒ นาธุรกรรมทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์ ก ารมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) ในส่ ว นของการประเมิ น ระบบการบริห ารความเสี่ ย งซึ่ ง
องค์ประกอบของการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง 2. การ
กากับดูแลและติดตามความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 3. กาหนดผู้ที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะหรือ
เป็ น หน้ าที่ ห ลั ก 4. วัตถุ ป ระสงค์ และแผนงานการบริห ารความเสี่ ยง 5. คู่ มือ การบริห ารความเสี่ ยง 6. ระบบ
ฐานข้อมูลงานบริหารความเสี่ยง 7. การสื่อสารสาหรับงานบริหารความเสี่ยง 8. กระบวนการในการบริหารความ
เสี่ยง
2. รายงานโครงการประเมิ น ผลการดาเนิ น งานส านั ก งานพั ฒ นาธุรกรรมทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์ ก ารมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) ในส่ ว นของการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง
องค์ป ระกอบของการประเมิน ระบบควบคุมภายใน ประกอบด้ว ย 1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม 2. การ
ประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามและประเมินผล
3. รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2558 ไตร
มาสที่ 1 โดยได้มีการกาหนดแนวทางการด าเนิ นงานด้านการบริห ารความเสี่ ยงในปี 2558 พร้อมทั้ งได้มีการ
ทบทวนประเภทความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งนี้ โดยในปี 2558
จะมีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงใน 7 โครงการดังนี้
1. โครงการ Trusted e-Document Authority (TeDA) ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงสูงใน
ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) และด้านกฎหมาย (Legal Risk)
2. โครงการ Thailand National Root CA (Thailand NRCA) ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง
สูงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) และด้านการตลาด (Marketing Risk)
3. โครงการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(ThaiCERT) ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงสูงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) และด้านการตลาด (Marketing Risk)
4. โครงการ Thaiemarket ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงสูงในด้านกฎหมาย (Legal Risk)
และด้านการตลาด (Marketing Risk)
5. โครงการพัฒนาระบบ Interoperability Transactions ID Management System
(ITIMS) ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงสูงในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
6. โครงการข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(e-Transactions Statistic) ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงสูงในด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
7. โครงการ Digital Forensics ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงสูงในด้านการปฏิบัติงาน
(Operation Risk) ด้านการเงิน (Finance Risk) และด้านการตลาด (Marketing Risk)
ทั้งนี้ โดยได้มีการทบทวนประเภทความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ด้วย
2.2 มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในครั้งที่ 2 เสนอต่อคณะกรรมการฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558) วาระที่ 5.1 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2) ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานด้ านบริหารความเสี่ยง โดยผลการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนปฏิบัติงานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผลงานดังนี้
1. มีการประเมินและระบุความเสี่ยงของโครงการสาคัญ 8 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดความเสี่ยงที่สาคัญ 7 ด้าน ได้แก่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ย งด้ านการดาเนิ น งาน (Operational Risk) ความเสี่ ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ ยงด้ าน
กฎหมาย (Legal Risk) ความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Risk) ความเสี่ ยงด้ านการตลาด (Marketing
Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
2. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงของโครงการและมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
3. คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ได้มีมติเห็นชอบผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ไปเรียบร้อยแล้ว
4. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะ
กรรมการฯ จานวน 2 ครั้ง
2.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 3 เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 8/2558 (วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 สิ งหาคม 2558) วาระที่ 4.2
รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งผล
การดาเนินงานมีความก้าวหน้าตามแผนที่กาหนดไว้ โดยได้มีการเสนอขอปรับแผนกิจกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
บริหารความเสี่ยง ปี 2559-2561 เนื่ องจากขณะนี้ สพธอ. อยู่ ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์กร
ดังนั้น การจัดทาแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงจึงต้ องรอแผนยุทธศาสตร์องค์กรแล้วเสร็จ จึงขอปรับเปลี่ยนเป็ น
การจัดทาแนวทางการบริห ารความเสี่ยงระดับองค์ กร (ERM) ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการจัดทาแผนดังกล่ าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
2. ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 8 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการ
e-Transaction Standards (ITIMS) (2) โครงการ ICT LAW Center (3) โครงการ Thaiemarket (4) โครงการ
TeDA (5) โครงการ NRCA (6) โครงการวิ จั ย และจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประ เทศ (7) โครงการ ThaiCERT (8) โครงการ Digital Forensics ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้
ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 8 โครงการแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2558
3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสาหรับประเด็นความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองฯ สพธอ. ปี 2558 | 68

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ในแต่ละด้าน ตามความเสี่ยงหลัก 7 ด้านที่คณะกรรมการบริหารได้กาหนดไว้ ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงด้านกล
ยุ ท ธ์ (Strategic Risk) (2) ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น การ (Operational Risk) (3) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น
(Financial Risk) (4) ความเสี่ ย งด้ า นกฎหมาย (Legal Risk) (5) ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
(IT Risk) (6) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) (7) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ทั้งนี้ สพธอ. โดย นายศิริพงษ์ วงศ์ศรีตระการ ผู้จัดการส่วนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในได้นาเสนอประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกั บแนวทางบริหารความเสี่ยงระดับองค์ กรในประเด็นความเสี่ยงด้ านการ
ดาเนินการ (Operational Risk) โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญคือการลาออกของพนักงาน (Turnover)
ซึ่งมีอัตราค่อนข้างสูง โดยได้ มีการนาเสนอข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญของพนักงานที่เข้ าทางานและลาออก ตั้งแต่ ปี
2554 ถึง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
4. ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สพธอ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) โดย
คณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การทบทวนประเภท
ความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโครงการสาคัญ และมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารไปแล้ ว จ านวน 3 ครั้ ง โดยเมื่ อ มี ก ารรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการรายงานครั้งที่ 4 ในปีงบประมาณ 2558
2.4 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 4 เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558) วาระที่ 3.6 รายงานผล
การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้วยแนวทางการบริหารและกากับดูแลคณะกรรมการองค์การมหาชน ได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหาร
ควรให้ความสาคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้การดาเนินภารกิจของ
สพธอ. เป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ งใสตรวจสอบได้ อั น น าไปสู่ ก ารผลั ก ดั น การด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี
ประสิทธิผล
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน
2557) วาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 2/2558 (วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
วาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส
ที่ 1)
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 5/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม
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2558) วาระที่ 5.1 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 2)
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม
2558) วาระที่ 4.2 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 3)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558)
วาระที่ 3.6 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาส
ที่ 4)
หมายเหตุ :
สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558)
อยู่ระหว่างรอการรับรองรายงานการประชุมฯในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ ทาง สพธอ. จะดาเนินการส่งให้
ภายหลังที่ได้รับการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรสม ศุภวรรธนะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทรพล วงษ์คานา
โทรศัพท์ : 0 2123 1205 ต่อ 90501
โทรศัพท์ : 0 2123 1205 ต่อ 90530
คาอธิบาย :
แผนการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชน เช่ น แผน
การบริห ารจั ดการระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ นการบริห ารจัด การ การบริห ารความเสี่ ยง การควบคุม และ
การตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการ
ภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน - จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 เสนอต่อ
บริหารจัดการสารสนเทศ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
 รายงานผลการบริหารจัดการ
ครั้ ง ที่ 8/2557 (วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 กั น ยายน
สารสนเทศต่อคณะกรรมการ
2557) วาระที่ 4.1 รายงานผลการด าเนิ น งาน
จานวน 1 ครั้ง
ด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่
4) และ (ร่า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสารสนเทศ
ประจาปี 2558
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 1 ในการ
ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารฯ ค รั้ ง ที่ 11/2557
(วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 ธั น วาคม 2557) วาระที่ 4.1
รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1)
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- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 2 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 (วันพุธที่
11 มีน าคม 2558) วาระที่ 4.1 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 2)
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 3 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่
17 มิถุนายน 2558) วาระที่ 3.4 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 3)
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อ
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 4 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธ
ที่ 9 กันยายน 2558) วาระที่ 3.4 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 4)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
สารสนเทศเสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ครบทุ ก
ไตรมาส โดยคณะกรรมการฯ ให้ ข้อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะเพื่ อดาเนิ นการในส่ ว นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
2

 รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศต่อคณะกรรมการ
จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศต่อคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงาน
ผลการบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารจัดการสารสนเทศ

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. การจัดทาแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศประจาปี 2558 ของ สพธอ.
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557) วาระที่ 4.1 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 4) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจาปี
2558
2. การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
2.1 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 1/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 11/2557 (วัน ศุ กร์ ที่ 19 ธัน วาคม 2557) วาระที่ 4.1 รายงานผลการดาเนิ น งานด้ าน
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดาเนินงานด้านสารสนเทศ และมีข้อเสนอแนะว่า ในการรายงาน
ผลการดาเนินงานในทุกไตรมาส ควรเพิ่มการรายงานในส่วนการใช้งบประมาณในแต่ละแผนการดาเนินงานให้
คณะกรรมการได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสด้วย เพื่อช่วยกากับดูแลภารกิจด้านสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สาหรับการนาระบบ PKI มาปรับใช้ในการดาเนินงานภายในสานักงาน ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอ
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แนะว่าในอนาคต สพธอ. อาจจัดให้หน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบ TeDA
กับงานภายใน สพธอ. ได้ โดยนาเสนอให้เห็นว่าการนาระบบมาปรับใช้กับงานภายในองค์กรแล้วมีประสิทธิภาพ
หรือได้รับประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้ สาหรับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เคยติดต่อและมีความสนใจระบบนี้ จึงอาจ
เริ่มต้นโดยทาความร่วมมือและนาร่องการใช้งานกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนก็เป็นได้
2.2 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 2/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 3/2558 (วั น พุ ธ ที่ 11 มี น าคม 2558) วาระที่ 4.1 รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า น
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดาเนินงานด้านสารสนเทศ และมีข้อเสนอแนะว่าสาหรับโครงการ Trusted
Electronic Document Authority (TeDA) มีการต่อยอดการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภ ายใน สพธอ. ได้แก่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ i-Form (การอนุมัติการเบิกจ่ายต่างๆ) ซึง่ สพธอ. ควรผลักดันให้มีการใช้
งานกับหน่วยงานภายนอก โดยอาจประสานความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบดังกล่าวภายในกระทรวงฯ ก่อนเป็นลาดับแรกๆ
2.3 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 3/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 6/2558 (วั น พุ ธ ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2558) วาระที่ 3.4 รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า น
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ป ระชุมได้พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานด้านสารสนเทศ และมี ข้อเสนอแนะว่า สพธอ. ควรมีการวาง
แผนการดาเนิ น งานในด้านการเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบฐานข้อมูล ภายในต่างๆ เพื่อให้ คณะกรรมการบริห าร
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ได้ ด้วย ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้
สานักสารสนเทศของ สพธอ. จัดทาแผนการดาเนินงานในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับระบบฐานข้อมูลให้เป็น
แบบ Dashboard เพื่อนาเสนอต่อไป
นอกจากนี้ ที่ป ระชุมยั งได้มีข้อเสนอแนะให้ สพธอ. รายงานภาพรวมการใช้จ่ายเงิน งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในแต่ละไตรมาสไปยังสานักงบประมาณเพื่อให้มีข้อมูลทีส่ อดคล้องกันด้วย
2.4 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 4/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 10/2558 (วั น พุ ธ ที่ 9 กั น ยายน 2558) วาระที่ 3.4 รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า น
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ ป ระ ชุ ม ได้ พิ จ ารณ าราย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ด้ าน ส ารส น เท ศ ปี งบ ป ระม าณ 2558
(ไตรมาสที่ 4) และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลสาคัญต่างๆ ภายใน
เพื่อที่คณะกรรมการบริหารจะสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ในระหว่างการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ ซึ่ง รอง ผอ.สพธอ. (นายชาติชายฯ) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ สพธอ. ได้
เริ่มจัดทาระบบดังกล่าวแล้วและคาดว่าจะสามารถดาเนินการใช้งานได้ในปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
คณะกรรมการบริหารให้ความสาคัญกับข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ
ทันสมัย และรองรับการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ จึงกากับดูแลให้มีการรายงานประจาปีด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศเป็นประจาทุกไตรมาส
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน
2557) วาระที่ 4.1 รายงานผลการดาเนิ น งานด้ านสารสนเทศ ปี งบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 4) และ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจาปี 2558
2. ส าเนารายงานการประชุม คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 11/2557 (วันศุก ร์ที่ 19 ธัน วาคม
2557) วาระที่ 4.1 รายงานผลการดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1)
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 3/2558 (วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558)
วาระที่ 4.1 รายงานผลการดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558)
วาระที่ 3.4 รายงานผลการดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558)
วาระที่ 3.4 รายงานผลการดาเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชินวัตร เชื้อสระคู
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90441
คาอธิบาย :
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น
รองผู้อานวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อานวยการสานัก เป็นต้น
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 เสนอ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ในการ
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 8/2557
ต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
(วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557) วาระที่
4.2 รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปี ง บประมาณ
2557 (ไตรมาสที่ 4) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การด้ า น การบ ริ ห ารท รั พ ยากรบุ คค ล
ประจาปี 2558
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 1
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
11/2557 (วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 ธั น วาคม 2557)
วาระที่ 4.2 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 1)
2
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 2
ต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
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3/2558 (วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2558)
วาระที่ 4.2 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 2)
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 3
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
6/2558 (วั น พุ ธ ที่ 17 มิ ถุ น าย น 2558)
วาระที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 3)
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 4
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
10/2558 (วั น พุ ธ ที่ 9 กั น ย าย น 2558)
วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 4)
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
คณะกรรมการฯ ครบทุกไตรมาส โดยคณะ
กรรมการฯ ให้ ข้อ สั งเกตและข้อเสนอแนะ
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- รายงานวาระที่ 4.5 (ร่าง) เกณฑ์การ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของ ผอ.สพธอ.
และผู้ บ ริห าร 2 ระดับ รองจาก ผอ.สพธอ.
ประจาปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้ ง ที่ 6/2558 (วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 ธั น วาคม
2557)
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3

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
(รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) โดยมี
ตัวชี้วัด น้าหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม และมีการนาผลการ
ประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบ
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงาน
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2554
-

2557
5

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด
น้าหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนาผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
เงื่อนไข
ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตาแหน่งแต่ประเมินไม่ครบถ้วน
ทั้งนี้ กรณีไม่มีผู้ครองตาแหน่งไม่ต้องประเมิน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล

0.25

5

5.0000

0.0125
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คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. การจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี 2558
ของ สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 วาระที่ 4.2 รายงาน
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 4) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2558
2. การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ
2.1 มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไตรมาส 1/2558 เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2557 (วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557) วาระที่ 4.2 รายงานผล
การด าเนิ น งานด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปี งบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1) โดยคณะกรรมการฯ มี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานข้อมูลด้านบุคลากรของ สพธอ. และมีข้อสังเกตว่าปัจจุบัน สพธอ. แม้ว่าจะมี
อัตราการลาออกของพนักงานไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของหน่วยงานองค์การมหาชนอื่นๆ แต่ก็ยังถือว่า
ค่อ นข้างมี อั ต ราการลาออกสู งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หน่ ว ยงานในสายอาชี พ เดีย วกั น ดั งนั้ น สพธอ. จึงควรให้
ความสาคัญในการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาอัตรากาลังด้วย
2.2 มีการรายงานผลการดาเนิ น งานด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลไตรมาส 2/2558 เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 (วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558) วาระที่ 4.2 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณากรอบอัตรากาลังของ สพธอ. ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งว่าจะครบ 142
คน ในเดือนเมษายน 2558 และมีความจาเป็นที่จะต้องขออนุมัติกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติมนั้น ที่ประชุมมีข้อสังเกต
ว่าในอนาคตหาก สพธอ. มีการปรับปรุงรูปแบบการดาเนินงานเป็นสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แห่ งชาติ (National Electronic Transactions Development Agency – NETDA) ก็จะต้องมีภ ารกิจเพิ่ มเติม
ตามที่ได้มีการรายงานไว้ว่าจะต้องผลักดันงานด้าน Soft Infrastructure ดังนั้น สพธอ. ควรวางแผนความต้องการ
อัตรากาลังเพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจที่ จะต้องดาเนินการ ดังนั้น ควรต้องนาผลการประเมิน Competency ของ
เจ้าหน้าที่ สพธอ. มาร่วมในการวิเคราะห์และประเมินการเพิ่ มกรอบอัตรากาลัง หรืออาจต้องวางแผนการพัฒนา
บุคลากรเพิ่มเติมในบางตาแหน่ง พร้อมนี้ควรพิจารณาถึงคุณสมบัติหรือความชานาญที่ต้องการไว้ด้วยเพื่อรองรับ
ภารกิจ ที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมนี้ที่ป ระชุมได้พิจารณาในประเด็นเกี่ ยวกับปริมาณงานและระยะเวลาการ
ทางานของพนักงาน โดยมีข้อเสนอแนะให้ สพธอ. ทาการวิเคราะห์ปริมาณงาน (Work Load) ของพนักงานว่า
ค่อนข้างสูงเกินไปหรือไม่ เพือ่ กาหนดแนวทางป้องกันแก้ไขการสูญเสียอัตรากาลังเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
2.3 มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานไตรมาส 3/2558 เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2558 (วัน พุธที่ 17 มิถุนายน 2558) วาระที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการ
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บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประธานคณะอนุกรรมการฯ (นางสาววิลาวรรณฯ) ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่าจากผล
การรายงานด้ า นข้ อ มู ล บุ ค ลากรของ สพธอ. สิ้ น สุ ด ในเดื อ นที่ ผ่ านมาพบว่ ามี อั ต ราการลาออก (Turn Over)
ค่อนข้างสู ง ซึ่งที่ผ่ านมาปั ญ หาดังกล่าวเกิดจากปริมาณงานที่ มีมากเกิน กว่าบุคลากรที่มี (Work Load) ดังนั้ น
คณะกรรมการบริหารก็ได้มีการอนุมัติกรอบอัตรากาลังบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อปริมาณงานแล้ว จึงคาดว่า
อัตราการ Turn Over จะลดลง
นอกจากนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายธีระฯ) ได้มีข้อเสนอแนะว่า สพธอ. ควรมีการประเมินผลกระทบ
จากการลาออกของพนักงานในแต่ละระดับโดยอาจกาหนดค่าน้าหนักของตาแหน่งงานในแต่ละตาแหน่งเพื่อให้เห็น
ผลกระทบหากมีการลาออกของบุคลากรในตาแหน่งผู้บริหาร (กาหนดค่ าน้าหนักไว้สูง) ผลกระทบก็จะสูงมากกว่า
การลาออกในระดับปฏิบัติการ เพื่อจะได้กาหนดแผนการบริหารจัดการกับปัญหาการลาออกของพนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2.4 มีก ารรายงานผลการดาเนิ น งานไตรมาส 4/2558 เสนอต่อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ มคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558) วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น Work Load ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เกิดจาก
ความจาเป็น ที่ผู้บ ริหารหรือเจ้ าหน้ าที่ สพธอ. ไปประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
นอกจากแผนงานที่ ก าหนดไว้ จึ งควรต้ อ งมี ก ารก าหนดแนวทางเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาในประเด็ น นี้ ให้ ชั ด เจนและ
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดทาการสารวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงาน
ประจาปี 2558 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าผลการสารวจจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆ ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร สพธอ. จะต้องเปิดใจรับฟัง และนาไปปรับปรุงแก้ไขอย่าง
จริงจังเพื่อให้การบริหารงานและการทางานในทุกระดับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.5 มีการรายงานวาระที่ 4.5 (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพธอ. และผู้บริหาร 2
ระดับรองจาก ผอ.สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 6/2558 (วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557) โดยคณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุม ดังนี้
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพธอ. และผู้บริ หาร 2 ระดับรอง
จาก ผอ.สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2558 และสามารถปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กรหากมี
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหลังจากที่มีการเจรจาต่อรองกับสานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การมีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อกากับการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร สพธอ. ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ระดับนโยบาย
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อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2557 (วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน
2557) วาระที่ 4.2 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 4)
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2558
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2557 (วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม
2557) วาระที่ 4.2 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1)
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 3/2558 วาระที่ 4.2 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558)
วาระที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558)
วาระที่ 4.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
6. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ ครั้งที่ 11/2557 (วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม
2557) วาระที่ 4.5 (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพธอ. และผู้บริห าร 2 ระดับรองจาก
ผอ.สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2558
7. โครงสร้างตาแหน่ง (ใส่ซองปิดผนึก)
8. โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง) (ใส่ซองปิดผนึก)
หมายเหตุ :
ดาเนินการจัดส่งโครงสร้างตาแหน่ง และโครงสร้างเงินเดือนแบบซองปิดผนึก (เรื่องลับ)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางกนกวรรณ ฉายอรุณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิธินุช โศภารักษ์
โทรศัพท์ : 0-2123-1204 ต่อ 90401
โทรศัพท์ : 0-2123-1204 ต่อ 90420
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
- การรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 1 ในการประชุ ม
จานวน 1 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 14
มกราคม 2558) วาระที่ 3.4 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 1)
2
- การรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 2 ในการประชุ ม
จานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2558 (วัน พุธ ที่ 8
เมษายน 2558) วาระที่ 4.1 ขออนุ มั ติ ป รั บ
แผนปฏิบัติการ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ
2558
3
- การรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 3 ในการประชุ ม
จานวน 3 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2558 (วัน พุธ ที่ 8
เมษายน 2558) วาระที่ 4.7 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 2)
4
- การรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 4 ในการประชุ ม
จานวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2558 (วันพุธที่ 22
กรกฎาคม 2558) วาระที่ 4.4 รายงานผลการ
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ดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 3)
- การรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 5 ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 12/2558 (วั น พุ ธ ที่
11 พฤศจิก ายน 2558) วาระที่ 3.1.2 (ร่าง)
แผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ต่ อ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครบทุ ก ไตร
มาส โดยคณะกรรมการฯ ให้ ข้อสั งเกตและ
ข้ อ เสน อ แน ะเพื่ อ ด าเนิ น การใน ส่ วน ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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5

 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

การพิจารณารายงานด้าน
ระดับ
การเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

2558
-
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การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การพิจารณารายงานด้านการเงิน

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ
1. มีการรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 14 มกราคม 2558) วาระที่ 3.4 รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 1) โดยคณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 1) อย่างไม่มีเงื่อนไข
2. มีการรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้ ง ที่ 4/2558 (วั น พุ ธ ที่ 8 เมษายน 2558) วาระที่ 4.1 ขออนุ มั ติ ป รั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร สพธอ. ประจ าปี
งบประมาณ 2558 โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาและได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอปรับงบประมาณภายใต้ภารกิจ หรือโครงการ
ต่างๆ ว่าในกรณีที่มีก ารปรับ เปลี่ยนเงินงบประมาณเพื่อนาไปใช้ในหมวดอื่นเปลี่ยนไปจากแผนงบประมาณที่
คณะกรรมการบริหารอนุมัติไว้ก็ควรมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะหรือรายไตรมาส
ด้วย เพื่อให้การวางแผนงบประมาณในปีถัดไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. มีการรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 4/2558 (วัน พุธที่ 8 เมษายน 2558) วาระที่ 4.7 รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 2) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าในการรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินในแต่ละไตรมาส
นั้น ควรมีการรายงานสรุปความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะความคืบหน้าการเบิกจ่ายใน
ภารกิจโครงการที่มีงบลงทุนซึ่งควรมีการรายงานทุกไตรมาส
4. มีการรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 7/2558 (วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558) โดยคณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้าน
การเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) อย่างไม่มีเงื่อนไข
5. มีการรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 5 ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558) วาระที่ 3.1.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอเสนอแนะดังนี้
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สาหรับแผนปฏิบั ติการรายจ่ายงบประมาณประจาปี 2559 ในส่วนของงบประมาณในการดาเนินงาน
โครงการ e-Transactions Data Analytics ที่ ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าโครงการดัง กล่ าวเป็ น
โครงการที่สาคัญและอาจจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อจัดจ้างหน่วยงานที่จะมาดาเนินการสารวจข้อมูลต่างๆ
อย่างมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ เพราะข้อมูลที่นามาใช้จะต้องเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงของประเทศไทย จึงไม่
ควรปรับลดงบประมาณสาหรับโครงการนี้มากนัก ดังนั้น หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการอื่น ก็ควร
นามาปรับใช้กับโครงการนี้ก่อนเป็นอันดับต้นๆ
ในส่ วนของแผนยุทธศาสตร์ต้องมีความชัดเจนว่าแต่ล ะโครงการที่ทานั้น benchmark กับอะไร และ
จะต้องถอดตัว benchmark นั้ น มาใส่ ใน action plan จะช่ว ยทาให้ สพธอ. เห็ นเป้าหมายการดาเนิน งานได้
ชัด เจนขึ้ น นอกจากนี้ งบประมาณและอั ต ราก าลั งที่ กาหนดจะต้ องสอดคล้ องกับ ตั ว ชี้ วัดด้ ว ย โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสาคัญกับทรัพยากรที่ เพียงพอต่อการดาเนินงานและถ้าไม่เพียงพอก็อาจต้องมี
การปรับแผนการดาเนินงานให้เหมาะสมต่อไป
สาหรับงบประมาณด้านบุ คลากรที่ได้มีการเพิ่มเติมงบประมาณตามกรอบอัตรากาลังใหม่นั้น ควรทา
หนังสือแจ้งไปยังสานักงบประมาณด้วย เพื่อที่สานักงบประมาณจะได้ปรับฐานเงินงบประมาณในด้ านบุคลากรให้
สพธอ. สาหรับในปีงบประมาณต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การมีคณะอนุกรรมการการเงินฯ กากับดูแลการดาเนินงานก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. พิจารณา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
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หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 14 มกราคม 2558)
วาระที่ 3.4 รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1)
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2558 (วันพุธที่ 8 เมษายน 2558)
วาระที่ 4.1 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2558
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2558 (วันพุธที่ 8 เมษายน 2558)
วาระที่ 4.7 รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2)
4. ส าเนารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 7/2558 (วัน พุ ธ ที่ 22 กรกฎาคม
2558) วาระที่ 4.4 รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558)
วาระที่ 3.1.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมายเหตุ :
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90601
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90600
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
- รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อ
1 ต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 1/2558 (วั น พุ ธ ที่ 14
มกราคม 2558) วาระที่ 3.3 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านภารกิจหลักปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 1)
2
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อ
- รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่
คณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
2 ต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 4/2558 (วั น พุ ธ ที่ 8
เมษายน 2558) วาระที่ 4.6 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 2)
3
- รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อ
3 ต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 7/2558 (วั น พุ ธ ที่ 22
กรกฎาคม 2558) วาระที่ 4.3 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 3)
4
- รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อ
4 ต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 11/2558 (วั น พุ ธ ที่ 14
ตุ ล าคม 2558) วาระที่ 3.3 รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ 2558
(ไตรมาสที่ 4)
- รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักต่อ
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครบทุ กไตรมาส
โด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ให้ ข้ อ สั งเก ต แ ล ะ
ข้อ เสนอแนะเพื่ อด าเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ต่อไป
ผลการดาเนินงานในอดีต
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
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5

 รายงานด้านภารกิจหลักต่อ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

2555
-

2556
5

2557
5

2557

2558

การพิจารณารายงานด้าน
ระดับ
ภารกิจหลัก
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.25

ผลการ
ดาเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.0125
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คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ. จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
1. มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นภารกิ จ หลั ก เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 14 มกราคม 2558) วาระที่ 3.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจ
หลัก ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 1) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าสาหรับการผลักดันการใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล
(Digital Signature) ในประเทศไทยที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีความพยายามในการสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน Digital
Signature ควบคู่ไปกับบัตรประชาชน แต่ก็ติดปัญหาอุปสรรคหลายส่วนที่ทาให้ การดาเนินการดังกล่าวยังไม่
ประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้ ด้วยภารกิจการดาเนินงานของ สพธอ. ที่อาจจะมีการปรับปรุงอานาจหน้าที่ในอนาคตและ
อาจจะต้องเป็นผู้ผลักดันภารกิจการส่งเสริมการใช้งาน Digital Signature ของประเทศ ก็ควรทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสารประโยชน์และความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุก
ระดับ
1.2 สาหรับโครงการ Thaiemarket.com ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้
มีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ SMEs/OTOP ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงฯ ซึ่งอาจมี
การดาเนิ น การคล้ ายกับ เว็บ ไซต์ Thaiemarket.com ของ สพธอ. ดังนั้น ควรต้องมีการหารือกับกระทรวงฯ
เพื่อให้การทางานไม่ทับซ้อนกันและประชาชนไม่สับสนกับภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน
2. มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นภารกิ จ หลั ก เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 (วันพุธที่ 8 เมษายน 2558) วาระที่ 4.6 รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจ
หลัก ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 2) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ป ระชุมได้พิ จารณารายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลั กของ สพธอ. ซึ่งอาจจะมีความล่ าช้า
สาหรับกิจกรรมย่อยในบางโครงการจึงได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารของ สพธอ. เร่งติดตามและกากับดูแลการ
ดาเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน รวมทั้งการดาเนินการตามนโยบายเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลด้วย
3. มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นภารกิ จ หลั ก เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 (วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558) วาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจ
หลัก ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ ป ระชุม ได้พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานโครงการ Thaiemarket.com และมี ข้อ สั งเกตว่าในปั จจุบั น
e-Commerce ของประเทศไทยยังไม่ค่อยเติบโตนัก เนื่องจากประชาชนยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการ
ทาธุรกรรมทางออนไลน์ ดังนั้น สพธอ. ควรเร่งกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันอย่างสอดประสานในเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมออนไลน์
4. มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นภารกิ จ หลั ก เสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ในการประชุ ม
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คณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558) วาระที่ 3.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจ
หลัก ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
มีคณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ ดาเนินการพิจารณาความคืบหน้าภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
พร้อมการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ น พร้อมกับมีการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายใน
รูปแบบร้อยละ โดยประเด็นระดับ Critical จะถูกกาหนดเป็นวาระสืบเนื่องในที่ประชุม ก่อนสรุปประเด็นนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในรายไตรมาสต่อไป
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ครั้งที่ 1/2558 (วันพุธที่ 14 มกราคม 2558) วาระที่ 3.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 1)
2. สาเนารายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ครั้งที่ 4/2558 (วันพุธที่ 8 เมษายน 2558) วาระที่ 4.6 รายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 2)
3. สาเนารายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ครั้ ง ที่ 7/2558 (วั น พุ ธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558) วาระที่ 4.3 รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นภารกิ จ หลั ก
ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
4. สาเนารายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ครั้ ง ที่ 11/2558 (วั น พุ ธ ที่ 14 ตุ ล าคม 2558) วาระที่ 3.3 รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นภารกิ จ หลั ก
ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
สาเนารายงานผลการดาเนินงานด้านภารกิจหลักครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ครั้งที่ 11/2558 (วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558) อยู่ระหว่างรอการรับรองรายงานการประชุมฯ ในเดือนพฤศจิกายน
2558 ทั้งนี้ ทาง สพธอ. จะดาเนินการส่งให้ภายหลังที่ได้รับการรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90601
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90600
คาอธิบาย :
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาหนดให้รายงานที่นาเสนอรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึง ผลงานในปีที่ผ่านมา และคาชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 ไม่มีการรายงาน
3
 มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่ - ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่
รั ฐ มนตรี ที่ ก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารมหาชนครั้ งที่ 1
รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การ
(ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี ง บประมาณ 2558) ใน
มหาชน จานวน 1 ครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2558
5
 มีการส่งรายงานผลการดาเนินงาน - ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่
รั ฐ มนตรี ที่ ก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารมหาชนครั้ งที่ 2
แก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การ
(ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี ง บประมาณ 2558) ใน
มหาชน จานวน 2 ครั้ง
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การรายงานผลการดาเนินงานแก่
รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีการรายงาน
3
 มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 1 ครั้ง
5
 มีการส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 2 ครั้ง
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

การรายงานผลการดาเนินงานแก่
รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน

0.5

5

5.0000

0.0250

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่
2 ประจาปีงบประมาณ 2558) ในวันที่ 23 เมษายน 2558
2. ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่
4 ประจาปีงบประมาณ 2558) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
กระบวนการ monitor การดาเนินงาน และการรายงาน progress report อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
สะสมผลการดาเนินงานในมิติต่างๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนไตรมาสที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2558
2. สาเนาบันทึกข้อความนาส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนครั้งที่ 1
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ในวันที่ 23 เมษายน 2558
3. สาเนารายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนไตรมาสที่ 4 ประจาปี
งบประมาณ 2558
4. สาเนาบันทึกข้อความนาส่งรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนครั้งที่ 2
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจานงค์
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90100
คาอธิบาย :
กรรมการโดยตาแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตาแหน่ง
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 ร้อยละ 50 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ
เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
กรรมการ
2
 ร้อยละ 60 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ
เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
กรรมการ
3
 ร้อยละ 70 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ
เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
กรรมการ
4
 ร้อยละ 80 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ
เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
กรรมการ
5
 ร้อยละ 90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการ - มีจานวนการประชุมทั้งหมดในปีงบประมาณ
2558 (ตั้ ง แต่ เดื อ น ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)
เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
จานวน 13 ครั้ง โดยการประชุมที่มีกรรมการ
กรรมการ
มาประชุ ม ไม่ ต่ ากว่า ร้อ ยละ 80 มี จ านวน 12
ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.31 ของการประชุ ม
ทั้งหมด
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงานในอดีต
ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ

หน่วยวัด

ระดับ

2555
-

2556
5

2557
4.182

2557

2558

-19.56

16.36

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ร้อยละ 50 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
2
 ร้อยละ 60 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
3
 ร้อยละ 70 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
4
 ร้อยละ 80 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
5
 ร้อยละ 90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
1.0

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

5.0000

0.0500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีมาตรการกาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีงบประมาณ 2558 โดยกาหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
(วันพุธในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) และมีการกาหนดวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่ละเดือนที่แน่นอนในเบื้องต้น
รายละเอียดการคานวณ กรรมการ สพธอ. จานวน 11 คน ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ
1 คน
2. กรรมการโดยตาแหน่ง 3 คน
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน
4. กรรมการและเลขานุการ 1 คน
สรุป จานวนการประชุมทั้งหมดในปีงบประมาณ 2558 (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)
จานวน 13 ครั้ง ซึง่ จานวนการประชุมที่มีกรรมการมาประชุมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน 12 ครั้ง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 92.31 ของการประชุมทั้งหมด
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

ครั้งที่

9/2557
10/2557
11/2557
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558

จานวนกรรมการที่มาประชุม
กรรมการ
กรรมการ
วันที่
โดย
ประธาน
กรรมการ
และ
กรรมการ ตาแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
(รวมผู้แทน)
วันพฤหัสบดีที่ 30
1
2
5
1
ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 26
1
2
6
1
พฤศจิกายน
2557
วันศุกร์ที่ 19
3
6
1
ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 14
3
6
1
มกราคม 2558
วันพุธที่ 18
3
6
1
กุมภาพันธ์ 2558
วันพุธที่ 11
1
3
6
1
มีนาคม 2558
วันพุธที่ 8
1
2
4
1
เมษายน 2558
วันพฤหัสบดีที่ 14
1
2
5
1
พฤษภาคม 2558
วันพุธที่ 17
1
3
4
1
มิถุนายน 2558
วันพุธที่ 22
1
2
5
1
กรกฎาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 13
1
3
6
1
สิงหาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 27
1
3
5
1
สิงหาคม 2558
วันพุธที่ 9
1
2
6
1
กันยายน 2558

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รวม

คิดเป็น %
จากจานวน
กรรมการ
ทั้งหมด

9

81.82

10

90.91

10

90.91

10

100.00

10

100.00

11

100.00

8

72.73

9

81.82

9

81.82

9

81.82

11

100.00

10

90.91

10

90.91
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
คณะกรรมการบริห ารมีความกระตือรือร้น ให้ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นอย่างสม่าเสมอ และมีการ
ประชุมนอกรอบก่อนการประชุมกับประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน (แล้วแต่กรณี)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายนามผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. จานวน 13 ครั้ง เผยแพร่ลงเว็บไซต์
สพธอ. https://www.etda.or.th/content/board-member-attendance.html
2. ร้อยละการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. จานวน 13 ครั้ง เผยแพร่ลงเว็บไซต์ สพธอ.
https://www.etda.or.th/content/percentage-of-board-member-attendance.html
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ปีงบประมาณ 2558
(ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558) จานวน 13 ครั้ง
หมายเหตุ :
การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงกาหนดเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตาม
สถานการณ์
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90601
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90600
คาอธิบาย :
รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 ไม่มีคาอธิบายและการวิเคราะห์
3
 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ไม่
ครบถ้วน
5
 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน - มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ด้าน
การเงิน ด้านความเสี่ ย ง และด้านภารกิ จหลั ก
ขององค์กร ในรายงานประจาปี 2557 ผ่านทาง
เว็บไซต์ สพธอ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีรายงานการวิเคราะห์ด้าน
การเงิน ความเสี่ยงและภารกิจ
หลักขององค์กร

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีคาอธิบายและการวิเคราะห์
3
 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
5
 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ
องค์กร

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขในรายงาน
ประจาปี 2557 ผ่านเว็บไซต์ สพธอ.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานประจาปีงบประมาณ 2557
2. ภาพเว็บไซต์ สพธอ. ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาหนด
หมายเหตุ :
สามารถ Download ได้ผ่าน https://www.etda.or.th/documents-for-download.html
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางกนกวรรณ ฉายอรุณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนิธินุช โศภารักษ์
โทรศัพท์ : 0-2123-1204 ต่อ 90401
โทรศัพท์ : 0-2123-1204 ต่อ 90420
คาอธิบาย :
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบกาไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 ไม่มีงบการเงิน
3
 มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่
ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่
5
 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผย - มี ก ารเปิ ดเผยงบ/รายงาน ทางการเงิ น
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในรายงาน
ในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงาน
ประจาปี 2557 ผ่านเว็บไซต์ สพธอ.
ประจาปี
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข้อมูลงบการเงิน

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีงบการเงิน
3
 มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่
5
 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจาปี
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข้อมูลงบการเงิน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
0.25

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจุบันมีการเปิดเผยงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในรายงานประจาปี และเผยแพร่ลงบน
เว็บไซต์ สพธอ. ประกอบด้วย งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานประจาปี 2557
2. เว็บไซต์ สพธอ. https://www.etda.or.th/documents-for-download.html
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจานงค์
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90100
คาอธิบาย :
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการทางาน
4) ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
3
 มีประวัติของคณะกรรมการไม่
ครบถ้วน
5
- มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริหาร
 มีประวัติของคณะกรรมการเป็น
สพธอ. เป็นรายบุคคลครบถ้วนผ่ านทางเว็บไชต์
รายบุคคลอย่างครบถ้วน
https://www.etda.or.th/content/structureetda-board-of-director-58.html
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
3
 มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
5
 มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน
เงื่อนไข หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปั จจุ บั น มี การเปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครบถ้วน โดยเผยแพร่ล งเว็บไซต์ สพธอ.
https://www.etda.or.th/content/structure-etda-board-of-director-58.html ป ระกอบ ด้ วย ชื่ อ อ ายุ
วุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน และตาแหน่งปัจจุบันครบถ้วน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
- ภาพเว็บไซต์ สพธอ. แสดงข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหาร สพธอ. รายบุคคลครบถ้วน
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจานงค์
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90100
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
1
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการ
ไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการ - มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการ
ครบถ้วนผ่าน
ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
https://www.etda.or.th/board-ofetda.html
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในอดีต
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
มีข้อมูลการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

ระดับ

2555
-

2556
5

2557
5

2557

2558

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข้อมูลการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มป ระชุ ม คณ ะกรรมการบ ริ ห าร สพ ธอ. ครบ ทุ กครั้ ง ท าง
เว็บไซต์https://www.etda.or.th/board-of-etda.html
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านเว็บไซต์ สพธอ. https://www.etda.or.th/boardof-etda.html
หมายเหตุ :
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจานงค์
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90100
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
 ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและ
1
คณะอนุกรรมการ
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและ
3
คณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะ
ที่สาคัญ
- มีโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและ
ที่สาคัญครบถ้วน
อนุกรรมการที่สาคัญได้ครบถ้วน
ทุกคณะ
5
 อนุกรรมการที่สาคัญ เช่น อนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการ
ด้านบุคคล
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข้อมูลโครงสร้างของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
และอนุกรรมการ

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สาคัญ
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สาคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
5
 อนุกรรมการที่สาคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข้อมูลโครงสร้างของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
และอนุกรรมการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มีข้อ มูล โครงสร้างของคณะกรรมการและอนุ กรรมการที่ ส าคัญ (เช่น คณะอนุ กรรมการด้านการเงิน
การลงทุ น และติ ด ตามงานที่ ส าคั ญ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล และอื่นๆ) เผยแพร่ลงเว็บไซต์ สพธอ. https://www.etda.or.th/board-of-etda.html
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
- ภาพแสดงโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ สพธอ.
https://www.etda.or.th/board-of-etda.html
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90601
โทรศัพท์ : 0 2123 1206 ต่อ 90600
คาอธิบาย :
มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ความเสี่ยงสาคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) คาอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติและคาอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรใน
ระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
- มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลครบถ้วน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผน
ยุทธศาสตร์

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
คะแนน
1
 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5
 มีข้อมูลครบถ้วน





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

0.25

5

5.0000

0.0125

มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผน
ยุทธศาสตร์

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ สพธอ. https://www.etda.or.th/tha/index.html และในรายงาน
ประจ าปี 2557 ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ https://www.etda.or.th/documents-for-download.html
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักที่ผ่านมา
3. คาอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
4. ข้อมูลเชิงสถิติและคาอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรใน
ระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานประจาปี 2557
2. ภาพเว็บไซต์ที่มีการเปิดเผยข้อมูล
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรสม ศุภวรรธนะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภัทรพล วงษ์คานา
โทรศัพท์ : 0 2123 1205 ต่อ 90501
โทรศัพท์ : 0 2123 1205 ต่อ 90530
คาอธิบาย :
ข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจาปี
2) โครงการลงทุนที่สาคัญ (ถ้ามี)
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
6) แผนงานที่สาคัญ
7) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
 มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและ
ไม่เป็นปัจจุบัน
5
- มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 มีข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชน

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชน

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

0.25

5

5.0000

0.0125

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ ส าคั ญ ครบถ้ ว นและเป็ น ปั จ จุ บั น ในเว็ บ ไซต์ สพธอ.
https://www.etda.or.th/tha/index.html คือ
1) รายงานประจาปี 57
2) การจัดซื้อจัดจ้าง
3) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
4) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
5) แผนงานที่สาคัญ
6) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
7) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
8) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่สาคัญ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)





รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เว็บไซต์ สพธอ. https://www.etda.or.th/tha/index.html
2. ภาพเว็บไซต์ สพธอ. แสดงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจานงค์
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90100
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
คะแนน
1
5

เกณฑ์การให้คะแนน
 คณะกรรมการไม่มีการประเมิน
ตนเอง
 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงาน
- มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการในที่ประชุ มคณะกรรมการโดยคณะ
กรรมการร่ว มแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับ ผล
ประเมิ นและกาหนดแนวทางปฏิ บัติ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่
10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558)
ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556 2557
5
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
5
 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น
- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้าน
การเงินและภารกิจหลัก
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณ ะกรรมการในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการ
ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผล
ประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติ
หน้าที่

2

5

5.0000

0.1000
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารได้มี ก ารจั ดท าแบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริห าร ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ น าเสนอใน วาระที่ 5.1 สรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของคณะ
กรรมการบริห าร ประจ าปี งบประมาณ 2558 ในการประชุ มคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 10/2558
(วันพุธที่ 9 กันยายน 2558) เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการกากับดูแล สพธอ. ต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. สาเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558)
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2558 (วันพุธที่ 9 กันยายน 2558) วาระที่ 5.1 สรุปผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจาปีงบประมาณ 2558
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจาปีงบประมาณ 2558
หมายเหตุ :
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้าเลิศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจานงค์
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90101
โทรศัพท์ : 0 2123 1201 ต่อ 90100
คาอธิบาย :
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การ
มหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจานวนกรรมการที่เข้าร่วม)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน
4
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ

ผลการดาเนินงาน
-

-
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5








พัฒนาการที่สาคัญและความเสี่ยงของ
องค์กร
มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ (ถ้ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ
พัฒนาการที่สาคัญและความเสี่ยง
ขององค์กร
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัด
กิจกรรม และการนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การ
มหาชน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

หน่วยวัด

ระดับ

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

- มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่
CitiGroup, AIG, Hunton & Williams LLP,
NACD และ CIPE
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้ง
ที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
วาระที่ 4.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สพธอ. และ
(ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนกลยุ ท ธ์ พั น ธกิ จ
พัฒนาการที่สาคัญและความเสี่ยงขององค์กร
- มีรายงานสรุปการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
Global Cyber Summit ระหว่ า งวั น ที่ 10 - 19
เมษายน 2558 ณ นครนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
5

2557
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ขององค์การมหาชน
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
4
ขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญ
และความเสี่ยงขององค์กร
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ขององค์การมหาชน
5
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญ
และความเสี่ยงขององค์กร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับ
งานขององค์การมหาชน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ

1

5

5.0000

0.0500
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีการจัดทาข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
วาระที่ 4.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สพธอ. และ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ
พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญและความเสี่ยงขององค์กร
3. มีรายงานสรุป การเดิน ทางไปเข้าร่วมการประชุม Global Cyber Summit ระหว่างวันที่ 10 - 19
เมษายน 2558 ณ นครนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่มีการเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ
CitiGroup, AIG, Hunton & Williams LLP, NACD และ CIPE เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานของ
องค์การมหาชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาตนเอง และการ share experience
ร่วมกันของคณะกรรมการบริหารฯ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
2. รายงานสรุ ป การเดิ น ทางไปเข้าร่ว มการประชุ ม Global Cyber Summit ระหว่างวัน ที่ 10 - 19
เมษายน 2558 ณ นครนิวยอร์ก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 วาระที่ 4.3 ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ สพธอ. และ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมายเหตุ :
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสาเร็จของกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพธอ. ให้มีทักษะในการดาเนินงาน
ที่ช่วยผลักดันภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชินวัตร เชื้อสระคู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมานิตา บุญยืด
โทรศัพท์ : 0 2123 1204 ต่อ 90440
โทรศัพท์ : 0 2123 1204 ต่อ 90441
คาอธิบาย :
ศักยภาพของบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่ สพธอ. ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานให้มีทั้งความรู้และความสามารถทางเทคนิคจึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สพธอ.
จึงมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติ งาน เช่น
การพัฒ นาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร ซึ่งถือเป็นโครงการพัฒ นาบุคลากรที่
สาคัญเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ สพธอ. ยังให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร สพธอ. มี
ระบบ Intranet ขององค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน นอกจากนี้
ยั งมี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ ไปสู่ สั งคมภายนอกเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ สาธารณะชน เช่ น โครงการศู น ย์ ก ฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้
เกี่ ย วกั บ กฎหมายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ านธุ รกรรมทางอเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ผู้สนใจสามารถสืบค้นและใช้บริการได้ โดยศูนย์ฯ จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยใน
การให้คาแนะนาหรือตอบประเด็นซักถามในทางกฎหมายแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต หรือการเข้ามาขอรับคาปรึกษาด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม หรือ
พัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ค่านิยม (Core Value) ของ สพธอ. ในการทางานมี 4 ด้าน คือ 1) Energizing ความมีพลังมุ่งมั่น ผลักดัน
งานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ขวนขวายหาความรู้เพื่อพัฒนางานของตนเองและ/
หรือผู้อื่น 2) Team Alignments & Transparency พฤติกรรมสนับสนุนความเป็นทีมของ สพธอ. โดยสามารถ
ทางานร่ วมกับ ที มอื่น ๆ ได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและไม่ เกิดความขั ดแย้ง เพื่ อผลั กดัน งานขององค์ กรให้ ส าเร็จ
3) Devotion การอุทิศตน ทุ่มเททางานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมดังกล่าว อันรวมถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดๆ ที่องค์กรจัดขึ้น และ 4) Accuracy
& Agility มี ความรับ ผิ ดชอบสู ง ยื ด มั่น ต่อความถูก ต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบงานที่ รับผิ ดชอบได้ โดยมี
พฤติกรรมสร้างสรรค์ หรือแสดงให้เห็นว่ามีหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งสาคัญ (Succession Plan) สพธอ. มีการเตรียมการกาหนดแผนพัฒนา
เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งสาคัญๆ เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กรในระยะยาว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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เพราะการบริห ารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้น สพธอ. จึงได้
วางแผนเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในตาแหน่งงานที่สาคัญ (Key Position)
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านบริหารจัดการองค์กรตามกระบวนการของการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งงานสาคัญ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
- บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้ารับการอบรมภาษา
 การพัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษา
อังกฤษ รุ่นที่ 1 จานวน 86 คน ซึ่งเริ่มเรียนเมื่อเดือน
อังกฤษให้กับบุคลากรทุกระดับใน
ตุลาคม 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558 และรุ่นที่ 2
องค์กร
จานวน 51 คน ซึ่งเริ่มเรียนเมื่อ เดือ นมกราคม 2558
และสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2558
2
- มีการแชร์ความรู้ สาระ ข่าวสาร ในด้านความมั่นคง
 การส่งเสริมให้เกิดการ Share
ปลอดภัยทางIT กฎหมายIT และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
knowledge ของบุคลากรร่วมกัน
ภายในองค์กรและสังคมผ่านช่องทาง ผ่านช่องทางต่างๆ ของ สพธอ. เช่น ระบบ Intranet
ระบบจั ด การองค์ ค วามรู้ (KM) เว็ บ ไซต์ ICT Law
ต่างๆ ของ สพธอ.
Center และทางไลน์กลุ่ม สพธอ.
3
 การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เพื่อให้เกิด - มีการโหวตพนักงานดีเด่นประจาเดือนชาย และหญิง
ค่านิยม (Core value) ภายในองค์กร ที่แสดงพฤติกรรมสอดคล้ องกับค่านิยมขององค์ กร 4
ด้าน ได้แก่
1) Energizing
2) Team Alignment & Transparency
3) Devotion
4) Accuracy & Agility
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาจากการโหวตผ่านทางระบบ
แบบสอบถามออนไลน์
4
- สพธอ. ได้จัดทาแผน Succession Plan โดยมีการ
 การสร้าง Succession Plan
นาเสนอ วาระ 3.2 (ร่าง) แผนการดาเนินงานการจัดทา
Succession Plan ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
บริห ารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 6
มกราคม 2558 และวาระ 3.1 การวางแผนสื บ ทอด
ต าแหน่ ง (Succession Plan) : เสนอขั้ น ที่ 3 การ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง การประชุ ม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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คณะอนุ ก รรมการบริห ารงานบุ ค คล ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
 รายงานผลการด าเนิ น การทั้ ง 4 - มีการรายงานผลการดาเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมข้างต้น
กิ จ กรรมข้ า งต้ น ต่ อ คณะกรรมการ ในรายงานแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลปี 2558
ทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
บริหารของ สพธอ.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

5

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดั บ ความส าเร็ จ ของกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
บุ ค ลากรของ สพธอ. ให้ มี ทั ก ษะในการ
ดาเนินงานที่ช่วยผลักดันภารกิจขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในอดีต ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ระดับ

2555 2556 2557
-

2557

2558

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 การพัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร
 การส่งเสริมให้เกิดการ Share knowledge ของบุคลากรร่วมกันภายในองค์กรและสังคม
2
ผ่านช่องทางต่างๆ ของ สพธอ.
3
 การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เพื่อให้เกิดค่านิยม (Core value) ภายในองค์กร
4
 การสร้าง Succession Plan
5
 รายงานผลการดาเนินการทั้ง 4 กิจกรรมข้างต้น ต่อคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

ระดั บ ความส าเร็ จ ของกิ จ กรรมเพื่ อ
3
5
5.0000
0.1500
พั ฒ นาบุ ค ลากรของ สพธอ. ให้ มี
ทักษะในการดาเนินงานที่ช่วยผลักดัน
ภารกิจขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีการดาเนิน การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ พัฒ นาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทุก
ระดับในองค์กรจากรุ่นที่ 1 จานวน 86 คน ซึ่งเริ่มเรียนเมื่อเดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558 จนถึง
รุ่นที่ 2 จานวน 51 คน ซึ่งเริ่มเรียนเมื่อเดือนมกราคม 2558 และสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2558 โดยทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้เรียนตอนเย็นหลังเลิกงาน 4 ชม. ต่อสัปดาห์
2. มีก ารส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดการ Share knowledge ของบุ คลากรร่ว มกั น ภายในองค์ก รและสั งคม เพื่ อ
สนับสนุ นการจัดองค์ ความรู้ (Knowledge Management) การแชร์ความรู้ สาระ ข่าวสาร ในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทาง IT กฎหมาย IT และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ สพธอ. เช่น ระบบ Intranet
ระบบจัดการองค์ความรู้ (KM) เว็บไซต์ ICT Law Center ทางไลน์กลุ่ม สพธอ. (ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 163
คน)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เกิดค่านิยมขององค์กร โดยการโหวตพนักงานดีเด่นประจาเดือนชาย
และหญิง ที่แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้าน Energizing ได้แก่ นายธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.อัจฉรา จิระเสถียรพร
3.2 ด้าน Team Alignment & Transparency ได้แก่ นายธวัชชัย ทรัพย์บุญ
และ น.ส.พรรวดี โควินทเศรษฐ
3.3 ด้าน Devotion ได้แก่ นายธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ
3.4 ด้าน Accuracy & Agility ได้แก่ นายธวัชชัย ทรัพย์บุญ และ น.ส.วิภาภรณ์ บุตรเมฆ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาจากการโหวตผ่านทางระบบแบบสอบถามออนไลน์
4. สพธอ. ได้จัดทาแผน Succession Plan โดยมีการนาเสนอ วาระ 3.2 (ร่าง) แผนการดาเนินงานการ
จัดทา Succession Plan ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 6
มกราคม 2558 และวาระ 3.1 การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) : เสนอขั้นที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อ
หาผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ครั้ ง ที่ 5/2558 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 11
พฤษภาคม 2558
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ทั้งนี้ มีการสรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 วาระที่ 3.5
รายงานผลการดาเนิ นงานด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) ที่เกี่ยวข้องกับ
Succession Plan ดังนี้
การรายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้ง
ในส่ วนที่เป็ น ตัว ชี้วัดของส านั กงาน ก.พ.ร. และส่ว นที่คณะอนุกรรมการฯ จะขอความเห็ นชอบเพื่อให้ ผ ลการ
ดาเนินงานสอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
การพิจารณากลั่นกรองการกาหนดแผนงานและกระบวนการจัดทา Succession Plan ของ สพธอ. โดย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกลุ่มงานและตาแหน่งงานที่ทา Succession Plan ขั้นตอนที่ 2
การกาหนดคุณ ลั กษณะที่ใช้ในการประเมินของตาแหน่งงานหลัก ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เพื่อหาผู้ สื บทอด
ตาแหน่ง ขั้นตอนที่ 4 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดาเนินการพิจารณาใน
ขั้นตอนที่ 3 แล้วเสร็จ จึงเห็นควรมอบหมายในส่ วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลไปจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรราย
คนต่อไปเพื่อนาไปปรับใช้ภายในได้เลย
ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบผลการดาเนินงานด้านการบริหารบุคคลรอบ 9 เดือน ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลได้พิจารณากลั่นกรองมาแล้ว ในส่วนการกาหนดแผนงานและกระบวนการจัดทา Succession
Plan ของ สพธอ. ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเสนอ
5. มีการรายงานผลการดาเนินงานทั้ง 4 กิจกรรมข้างต้นในรายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558
ทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารของ สพธอ.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการด้านงานบริหารงานบุคคล
2. การเข้าร่วม Workshop จากสถาบันฝึกอบรม HR Center ด้าน Succession Plan
3. การศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จด้านการทา Succession Plan เช่น
SCG เป็นต้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การสัมภาษณ์และการขอความคิดเห็นให้ช่วยประเมินจากผู้บริหารระดับสูงในฐานะ Appraiser ซึ่งมีภาระ
งานจานวนมากอาจเป็นข้อกัดในการดาเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558 ทุกไตรมาส และรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน สพธอ. ด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2. เอกสารภาพประกอบการ Share knowledge ของบุคลากรร่วมกันภายในองค์กรและสังคม ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของ สพธอ. เช่น ระบบ Intranet ระบบจัดการองค์ความรู้ (KM) เว็บไซต์ ICT Law Center ไลน์
กลุ่ม สพธอ.
3. รายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558 ทุกไตรมาส และสาเนาเอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2558 (วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558) วาระที่ 5.3 กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมองค์กรและการดูแลพนักงาน พร้อมภาพถ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิด
ค่านิยมองค์กร
4. รายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558 ทุกไตรมาส และเอกสาร (ร่าง) แผนการดาเนินงานการ
จัดทา Succession Plan
5. รายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558 และสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. วาระรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกไตรมาส
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.4 : ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตาม Competency
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชินวัตร เชื้อสระคู
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมานิตา บุญยืด
โทรศัพท์ : 0 2123 1204 ต่อ 90440
โทรศัพท์ : 0 2123 1204 ต่อ 90441
คาอธิบาย :
Competency หรือเรียกว่าความสามารถเชิงสมรรถนะ หรือสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะทั้งในด้า น
ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล ที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบัติงาน ที่ทาให้การปฏิบัติงานนั้นประสบ
ความสาเร็จ แบ่งออกเป็น
Core Competency คือ คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์การพึงมี กาหนดโดยการวิเคราะห์ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเสริมรับกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาคนในองค์กรให้
เป็นไปในทิศทางที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการดาเนินงาน
Functional Competency คื อ คุณ ลั กษณะที่ บุ ค คลพึ งมีในการปฏิ บั ติ งานตามตาแหน่ งหน้ าที่ห นึ่ งๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จ แบ่งเป็น Common Functional Competency คือ สมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานหนึ่งๆ และ Specific Functional Competency คือสมรรถนะในการปฏิบัติงานในตาแหน่งงานเฉพาะ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้
ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นองค์กรจาเป็นจะต้องมีการกาหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สพธอ. ได้มีการ
กาหนดแผนปฏิบัติการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการ
กาหนด Competency ร่วมกับบุคลากรภายในเพื่อกาหนดสมรรถนะในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา
บุคลากรที่ตรงตามความสามารถ พร้อมดึงศักยภาพออกมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปตามทิศทาง
ที่ได้วางไว้
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับบุคลากรภายใน
 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับบุคลากร
สพธอ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดสมรรถนะในด้าน
ภายใน สพธอ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับต้นร่วมกันแลกเปลี่ยน
สมรรถนะในด้านต่างๆ
ก าหนดสมรรถนะด้ านความเป็ น ผู้ น าและการ
บริ ห ารจั ด การ(Leadership & Managerial
Competency) อีกทั้งมีผู้แทนจาก 11 สานัก
ร่วมกันกาหนดสมรรถนะด้านความสามารถของ
ตาแหน่งงาน (Professional Competency)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(รายตัวชี้วัด)
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โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มงาน (Job Family) ซึ่ง
ต้องการความรู้เฉพาะ เพื่อให้งานสาเร็จ
- มี ก ารน าเสนอวาระที่ 3.1 แผนการจั ด ท า
มี Competency ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สมรรถนะ (Competency) ในการประชุมคณะ
อนุกรรมการบริห ารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2557
(วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557) และมีการนาเสนอ
วาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดทา
สมรรถนะ (Competency) ในการประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2558
(วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)
- มีการนาเสนอแผนพัฒนาบุคลากร (Training
แผนการพัฒนาบุคลากรผ่านความ
Roadmap) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วั น พุ ธ ที่ 17 มิถุ น ายน
2558) วาระที่ 3.5 รายงานผลการด าเนิ นงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ
2558 (ไตรมาสที่ 3)
มีการสื่อสารการดาเนินงานตามแผนการ - มีการรายงานผลการดาเนินงานแผนการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรตาม Competency กับ บุคลากรตาม Competency ต่อคณะกรรมการ
บริหาร สพธอ. ในรายงานแผนบริหารทรัพยากร
บุคลากรภายใน สพธอ.
บุคคลปี 2558 ทุกไตรมาส และมีการสื่อสารการ
ด าเนิ น งานตามแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม
Competency กับบุคลากรภายใน สพธอ. อย่าง
ต่อเนื่อง
- มีการนาเสนอข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและ
ข้อเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร พั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรบุ ค คลของ สพธอ.
และได้รับอนุมัติงบเพื่อใช้ในปีงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2559 ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558
พ.ศ. 2559
(วั น พุ ธ ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2558) วาระที่ 3.5
รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่
3)
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
-

2556
-

2557
-

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ระดับ
แผนพัฒนาบุคลากรตาม
Competency
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับบุคลากรภายใน สพธอ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดสมรรถนะใน
ด้านต่างๆ
2
 มี Competency ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
3
 แผนการพัฒนาบุคลากรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
4
 มีการสื่อสารการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรตาม Competency กับบุคลากร
ภายใน สพธอ.
5
 ข้อเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และได้รับ
อนุมัตงิ บเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรตาม
Competency

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

2

5

5.0000

0.1000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับบุคลากรภายใน สพธอ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดสมรรถนะในด้านต่างๆ
2. มีการนาเสนอวาระที่ 3.1 แผนการจัดทาสมรรถนะ (Competency) ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ครั้ งที่ 9/2557 (วัน ศุก ร์ที่ 10 ตุ ล าคม 2557) ซึ่งที่ ป ระชุมเห็ น ชอบร่างแนวทางการจัด ท า
สมรรถนะ (Competency) ของ สพธอ. และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เคยจัดทาแผนการจัดทาสมรรถนะ (Competency) ของสพธอ. เสนอที่ประชุม
พิ จ ารณาใน 2 ส่ ว น ได้ แก่ 1. Core Competency และ 2. Leadership & Managerial Competency โดยที่
ประชุมได้ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงขอบเขตการจัดทา Competency ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
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จึ งมีการน าเสนอวาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้ าแผนการจัดท าสมรรถนะ (Competency) ในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2558 (วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใน
หลั ก การของแผนการจั ด ท าสมรรถนะ (Competency) โดยมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารน าข้ อ สั งเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการปรับแก้ไขให้ Competency มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
3. มีการนาเสนอแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558) วาระที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) โดยสรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุ คคลใน
รอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนการรายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร ทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. และส่วนที่คณะอนุกรรมการฯ จะขอความ
เห็ น ชอบเพื่อ ให้ ผ ลการดาเนิ น งานสอดคล้ องตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ได้
พิจารณากลั่นกรองการจัดทาแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) ของ สพธอ. ปี 2558 – 2559 พร้อมข้อเสนอ
โครงการและงบประมาณปี 2559 จานวน 1 ล้ านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารบุคคลรอบ 9 เดือน ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณากลั่นกรองมาแล้วในส่วนการจัดทา
แผนฝึกอบรม (Training Roadmap) พร้อมข้อเสนอโครงการและงบประมาณปี 2559 ของ สพธอ. จานวน 1 ล้าน
บาท ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเสนอ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานแผนการพัฒนาบุคลากรตาม Competency ในรายงานแผนบริหาร
ทรัพ ยากรบุ ค คลปี 2558 ทุ ก ไตรมาสต่ อคณะกรรมการบริห าร สพธอ. และมี การสื่ อ สารการด าเนิ น งานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรตาม Competency กับบุคลากรภายใน สพธอ. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรม Home
day ทุกเดือน โดยมีผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าร่วม มีการสื่อสารและถ่ายทอดเนื้อหาให้สอดคล้องกับแผน
ดังกล่าว เช่น โหวตพนั กงานดีเด่น ประจ าเดือนฝ่ายชาย – หญิ ง ผู้ ซึ่งแสดงออกซึ่งคุณ ลักษณะที่ส อดคล้ องกับ
ค่านิยม (สมรรถนะ) หลักขององค์กร ได้แก่
1. Energizing
2. Team Alignment & Transparency
3. Devotion
4. Accuracy & Agility
5. มีการนาเสนอข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของ สพธอ. ประจาปี
งบประมาณ 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558) วาระ
ที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) โดยสรุปผล
การด าเนิ น งานของคณะอนุ กรรมการบริห ารงานบุ คคลในรอบ 9 เดื อนที่ ผ่ านมา ในส่ ว นการรายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดของ
สานั กงาน ก.พ.ร. และส่วนที่คณะอนุกรรมการฯ จะขอความเห็ นชอบเพื่อให้ผ ลการดาเนินงานสอดคล้องตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ได้พิจารณากลั่นกรองการจัดทาแผนฝึกอบรม (Training
Roadmap) ของ สพธอ. ปี 2558 – 2559 พร้อมข้อเสนอโครงการและงบประมาณปี 2559 จานวน 1 ล้านบาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการดาเนินงานด้านการบริหารบุคคลรอบ 9 เดือน ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริ ห ารงานบุ คคลได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองมาแล้ ว ในส่ ว นการจั ดท าแผนฝึ กอบรม (Training Roadmap) พร้อ ม
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ข้อเสนอโครงการและงบประมาณปี 2559 ของ สพธอ. จานวน 1 ล้านบาท ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เสนอ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สพธอ. ถือ
เป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ในการผลั ก ดั น ให้ เกิด ความส าเร็จ ในการจัด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม Competency เพื่ อ
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะที่สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร
สามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ตลอดจนเป็นการวางรากฐานให้สามารถนาทักษะที่มีไป
ต่อยอดการทางานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. เอกสารประกอบตัวแบบสมรรถนะของ สพธอ. (ETDA Competency Model) และภาพการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับบุคลากรภายใน สพธอ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดสมรรถนะในด้านต่างๆ
2. สาเนารายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2557 (วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม
2557) วาระที่ 3.1 แผนการจัดทาสมรรถนะ (Competency) และ สาเนารายงานการประชุม คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2558 (วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558) วาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าแผนการ
จัดทาสมรรถนะ (Competency)
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558)
วาระที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3)
4. รายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558 และสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. ทุกไตรมาส
5. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2558 (วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558)
วาระที่ 3.5 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) และ
ข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2559
หมายเหตุ :
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