รายงานผลการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 3 โครงกำร ประกอบด้วย

1. งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. โครงการพั ฒนากฎหมายและกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
3. โครงการพั ฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

1

รายงานผลการปฏิบต
ั ิการด้านภารกิจหลัก รายโครงการ
ประจาไตรมาสที่ 4/2564
แผน/ผล
ด้ำนกำรเงิน*
: ล้ำนบำท (ร้อยละ)

แผน/ผล
กำรดำเนินงำน**
: ร้อยละ

1. งำนสนับสนุนภำรกิจของคณะกรรมกำรธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

104.24 (100%)
97.62 (93.64%)

100
100

2. โครงกำรพั ฒนำกฎหมำย
และกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล

78.09 (100%)
72.76 (93.17%)

100
100

340.46 (100%)
331.02 (97.23%)

100
100

522.79 (100%)
501.40 (95.91%)

100
100

โครงกำรตำมภำรกิจหลัก
ของ สพธอ.

3. โครงกำรพั ฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

ผลกำรดำเนินงำนภำพรวม

หมำยเหตุ : สถำนะควำมก้ำวหน้ำ สีเขียว = เป็นไปตำมแผน/ต่ำกว่ำเป้ำหมำยไม่เกิน 5%, สีเหลือง = ตำกว่ำเป้ำหมำย 5.1-20%,
สีแดง = ต่ำกว่ำเป้ำหมำยมำกกว่ำ 20% / มีอุปสรรค
* ร้อยละแผน/ผลด้ำนกำรเงิน เฉพำะงบประมำณโครงกำรที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงบประมำณ (522.79 ล้ำนบำท)
แผน : ไม่รวมงบประมำณที่ประหยัดได้จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผล : (จ่ำยจริง+เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) สะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64)
** ร้อยละแผน/ผลกำรดำเนินงำน แสดงถึงควำมสำเร็จในกำรส่งมอบตัวชี้วัดของโครงกำร
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1

งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นำกำรขับเคลื่อนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนแผนยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพื้ นฐำน
ผลักดันแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมฯ พร้อมกำรสำรวจวิจัยให้มองภำพอนำคต (Foresight) ชัดเจนขึ้น
รวมถึงเสริมสร้ำงทักษะด้ำน e-Commerce ควบคู่ไปกับกำรยกระดับกำรคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์

เกณฑ์กำรระบุสีของสถำนะโครงกำร สีเขียว = เป็นไปตำมแผน/ต่ำกว่ำแผนไม่เกิน 5%, สีเหลือง = ตำ่ กว่ำเป้ำหมำย 5.1-20%, สีแดง = ตำ่ กว่ำเป้ำหมำยมำกกว่ำ 20% / มีอุปสรรค

รำยละเอียดกำรดำเนินงำนและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ประจำไตรมำสที่ 4/2564

งำนสนับสนุนภำรกิจ คธอ.

100%
90%

จ่ำยผ่ำนสัญญำ
, 52.39, 50%

80%
70%

กันเงินแบบมีหนี้
, 33.02, 32%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64

พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

แผนกำรดำเนินงำน

4.46%

10.59%

17.43%

24.96%

32.33%

42.18%

53.88%

62.10%

72.27%

82.58%

88.78% 100.00%

ผลกำรดำเนินงำน

4.46%

10.59%

16.95%

23.81%

29.80%

38.33%

45.73%

55.88%

68.30%

76.24%

82.21%

กำรดำเนินงำน*
แผน: 100%
ผล: 100%

กำรใช้จำ่ ยสะสม (จ่ำยจริง + สัญญำ)
แผน : 104.24 ลบ. (100%)*
ผล : 97.62 ลบ. (93.64%)

*ร้อยละแผน/ผลกำรดำเนินงำน แสดงถึงควำมสำเร็จในกำรส่งมอบตัวชี้วัดของโครงกำร

ก.ย. 64

กันเงินแบบไม่มห
ี นี้,
11.37, 11%

100.00%

เบิกจ่ำยไม่ผำ่ นซือ
้
จ้ำง, 0.84, 1%

เงินที่ตกเป็นทุน,
6.62, 6%
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งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และจัดทาแผนยุทธศาสตร์อื่นที่กฎหมายกาหนด

ผลผลิต
❑ (ร่าง) แผนพั ฒนามาตรฐานดิจท
ิ ล
ั พ.ศ. 2566 –2570
❑ (ร่าง) รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของแผนธุรกรรมฯ
พร้อมข้อเสนอแนะฯ
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้าน e-Transactions และ e-Commerce
และการวิเคราะห์ผลกระทบจากพั นธกรณีและประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ
จัดทำข้อมูลวิจัยเชิงลึกที่จะสะท้อนสถานภาพข้อเท็จจริงในการพั ฒนา e-Transaction และ e-Commerce
ที่สำคัญ ๆ เพื่ อเป็นหน่วยงำนคลังทำงควำมคิด (Think Tank) สนับสนุนข้อมูลกำรมองภำพไปข้ำงหน้ำ (Foresight)

ผลผลิต
❑
❑
❑
❑
❑
❑

รายงานการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพั ฒนาเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ e-Transaction
รายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชีว้ ด
ั ระดับสากลฯ
รายงานศึกษาวิจย
ั ข้อมูลพั นธกรณีในเวทีความตกลงระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวกับ e-Transaction
่ วข้องกับ Cross-border e-Commerce
รายงานศึกษาวิจย
ั ประเด็นปัญหาและผลกระทบทีเ่ กีย
บทความวิเคราะห์ขอ
้ มูลด้าน e-Transaction และ e-Commerce จานวน 10 เรื่อง
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์เชิงลึก
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งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ข้อมูลทางสถิติเพื่ อส่งเสริมและพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิต
รวบรวมและจัดกำรสำรวจข้อมูลทำงสถิติด้ำน
❑ ผลสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
e-Transaction และ e-Commerce สนับสนุนการวาง
❑ ผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อน
ิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย
นโยบายและตัดสินใจ ของภำครัฐและภำคเอกชน
❑ รายงานบทวิเคราะห์ Mini Hot Issues 12 เรื่อง
การพั ฒนาคนไทยกลุ่มเป้าหมาย เพื่ อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen
และการยกระดับความพร้อมสังคม คนไทยรองรับ Digital Society
• จัดทาสื่อการเรียนรู้และจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ)
• จัดอบรมพั ฒนาศั กยภาพธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และจัดทดสอบสมรรถนะด้าน
e-Commerce

ผลผลิต

❑ สื่อการเรียนรู้ พั ฒนาคนไทยกลุ่มเป้าหมาย 15 เรื่อง
(ยอดการเข้าชม 12,164,768 การเข้าชม)
้ ร้อยละ 80.85 (เป้าหมายร้อยละ 70)
❑ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่ มขึน
้ ร้อยละ 87.84
❑ ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะด้านดิจท
ิ ล
ั เพิ่ มขึน
(เป้าหมายร้อยละ 70)

❑ คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อน
ิ เทอร์เน็ต (Digital Citizen) 1 เล่ม
พร้อมการนาคู่มอ
ื ฯ ไปใช้จด
ั อบรม 5 ครั้ง
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งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องที่ได้รับแจ้งมากที่สุด คือ ปัญหาซื้อขายออนไลน์
การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

และเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

เชิงรุกถึงผู้บริโภค
• สร้างความรู้การใช้งานออนไลน์
• ประชาสัมพั นธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
• ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดูแล
ผู้บริโภค

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาออนไลน์ 1212 occ
จานวน
้ หมด
การติดต่อเข้ามาทัง
ความร่วมมือ แก้ไขปัญหาแล้ว
5 หน่วยงาน

สายด่วน โทร 1212

44,996

เรื่อง

มาตรการเชิงรับ
▪ รับเรื่องร้องเรียนทั้งทาง 1212, Email,
ระหว่าง ณ วันที่ 1 ต.ค 63 - 27 ส.ค. 64
Website, Chatbot ตลอด 24*7
▪ ติดตาม/แจ้งผลผู้ร้องเรียน
▪ ติดตาม ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนผู้ประกอบการและ e-Marketplace

1212@mdes.go.th

83%

1212OCC.com

m.me/1212OCC

ผลผลิต
❑ แนวทางการยกระดับการคุม
้ ครองผูใ้ ช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
่ มัน
่ ในการทาธุรกรรมออนไลน์ ร้อยละ 76 (เป้าหมายร้อยละ 75)
❑ ความเชือ
และความพึ งพอใจ ร้อยละ 89 (เป้าหมายร้อยละ 80)
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โครงการพั ฒนากฎหมายและกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
• ให้หน่วยงำนรัฐ เอกชน มีกฎหมำย มำตรฐำน คู่มือ แนวปฏิบัติ รองรับ Digital Service
• สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือในกำรทำธุรกรรมออนไลน์

เกณฑ์กำรระบุสีของสถำนะโครงกำร สีเขียว = เป็นไปตำมแผน/ต่ำกว่ำแผนไม่เกิน 5%, สีเหลือง = ต่ำกว่ำเป้ำหมำย 5.1-20%, สีแดง = ต่ำกว่ำเป้ำหมำยมำกกว่ำ 20% / มีอุปสรรค

รำยละเอียดกำรดำเนินงำนและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ประจำไตรมำสที่ 4/2564

พั ฒนำกฎหมำยและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจท
ิ ัล

100%
90%

จ่ำยผ่ำนสัญญำ,
21.02, 27%

80%
70%

60%

กันเงินแบบมีหนี้,
48.52, 62%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64 พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

แผนกำรดำเนินงำน

5.26%

14.85%

28.98%

35.83%

42.44%

50.13%

57.76%

61.46%

70.17%

72.39%

81.00% 100.00%

ผลกำรดำเนินงำน

5.26%

14.57%

25.28%

32.15%

34.93%

36.78%

45.30%

47.15%

50.21%

60.66%

83.25% 100.00%

กำรดำเนินงำน*
แผน: 100%
ผล: 100%

ก.ย. 64

กำรใช้จำ่ ยสะสม (จ่ำยจริง + สัญญำ)
แผน : 78.09 ลบ. (100%)*
ผล : 72.76 ลบ. (93.17%)

*ร้อยละแผน/ผลกำรดำเนินงำน แสดงถึงควำมสำเร็จในกำรส่งมอบตัวชี้วัดของโครงกำร

เบิกจ่ำยไม่ผำ่ น
ซื้อจ้ำง, 3.15, 4%

เงินที่ตกเป็น กันเงินแบบไม่มห
ี นี้,
ทุน, 5.33, 7%
0.07, 0%
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โครงการพั ฒนากฎหมายและกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทาหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่ อกากับดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความสาคัญ

ผลผลิต

่ อ
❑ (ร่าง) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจท
ิ ล
ั ทีต
้ ง
แจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....
❑ (ร่าง) พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทม
ี่ ก
ี ารปรับปรุงเรื่อง ETR
❑ (ร่าง) หลักเกณฑ์ Digital Identity Platform Service
❑ (ร่าง) หลักเกณฑ์ Identity Provider Service
❑ (ร่าง) หลักเกณฑ์ Fraud Control
การจัดทาหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่ อกากับดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความสาคัญ

ผลผลิต

❑ มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การพิ สูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจท
ิ ล
ั
จานวน 3 ฉบับ
❑ ข้อกาหนดการใช้ Mobile ID สาหรับการพิ สูจน์ตวั ตนและยืนยันตัวตน
8

โครงการพั ฒนากฎหมายและกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีควำมสำคัญ
• จัดทำสื่อเผยแพร่ร่างกฎหมายในลักษณะเป็นสื่อที่ประชำชน
ทั่วไปเข้ำใจได้ง่ำย เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมเข้ำใจ
ต่อร่ำงกฎหมำยและธุรกิจดิจิทัล
• จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ Digital Service

ผลผลิต
❑ จัดสัมมนาเพื่ อสร้างความรับรู้ตอ
่ แนวทางในการปรับตัวต่อการใช้งาน
เทคโนโลยี เพื่ อให้เกิดกลไลการดูแลบนมาตรฐานเดียวกัน 4 ครั้ง (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
❑ สื่อเผยแพร่ร่างกฎหมาย/ธุรกิจดิจท
ิ ล
ั จานวน 10 เรื่อง (เป้าหมาย 5 เรื่อง)
(ยอดการเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ ของ ETDA 2,690,858 การเข้าชม)
กำรผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐมีกำรจัดทำหรือทบทวน
Security Policy หรือ Data Protection Policy

ผลผลิต
❑ จานวนหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทาร่างหรือทบทวน SP/DP ตามกฎหมาย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 96 หน่วยงาน (เป้าหมาย 80 หน่วยงาน)
❑ ตรวจประเมิน SP/DP ของหน่วยงานรัฐ จานวน 30 หน่วยงาน (เป้าหมาย 30
หน่วยงาน)
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โครงการพั ฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ
•
•

สนับสนุนหน่วยงำนรัฐ เปลี่ยนผ่ำนสู่รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเป็นรูปธรรม
ผู้ประกอบกำร ประชำชน ได้รับบริกำรสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ด้วย Trust Service ที่มั่นคงปลอดภัย

เกณฑ์กำรระบุสีของสถำนะโครงกำร สีเขียว = เป็นไปตำมแผน/ต่ำกว่ำแผนไม่เกิน 5%, สีเหลือง = ต่ำกว่ำเป้ำหมำย 5.1-20%, สีแดง = ต่ำกว่ำเป้ำหมำยมำกกว่ำ 20% / มีอุปสรรค

รำยละเอียดกำรดำเนินงำนและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ประจำไตรมำสที่ 4/2564

พั ฒนำแพลตฟอร์มดิจท
ิ ัลของรัฐ

100%
90%
80%

จ่ำยผ่ำนสัญญำ,
143.59, 42%

70%
60%
50%
40%

กันเงินแบบมีหนี้,
181.69, 53%

30%
20%

10%
0%

ต.ค. 63

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64

พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

แผนกำรดำเนินงำน

0.93%

6.30%

13.89%

22.96%

30.93%

43.25%

53.92%

64.58%

75.79%

87.01%

93.78%

100.00%

ผลกำรดำเนินงำน

0.93%

5.19%

12.56%

22.59%

31.30%

42.87%

53.44%

64.47%

72.35%

78.02%

87.01%

100.00%

กำรดำเนินงำน*

แผน: 100%
ผล: 100%

กำรใช้จำ่ ยสะสม (จ่ำยจริง + สัญญำ)

แผน : 340.46 ลบ. (100%)*
ผล : 331.02 ลบ. (97.23%)

*ร้อยละแผน/ผลกำรดำเนินงำน แสดงถึงควำมสำเร็จในกำรส่งมอบตัวชี้วัดของโครงกำร

เบิกจ่ำยไม่ผำ่ นซือ
้
จ้ำง, 5.70, 2%
เงินที่ตกเป็นทุน,
9.44, 3%

กันเงินแบบไม่มห
ี นี้,
0.04, 0%
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โครงการพั ฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้บริกำรตอบสนองและจัดกำรเหตุกำรณ์ภัยคุกคำมไซเบอร์
ให้กับโครงสร้ำงพื้ นฐำนสำคัญทำงสำรสนเทศ (CII)

มีระบบสนับสนุนการรับมือและประสานเหตุภย
ั คุกคาม
ไซเบอร์สาหรับ CII
โดยระบบสำมำรถให้บริกำรได้ตลอด 24x7 และมีกำรจัดทำ
รายงานการดาเนินงานและสถานะของระบบ
กำรให้บริกำรเฝ้ำระวังภัยคุกคำมไซเบอร์

แจ้งเตือนภัยคุกคามไซเบอร์

ผลผลิต

❑ หน่วยงานภาครัฐมีเครื่องมือในการปกป้องระบบหรือ
่ าคัญของภาครัฐ สาหรับ 250 หน่วยงาน
ข้อมูลทีส
1 ระบบ
❑ ร้อยละของการแจ้งเตือนและดาเนินการเพื่ อระงับหรือ
ป้องกันการโจมตีฯ โดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมง
ร้อยละ 98 (เป้าหมายร้อยละ 96)
่ คง
❑ ร้อยละความพึ งพอใจในการให้บริการด้านความมัน
ปลอดภัยฯ ร้อยละ 85.2 (เป้าหมายร้อยละ 85)
❑ ร้อยละความพึ งพอใจในการให้บริการโครงสร้างพื้ นฐาน
สาคัญฯ ร้อยละ 87.2 (เป้าหมายร้อยละ 85)

ดูแลหน่วยงานรัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย
จัดซ้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์
➢ แจ้งเตือนและดำเนินกำรเพื่ อระงับหรือป้องกันกำร
โจมตีที่อำจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีกำรเฝ้ำ
ระวังภำยใน 1 ชั่วโมง หลังจำกได้ผลกำรวิเครำะห์

ร้อยละ 98
ข้อมูล ต.ค.63 – ส.ค. 64
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ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้ นฐำนสำคัญสำหรับกำรสร้ำง
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินให้บริกำรโครงสร้ำงพื้ นฐำนสำหรับกำร
สร้ำงเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงต่อเนื่อง
จำนวน 3 ระบบ ได้แก่
• NRCA
• e-Timestamping
• e-Tax Invoice by Email
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โครงการพั ฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พั ฒนำแบบจำลองมำตรฐำนและแบบจำลองข้อมูล
(Data Model)
มาตรฐานสาหรับการจัดทาชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
จัดทำ (ร่ำง) ข้อเสนอแนะมำตรฐำนฯ ข้อกำหนดทำง
เทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับกำรเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
่ ง Decentralized Key
(ร่ำง) เอกสำร Consultation Paper เรือ
Management System (DKMS) แล้วเสร็จ

ผลผลิต

❑ ขมธอ. 27-2564 ข้อกาหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูล
่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชน
ร่วมสาหรับการเชือ
ั
1.0
❑ (ร่าง) เอกสาร Consultation (DKMS)
❑ จานวนผู้เข้าร่วมซักซ้อมรับมือภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 90 คน (เป้าหมาย 80 คน)
❑ จานวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจในด้านการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital ID
่ อิเล็กทรอนิกส์ 516 คน (เป้าหมาย 80 คน)
และ ลายมือชือ

การสร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากรภาครัฐ

การสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่ อออกเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
น่าเชื่อถือ เมื่อวันพุ ธที่ 10 มีนำคม 2564

การสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
จัดกิจกรรมการซ้อมรับมือภัยคุกคามฯ ThaiCERT GMS 2021 Workshop
ในวันที่ 19 และ 26 ส.ค. 2564
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สรุปภาพรวมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของการปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก ปีงบประมาณ
ปัญหำ/อุปสรรค
การลงพื้ นที/่ จัดกิจกรรม
สถานการณ์
Covid-19

สำรวจ สัมภำษณ์ และจัดกิจกรรมทำได้อย่ำงจำกัด

(Workshop | Public Hearing | Forum | etc.
การตรวจประเมินฯ
เช่น WebTrust Seal

การทางาน
ร่วมกับ
Stakeholder

การจัดทามาตรฐานและกฎเกณฑ์

เช่น ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรออกมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
Digital Service ในกำรจัดทำ Draft Document ของ
ข้อเสนอแนะมำตรฐำน Digital ID สำหรับประกอบกับ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำร
เกี่ยวกับระบบกำรพิ สูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล
ที่ต้องได้รับใบอนุญำต พ.ศ. .... และสำหรับนิติบุคคล

พ.ศ. 2564
ข้อเสนอแนะ
❑ ปรับขอบเขตของงาน
โดยไม่ส่งผลต่อเป้าหมาย/ผลผลิต
❑ ปรับรูปแบบการลงพื้ นที่/
จัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์
และ/หรือ Hybrid
เช่น กำรตรวจประเมินระยะไกล
(Remote Audit) กำรประชุม/สัมมนำ
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
❑ จัดทา Stakeholder Analysis
(มิติภำรกิจ กฎหมำย เป้ำหมำย
ควำมร่วมมือ etc.)
❑ สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม
(engagement) ของ
stakeholder อย่างใกล้ชิด
❑ ในอนาคตควรต้องเร่งการทา
Regulator Forum ที่เกี่ยวข้อง

