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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
มิติดา1 นประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
SMEs/OTOP ให*ขายสินค*าผานระบบ
Online และเข*าสูระบบ e-Directory
(thaiemarket.com)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการ
แลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสHที่
เกี่ยวข*องกับการอํานวยความสะดวก
ทางการค*า (Trade Facilitation) ใน
สินค*าสงออกที่สําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนากฎระเบียบหรือ Soft Law
เกี่ยวกับ Data Privacy
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จในการ
ตั้ง Sector-based CERT และมี Flow
ในการรับมือภัยคุกคาม เพือ่ ลดความ
เสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอรH
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนผู*ประกอบการ
SMEs ที่ได*รับการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ (ราย)
มิติดา1 นคุณภาพการให1บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการ
สํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให*บริการ
ตัวชี้วัด 2.2 ร*อยละของคุณภาพของ
เนื้อหาในการถายทอดความรู*/ความ
เข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT ของผู*รับการ
ฝeกอบรม (ICT Law Center หรือการ
ผนวกกับหลักสูตรระดับประเทศ เชน
IOD เปfนต*น)

หน/วยวัด

น้ําหนัก
(ร1อยละ)

รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน

ผลการดําเนินการ

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินการ
5.00

ค/าคะแนน
ที่ได1
5.0000
5.0000

คะแนน
ถ/วงน้ําหนัก
3.0000
0.5102

ระดับ

60.00
10.00

1

2

3

4

5

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5102

ระดับ

20.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

1.0204

ระดับ

10.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5102

ราย

10.00

4,000

5,500

7,000

8,500

10,000

5.00

5.0000

0.5102

ร*อยละ

12.00
10.00

90.00

87.07

4.3867
4.4140

0.5264
0.4504

70.00

75.00

80.00

85.00

ร*อยละ

2.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

86.25

4.2500

0.0867
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
มิติดา1 นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร*อยละของการเบิกจาย
ตามแผนการใช*จายเงิน

หน/วยวัด

น้ําหนัก
(ร1อยละ)

รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน

ผลการดําเนินการ

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินการ

ค/าคะแนน
ที่ได1
5.0000

คะแนน
ถ/วงน้ําหนัก
0.2500

5.00
ร*อยละ

3.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

100.0000

5.0000

0.1531

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานขององคHการมหาชน
มิติดา1 นการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค$การ
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด1าน
การกํากับดูแลกิจการ

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1020

21.00

4.0000

0.8400

10.00

4.9000

0.0500

ตัวชี้วัดที่ 1.1 คณะกรรมการให*ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบตั ิ
งานประจําปjภายในเวลาที่กาํ หนด

ระดับ

5.0000

0.1020

5.0000

0.0896

ตัวชี้วดั ที่ 1.2 บทบาทของ
คณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค$การมหาชนราย
ไตรมาส
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการควบคุมภายใน

2.00

1

2

3

4

5

5.00

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.2.5 การพิจารณาแผนและ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 การพิจารณา รายงาน
ด*านการเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.7 การพิจารณา รายงาน
ด*านภารกิจหลัก
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การรายงานผลการ
ดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคHการมหาชน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การเข*ารวมประชุมของ
คณะกรรมการ

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ระดับ

0.50

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0255

ระดับ

1.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

80.00

4.0000

0.0408
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน)
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การเปkดเผยข*อมูลและ
ความโปรงใส
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 มีรายงานการ วิเคราะหH
ด*านการเงิน ความเสี่ยงและ ภารกิจหลัก
ขององคHกร
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 มีข*อมูลงบการเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 มีข*อมูลประวัติของ
คณะกรรมการองคHการมหาชนเปfน
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1.5.4 มีข*อมูลการเข*าประชุม
ของคณะกรรมการองคHการมหาชน

หน/วยวัด

น้ําหนัก
(ร1อยละ)

รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน

ผลการดําเนินการ

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินการ

ค/าคะแนน
ที่ได1
5.0000

คะแนน
ถ/วงน้ําหนัก
0.0896

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ระดับ
ระดับ

0.25
0.25

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5.00
5.00

5.0000
5.0000

0.0128
0.0128

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.5.5 มีข*อมูลโครงสร*างของ
คณะกรรมการองคHการมหาชนและ
อนุกรรมการ
ตัวชี้วัดที่ 1.5.6 มีข*อมูลภารกิจ หลัก
และแผนยุทธศาสตรH

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 1.5.7 มีข*อมูลที่สําคัญใน
เว็บไซตHขององคHการมหาชน

ระดับ

0.25

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0128

ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการเปkดเผยผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน*าที่
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีการจัดให*มีกจิ กรรมเพื่อ
พัฒนาความรู*ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน*าที่
กรรมการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance)
ขององคHกร

ระดับ

2.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1020

ระดับ

1.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.0510

คะแนน

5.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

N/A

1.0000

0.0510

ระดับ

6.00

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.3061

4.7106

4.7106

รวม

98.00

ค/าคะแนนที่ได1
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมเพื่อส/งเสริม SMEs/OTOP ให1ขายสินค1าผ/านระบบ
Online และเข1าสู/ระบบ e-Directory (thaiemarket.com)
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายรัฐศาสตรH กรสูต
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวสาวิณี วิมานะ
นางสาวพรรณทิมา สรรพศิรินันทH
โทรศัพท$ : 0 2123 1208 ตอ 90801
โทรศัพท$ : 0 2123 1208 ตอ 90814
0 2123 1208 ตอ 90820
คําอธิบาย :
สพธอ. ถือวาการสร*างความรู*ความเข*าใจ เพิ่มศักยภาพ ประสบการณHที่ดีให*กับทั้งผู*ขายและผู*ซื้อ จะเปfนการ
เพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลนHอยางมั่นคงปลอดภัย และกระตุ*นให*คนไทยหันมาซื้อสินค*าออนไลนHกัน
เพิ่มมากขึ้น จึงได*มีการดําเนินงานในหลายๆ ด*านรวมกับเครือขายความรวมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการอบรม
ภายใต* โครงการ Green e-Commerce เพื่ อสร* า งความพร* อ มทางการแขงขั น ให* กับ ผู* ป ระกอบการ การรวมจั ด
event ตางๆ กับพันธมิตร เชน Thailand Online Mega Sale เปfนต*น
มีการพั ฒ นา e-Directory ภายใต*เว็บ ไซตH www.thaiemarket.com เพื่ อการคัดสรรร*านค*าคุณ ภาพ ที่ มี
การตรวจสอบความมั่ น คงปลอดภั ย และการยื น ยั น ตั ว ตนของร*า นค* า ที่ น าเชื่ อถื อ สํ า หรั บ ชวยในการ promote
ผู* ป ระกอบการ มี ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานสิ น ค* า และบริ ก าร (United Nations Standard Products and Service
Code หรือ UNSPSC) ซึ่งถือเปfนมาตรฐานที่ใช*กันทั่วโลก ควบคูไปกับเพิ่มชองทางรับเรื่องร*องเรียนและชวยแก*ไข
ปu ญ หาในรู ป แบบ “ศู น ยH รั บ เรื่ อ งร* อ งเรี ย นออนไลนH ” (Online Complaint Center : OCC) เพื่ อ ทํ า หน* า ที่ เปf น
ศูนยHกลางให*คําปรึกษาปuญหาข*อร*องเรียนเบื้องต*น และประสานเรื่องหรือสงตอไปยังบุคคลที่เกี่ยวข*อง โดยรับเรื่องทั้ง
ในประเด็นตางๆ ซึ่งได*เริ่มต*นกับร*านค*าภายใต* Thaiemarket.com เชน ประเด็นสินค*าได*ช*า สินค*าไมครบ ไมได*
สินค*า สินค*าไมเหมือนที่โฆษณา หรือชํารุด เปfนต*น ซึ่งขยายการให*บริการอยางตอเนื่อง โดยทํางานรวมกับ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยสํานักปzองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค สํานั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาธุรกิจการค*า กระทรวงพาณิชยH และกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ได*มีการลง
นามบันทึกข*อตกลงความรวมมือ (MOU) “การรับเรื่องร*องเรียนปuญหาออนไลนHอยางครบวงจร 1212 OCC” เมื่อ
วันที่ 8 มิ.ย. 59 เพื่อชวยบรรเทาความเสียหายหรือชวยแก*ปuญหาข*อร*องเรียนตาง ๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน
1
พั ฒ นาเกณฑH ในการกํ า หนดมาตรฐานข* อมู ล สิ น ค* าโดยจั ด ทํ ามาตรฐานข* อ มู ล สิ น ค* า บริ ก าร และ
ผู*ประกอบการที่ เปf นประโยชนH ตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กสH (United Nations Standard
Products and Service Code หรือ UNSPSC) ซึ่งถือเปfนมาตรฐานสากล
2
จัดอบรมให*แกผู*ประกอบการออนไลนH จํานวน 220 ร*านค*า เพื่อสร*างความเข*าใจให*เกิด Know how
แ ล ะ เข* า สู ร ะ บ บ e-Directory ซึ่ ง ปu จ จุ บั น มี จํ า น ว น ร* า น ค* า เข* า สู ร ะ บ บ e-Directory
(Thaiemarket.com) จํานวน 1,435 ร*านค*า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปjที่แล*ว 127% (ปj 2558 มีจํานวน 633
ร*านค*า) และมีสินค*ากวา 7,241 รายการ
3
มี Mobile Application ชื่อ “Thaiemarket” ที่สามารถดาวนHโหลดใช*งานใน Google Play ซึ่งเปfน
e-Directory ที่รวบรวมร*านค*าออนไลนHที่นาเชื่อถือของไทย โดยมีผู*เข*าดาวนHโหลดใช*งานกวา 13,836
ราย
4
มีการพัฒนาและบริหารจัดการให*มี Workflow เพื่อรองรับศูนยHรับเรื่องร*องเรียนออนไลนHทําหน*าที่
เปfนศูนยHกลางให*คําปรึกษาและแก*ไขปuญหาเบื้องต*น ในสวนของเว็บไซตHผิดกฎหมายหรือมีเนื้อหาไม
เหมาะสม ปu ญ หาการซื้ อ ขายออนไลนH ปu ญ หาภั ย คุ ก คามไซเบอรH และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข* อ ง พร* อ ม
ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวข*อง ได*แก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิม
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยสํานักปzองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค* า กระทรวงพาณิ ชยH และกองบั งคั บ การปราบปรามการกระทํ าผิ ดเกี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยได*มีการ
ลงนามบั นทึกข*อตกลงความรวมมือ (MOU) “การรับเรื่องร*องเรียนปuญ หาออนไลนHอยางครบวงจร
1212 OCC” เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 เพื่อชวยบรรเทาความเสียหายหรือชวยแก*ปuญหาข*อร*องเรียนตางๆ
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล จํานวนการให*บริการจัดการรับเรื่องร*องเรียนออนไลนH ทั้งหมด 5,870
เรื่อง (ข*อมูล ณ 30 ก.ย. 59)
5
สนั บสนุนให*ผู*ประกอบการสมาชิก Thaiemarket.com เชื่อมตอ Online Payment แทนชองทาง
offline Payment โดยมี Payment partner ที่ ขึ้นทะเบียนกับธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่
เข*ามารวมโครงการ ได*แก 1. บริษัท แอดวานซH เอ็มเปยH จํากัด 2.บริษัท เพยHสบาย จํากัด 3.บริษัท
เพยH โซลูชั่น จํากัด 4. บริษัท ไลนH บิซ พลัส จํากัด (LINE Pay ที่ได*รับการรับรอง PCI DSS มาตรฐาน
ด*านความปลอดภัยของข*อมูลสําหรับอุตสาหกรรมบัตรชําระเงิน) 5. บริษัท เอเซีย เพยH (ประเทศไทย)
จํากัด 6. บริษัท แอรHเพยH (ประเทศไทย) จํากัด 7. บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จํากัด (LnwPay) อีกด*วย
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เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
พั ฒ นาเกณฑH ใ นการกํ า หนดมาตรฐานข* อ มู ล สิ น ค* า และผู* ป ระกอบการในการเข* า สู ระบบ
e-Directory ที่มีความนาเชื่อถือ
2
มีการบมเพาะเพื่อสร*างความเข*าใจแกผู*ประกอบการให*เกิด Know how ตลอดจนกระตุ*นให*เกิด
ความเชื่อมั่นในการเข*าสูระบบ e-Directory เพิ่มขึ้นไมน*อยกวาร*อยละ 30
3
สร* า งกลไกที่ Friendly use โดยผานชองทาง Mobile โดยมี เปz า หมายในการสร* า ง Mobile
Application ให*มีผู*เข*าดาวนHโหลด Application ไมต่ํากวา 10,000 ราย
4
พัฒนาและบริหารจัดการให*มี Workflow เพื่อรองรับศูนยHรับเรื่องร*องเรียนออนไลนH (Online
Complaint Center) ที่ปฏิบัติได*จริง
5
ผลั กดั น ให* เกิด กลไกที่ ส นั บ สนุ น ให* ผู* ป ระกอบการมี การชํ าระเงินทางออนไลนHที่มีความมั่ น คง
ปลอดภัย โดยมี Payment partner ที่เข*ามารวมโครงการ จํานวนอยางน*อย 4 ราย
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนนถวง
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได*
น้ําหนัก
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
10
5
5.0000
0.5102
กิจกรรมเพื่อสงเสริม SMEs/OTOP
ให*ขายสินค*าผานระบบ Online
และเข*าสูระบบ e-Directory
(thaiemarket.com)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํารางข*อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานข*อมูลสินค*า บริการ และผู*ประกอบการ ที่เปfน
ประโยชนH ต อการทํ าธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กสHเพื่ อพั ฒ นาเกณฑH ในการกํ าหนดมาตรฐานข*อมูล สิ นค* าโดยจั ด ทํ า
มาตรฐานข*อมูลสินค*า บริการ และผู*ประกอบการที่เปf นประโยชนHตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH (United
Nations Standard Products and Service Code หรื อ UNSPSC) ซึ่ งถื อ เปf น มาตรฐานสากล เพื่ อ สร* า งความ
นาเชื่อถือให*ผู*ประกอบการที่จะเข*าสูระบบ e-Directory โดยได*จัดทํารางข*อเสนอแนะฯ ดังนี้
1.1 จัดทํารางข*อเสนอแนะมาตรฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จําเปfนตอธุรกรรม
ท างอิ เ ล็ ก ท รอนิ กสH วาด* ว ยแน วท างผู* ป ระกอบ การพ าณิ ชยH อิ เ ล็ ก ท รอนิ กสH ที่ น าเชื่ อ ถื อ (TRUSTED
E-COMMERCE MERCHANTS GUIDELINE) เพื่ อ เปf น แนวทางในการกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู* ป ระกอบการที่
นาเชื่อถือ ที่ตอบสนองความต*องการของธุรกรรมที่เปลี่ยนไป
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รอบ 9 เดือน
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1.2 จัดทํารางข*อเสนอแนะมาตรฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปfนตอการทํา
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สH วาด* ว ยการจั ด ทํ า แค็ ต ตาล็ อ กอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สH ด* ว ยรหั ส สิ น ค* า และบริ ก าร
(E-CATALOGUE WITH UNSPSC FOR PRODUCTS AND SERVICES) เพื่อสนับสนุนการพาณิชยHอิเล็กทรอนิกสHให*
มีชองทางในการประชาสัมพันธHสินค*าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด*าน
การสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ*าง และการวิเคราะหHข*อมูลสินค*าอยางเปfนระบบ
2. จั ดอบรมบมเพาะเพื่ อสร*างความเข* าใจแกผู* ประกอบการให* เกิด Know how ตลอดจนกระตุ*น ให* เกิ ด
ความเชื่อมั่นในการเข*าสูระบบ e-Directory จํานวน 4 ครั้ง มีผู*ประกอบการเข*ารวมจํานวน 220 ราย ได*แก
2.1 จัดอบรม “หลักสูตรปฏิบัติการการสร*างความนาเชื่อถือด*วย e-Directory” เมื่อวันที่ 19-22
พ.ย. 58 มีผู*เข*ารวมจํานวน 114 ราย
2.2 จัดอบรม “หลักสูตรการสร*างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) ICT ชุมชน รุน 1”
เมื่อวันที่ 2-4 มี.ค. 59 มีผู*เข*ารวมจํานวน 45 ราย
2.3 จัดอบรม “หลักสูตรการสร*างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) ICT ชุมชน รุน 2”
เมื่อวันที่ 9-11 มี.ค. 59 มีผู*เข*ารวมจํานวน 36 ราย
2.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ศักยภาพตลาดหมอนไหมไทยในอาเซียน” เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 59
มีผู*เข*ารวมจํานวน 25 ราย
3. กระตุ* น และสงเสริมบรรยากาศการซื้ อขายสิ น ค* าออนไลนH ที่มั่น คงปลอดภั ย ผาน Thaiemarket.com
พ ร* อ ม จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ อ ย า ง ต อ เนื่ อ ง เช น Green Deal (ป ร ะ ช า สั ม พั น ธH ผ า น Facebook
https://www.facebook.com/greenecommerce), Startup Thailand 2016, Money Expo 2016, Digital
Thailand 2016, e-biz Expo 2016 ปu จจุบั นมี จํานวนร*านค*าเข*ารวมสูระบบ e-Directory (Thaiemarket.com)
ทั้ ง หมดจํ า นวน 1,435 ร* า นค* า (ข* อ มู ล ณ 30 ก.ย. 59) ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น จากปj ที่ แ ล* ว 127% (ปj 2558 มี จํ า นวน 633
ร*านค*า) และมีสินค*ากวา 7,241 รายการ
4. เพิ่มชองทางที่งายตอการใช*งานโดยผาน Mobile Application ชื่อ “Thaiemarket” ที่สามารถดาวนH
โหลดใช* งานใน Google Play ซึ่ งเปf น แหลงรวบรวมร* า นค* า ออนไลนH ที่ น าเชื่ อ ถื อ ของไทย (e-Directory) โดยมี
ผู*ดาวนHโหลดใช*งานกวา 13,836 ราย (ข*อมูล ณ 27 ก.ย. 59)
5. พัฒ นาและบริหารจัดการให*มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ของศูนยHรับเรื่องร*องเรียนออนไลนH
(Online Complaint Center) ซึ่งทําหน*าที่เปfนศูนยHกลางให*คําปรึกษาและแก*ไขปuญหาเบื้องต*น ประกอบด*วย การ
สอบถามข*อมูล และการแจ*งเบาะแส/ร*องเรียน ปuญหาเว็บไซตHผิดกฎหมายหรือมีเนื้อหาไมเหมาะสม ปuญหาการซื้อ
ขายออนไลนH ปuญหาภัยคุกคามไซเบอรH ข*อสงสัยด*านกฎหมายไอที และอื่นๆ พร*อมประสานงานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวข*อง ได*แก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดย
สํานักปzองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภค
สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพั ฒนาธุรกิ จการค*า กระทรวงพาณิ ชยH และกองบั งคั บการปราบปรามการ
กระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยได*มี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
การลงนามบันทึกข*อตกลงความรวมมือ (MOU) “การรับเรื่องร*องเรียนปuญหาออนไลนHอยางครบวงจร 1212 OCC”
เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ .ย. 59 เพื่ อ ชวยบรรเทาความเสี ย หายหรื อ ชวยแก* ปu ญ หาข* อ ร* อ งเรี ย นตางๆ อยางรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิผ ล จํานวนการให* บ ริการจั ดการรับ เรื่องร*องเรียนออนไลนH ระหวางเดื อน ต.ค. 58 – ก.ย. 59 มี ทั้งหมด
5,870 เรื่อง (ข*อมูล ณ 30 ก.ย. 59)
6. สนับสนุนให*ผู*ประกอบการสมาชิก Thaiemarket.com เชื่อมตอกลุมผู*ให*บริการระบบชําระเงินออนไลนH
(Online Payment) แทนชองทาง Offline Payment โดยมี Payment partner ผู* ใ ห* บริ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสHจดทะเบียนกับธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่เข*ามารวมโครงการ ได*แก 1. บริษัท แอดวานซH เอ็ม
เปยH จํากัด 2.บริษัท เพยHสบาย จํากัด 3.บริษัท เพยH โซลูชั่น จํากัด 4. บริษัท ไลนH บิซ พลัส จํากัด (LINE Pay ที่
ได*รับการรับรอง PCI DSS มาตรฐานด*านความปลอดภัยของข*อมูลสําหรับอุตสาหกรรมบัตรชําระเงิน) 5. บริษัท
เอเซี ย เพยH (ประเทศไทย) จํ า กั ด 6. บริษั ท แอรH เพยH (ประเทศไทย) จํ ากั ด 7. บริ ษั ท แอลเอ็ น ดั บ เบิ้ ล ยู จํ า กั ด
(LnwPay) อีกด*วย โดยมอบสิทธิประโยชนHพิเศษให*แกผู*ประกอบการร*านค*า เชน ฟรีคาธรรมเนียมในการเชื่อมตอ
รับคาธรรมเนียมอัตราพิเศษสําหรับยอดสั่งซื้อในชวงเวลาที่กําหนด และอื่นๆ เปfนต*น
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
1. การจัดตั้งคณะทํางานตางๆ เพื่อผลักดันการดําเนินงาน และให*เกิดการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข*อง
2. การทํางานรวมกับเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และลดบทบาทความซ้ําซ*อนในการ
ดําเนินงาน
3. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนในบทบาทของ สพธอ. และการประชุมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวข*องอยางตอเนื่อง เพื่อทําความเข*าใจรวมกัน
ทั้งนี้ ได*มีการรายงานความคืบหน*าผานคณะอนุกรรมการด*านการเงินฯ อยางตอเนื่องทุกเดือน
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ1างอิง :
1. คํ า สั่ งสํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กสH (องคH ก ารมหาชน) ที่ 2/2559 และ 6/2559 เรื่ อ ง
แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางข*อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานข*อมูลสินค*า บริการ และผู*ประกอบการ ที่เปfนประโยชนH
ตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH
2. รางข* อ เสนอแนะมาตรฐานด* า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จํ า เปf น ตอธุ ร กรรมทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก สH ว าด* ว ยแนวทางผู* ป ระกอบการพาณิ ช ยH อิ เล็ ก ทรอนิ ก สH ที่ น าเชื่ อ ถื อ (TRUSTED E-COMMERCE
MERCHANTS GUIDELINE)
3. รางข*อเสนอแนะมาตรฐานด* านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ จําเปf น ตอการทํ าธุรกรรมทาง
อิ เล็ กทรอนิ กสH วาด* ว ยการจั ด ทํ า แค็ ต ตาล็ อกอิ เล็ กทรอนิ กสH ด* ว ยรหั ส สิ น ค* าและบริ การ (E-CATALOGUE WITH
UNSPSC FOR PRODUCTS AND SERVICES)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
4. รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานจั ด ทํ ารางข* อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรฐานข* อมู ล สิ น ค* า บริ การ และ
ผู*ประกอบการที่เปfนประโยชนHตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH ครั้งที่ 1-3/2559
5. ร*านค*าออนไลนHเข*าสูระบบ e-Directory ที่มีความนาเชื่อถือ จํานวน 1,435 ร*านค*า (ข*อมูล ณ 30 ก.ย. 59)
6. รายชื่อผู*ที่เข*ารวมอบรม/สัมมนาด*าน e-Commerce จํานวน 220 ราย
7. ภาพรวมการจัดอบรม/สัมมนา พร*อมรูป ถายการจัดกิจกรรมประชาสัมพั นธH Green Deals ที่ สงเสริม
บรรยากาศการซื้ อขายสิ น ค* าออนไลนH ที่ มั่ น คงปลอดภั ย ภาพเว็ บ ไซตH กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธH ปฐมนิ เทศ และ
ฝe ก อบรม “โครงการบมเพาะผู* ป ระกอบการอี ค อมเมิ รH ซ ไทย สู เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ มั่ น คงปลอดภั ย หรื อ Green
e-Commerce”
8. รูปภาพ Mobile Application ชื่อ “Thaiemarket” ที่แสดงผลยอดดาวนHโหลด
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ของศูนยHรับเรื่องร*องเรียนออนไลนH (Online Complaint Center)
10. คําสั่งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH (องคHการมหาชน) ที่ 1/2559 และ 7/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานกําหนดแนวทางการดําเนินงานของศูนยHรับเรื่องร*องเรียนการทําธุรกรรมทางออนไลนH (1212 OCC)
11. บันทึกข*อตกลงความรวมมือการรับเรื่องร*องเรียนปuญหาออนไลนH อยางครบวงจร 1212 OCC
12. ใบแสดงกลุ มผู* ให* บ ริการระบบชํ าระเงิน ออนไลนH ที่ เข* ารวมโครงการและสิ ท ธิป ระโยชนH พิ เศษให* แ ก
ผู*ประกอบการร*านค*า
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสําเร็จของการแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส$ที่เกี่ยวข1องกับการอํานวย
ความสะดวกทางการค1า (Trade Facilitation) ในสินค1าส/งออกที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายศุภโชค จันทรประทิน
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวสิรัชญา พยัคฆHเกษม
นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม
นายสรณันทH จิวะสุรัตนH
นางสาวพลอย เจริญสม
นางสาวอัจฉราพร หมุดระเดน
โทรศัพท$ : 0 2123 1210 ตอ 91000
โทรศัพท$ : 0 2123 1210 ตอ 91010
0 2123 1210 ตอ 91001
0 2123 1211 ตอ 91301
0 2123 1207 ตอ 90703
0 2123 1206 ตอ 90601
คําอธิบาย :
การอํานวยความสะดวกทางการค*าด*วยวิธีอิเล็กทรอนิกสH (e-Trade Facilitation) ถือเปfนการผลักดันที่
เปfนไปตามข*อตกลง WTO (World Trade Organization) และข*อเสนอแนะ UN/CEFACT โดยเปfนสวนสําคัญที่
สพธอ. ชวยผลักดันให*เกิดมาตรฐานในการสงข*อมูลระหวางหนวยงาน และลดปuญหาการเชื่อมโยงข*อมูลระหวางกัน
โดย สพธอ. ได*ดําเนินการพัฒ นาระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกสHอยางมั่นคงปลอดภัย เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ลดภาระด*านเอกสาร การเดินทางในการรับบริการจากภาครัฐเพื่อสงเสริมระบบงาน
บริการภาครัฐ ให*เชื่อมโยงข*อมูลได*อยางเปfนมาตรฐาน ความสะดวกแกภาคธุรกิจเอกชนในการรับบริการ ลดภาระ
การติดตอประสานงานกับภาครัฐ สร*างบรรยากาศ ด*านการค*าการลงทุนของประเทศ เพื่อวางรูปแบบและพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข*อมู ลของภาครัฐทั้งการให*บ ริการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในระยะยาว โดยเริ่มกั บ
อุ ต สาหกรรมหลั กทางเศรษฐกิ จ คื อ อ* อยและน้ํ า ตาลทราย โดยได* มีก ารพั ฒ นาระบบในการยื น ยั น ตั ว ตนทาง
อิเล็กทรอนิ กสH กลาง ตาม Intra-ASEAN e-Authentication Framework ระบบออกใบรับรอง/ใบอนุญ าตทาง
อิเล็กทรอนิกสH (e-Certificate) และระบบสนับสนุนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข*อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย (Secure
Data Exchange Standard - SDES) ตลอดจนวางรูปแบบแนวปฏิบัติเพื่อให*ระบบสามารถเชื่อมโยงการทํางานได*
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติการแปลงเอกสารกระดาษเปfนอิเล็กทรอนิกสHที่พร*อมยื่น (e-filing) แนว
ปฏิบัติการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสHในเอกสาร PDF (Digital Signing in PDF Document) และแนวปฏิบัติการ
ออกใบสําคัญอิเล็กทรอนิกสH (Electronic Certificate Generation)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน
1
จัดทํารายงานผลการสํารวจต*นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช*กระดาษควบคูกับเอกสาร
อิ เล็ ก ทรอนิ ก สH สํ า หรั บ กิ จ กรรมการสงออกสิ น ค* า ยุ ท ธศาสตรH (อ* อ ยและน้ํ า ตาล ข* า ว
ยางพารา สินค*าแชแข็ง และวัตถุอันตราย)
จัดทํารางข*อเสนอแนะมาตรฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จําเปfนตอ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH (ETDA Recommendation) จํานวน 3 ฉบับ ได*แก
1. แนวปฏิบัติการแปลงเอกสารกระดาษเปfนอิเล็กทรอนิกสHที่พร*อมยื่น (e-filing)
2. แนวปฏิบัติการลงลายมื อชื่ออิเล็กทรอนิ กสHในเอกสาร PDF (Digital Signing in PDF
Document)
3. แนวปฏิบัติการออกใบสําคัญอิเล็กทรอนิกสH (Electronic Certificate Generation)
2
กําหนดหลักเกณฑHการแปลงเอกสารและข*อความให*เปfนข*อมูลอิเล็กทรอนิกสH นํามาประยุกตHใช*
เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติวาด*วยหลักเกณฑHการบริหารจัดการหมายเลข OID สําหรับบริการภาครัฐ
(เนื้อหาประกอบด*วยบริการภาครัฐและแบบฟอรHมภาครัฐ)
3
มีการนําหลักเกณฑH OID, XML Schema, แบบฟอรHม PDF และ MUG สําหรับเอกสารคําร*อง
และใบอนุญาตการสงออก จํานวน 7 ฉบับ พร*อมจัดทํา Flow การดําเนินงานเพื่อนําไปใช*งาน
ในสินค*าสงออกน้ําตาล
4
พัฒนาระบบ Certificate Generation ทําการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสH และ
ระบบสนั บ สนุ น มาตรฐานการแลกเปลี่ ย นข* อ มู ล แบบมั่ น คงปลอดภั ย (Secure Data
Exchange Standard - SDES) ใช*ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข*อมูลอยางมั่นคงปลอดภัย
ระหวางสพธอ. สํานักงานคณะกรรมการอ*อยและน้ําตาลทราย (สอน.) สํานักบริหารอ*อยและ
น้ําตาลทราย (สบน.) และผู*ประกอบการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู*ประกอบการสงออก
น้ําตาล ลดภาระด*านเอกสารและการเดินทางในการรับบริการจากภาครัฐ
5
จั ด ทํ ารางหลั กเกณฑH เกี่ ย วกั บ กระบวนการเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ กสH โดยประยุ ก ตH กับ การทํ า
หนังสื อมอบอํานาจทางอิ เล็กทรอนิ กสH เปf น ตั วอยางเอกสารเพื่ อให* เห็ น flow การทํ างานที่
ชัดเจน โดยเปfนหลักเกณฑHที่สอดคล*องตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHและเอกสาร
ข*อเสนอแนะที่ จัด ทํ าโดย สพธอ. ที่ เกี่ ย วข* อง ทั้ งนี้ ได* นํ า เสนอและให* ข*อเสนอแนะ ชี้ แจง
ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข*องกับกระบวนการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสH เพื่อให*หนวยงานที่
เกี่ยวข*อง (เชน สอน. กรมการค*าตางประเทศ) ได*เข*าใจถึงผลผูกพันทางกฎหมายและเชื่อมั่น
เมื่อจัดทําเปfนระบบอิเล็กทรอนิกสH (กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
สํารวจต*นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช*กระดาษควบคูกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสH
สําหรับกิจกรรมการสงออกสินค*าจากกลุมเปzาหมาย
สพธอ. จัดทําข*อเสนอแนะทั่วไป ในการแปลงข*อความ/ข*อมูลที่ใช*ในการแลกเปลี่ยนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสH สําหรับเอกสารที่เกี่ยวข*อง ทั้งการลงลายมือชื่อ การแปลงจาก
กระดาษเปfนอิเล็กทรอนิกสH หรือการสร*างเอกสารจากต*นทางที่เปfนอิเล็กทรอนิกสH
2
กําหนดหลักเกณฑHการแปลงเอกสารและข*อความให*เปfนข*อมูลอิเล็กทรอนิกสHที่มีเมตาดาตา
(metadata) สําหรับเอกสารที่เกี่ยวข*องกับการสงออก
3
มีการนําหลักเกณฑHไปใช*ในสินค*าสงออกที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศอยางน*อย 1
กลุมสินค*า เชน น้ําตาล เปfนต*น
4
มีการเชื่อมโยง 3 หนวยงานที่เกี่ยวข*องกับการสงออกสินค*าสงออกที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จํานวน 3 หนวยงาน
5
เสนอแนะแนวปฏิบัติรวมกันในลักษณะของกฎหมาย/กฎหมายลําดับรอง/กฎ ระเบียบ/
ประกาศที่เกี่ยวข*องเพื่อให*ในแตละขั้นตอนใช*เอกสารและข*อมูลอิเล็กทรอนิกสHได* โดยไม
ปรับแก*กระบวนการ แตเปลี่ยนการทํางานเปfนอิเล็กทรอนิกสH และเปfนต*นแบบเพื่อขยาย
ผลไปยังสินค*าสงออกที่สําคัญของประเทศอยางอื่นตอไป
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เร็ จ ข อ ง ก า ร
5.0000
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ อ ก ส า ร ท า ง
อิเล็ กทรอนิ กสHที่ เกี่ ยวข* องกั บ การ
อํ า นวยความสะดวกทางการค* า
(Trade Facilitation) ใน สิ น ค* า
สงออกที่ สําคัญ ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ผลการ
ดําเนินงาน
5.0000

คาคะแนน
ที่ได*
5.0000

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.5102
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. สํารวจต*นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช*กระดาษควบคูกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสH สําหรับกิจกรรม
การสงออกสินค*ายุทธศาสตรH (อ*อยและน้ําตาล ข*าว ยางพารา สินค*าแชแข็ง และวัตถุอันตราย) เมื่อวิเคราะหHและ
ประเมินต*นทุนรวมของการใช*กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองจําแนกรายกลุมผู*ประกอบการ พบวา กลุมผู*ประกอบการ
สินค*าแชแข็งมีต*นทุนมูลคาการใช*กระดาษสูงที่สุดจากผู*ประกอบการทั้งหมด 5 กลุมที่ได*ศึกษาในครั้งนี้ โดยมีมูลคา
รวมสูงถึง 108.00 ล*านบาท ขณะที่กลุมผู*ประกอบการสินค*ายางพารามีต*นทุนมูลคาการใช*กระดาษต่ําที่สุด โดยมี
มูลคารวมอยูที่ 4.60 ล*านบาท รายละเอียดต*นทุนมูลคาการใช*กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองของปj 2558 และการ
คาดการณHมูลคาในปj 2559 ได*แสดงไว*ดังตาราง

2. ดําเนินการวางรูปแบบแนวปฏิบัติเพื่อให*ระบบสามารถเชื่อมโยงการทํางานได*อยางมีประสิทธิภาพ โดย
จัดทําราง ข*อเสนอแนะมาตรฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จําเปfนตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH
(ETDA Recommendation) จํานวน 3 ฉบับ ได*แก
2.1 แนวปฏิบัติการแปลงเอกสารกระดาษเปfนอิเล็กทรอนิกสHที่พร*อมยื่น (e-filing)
2.2 แนวปฏิ บั ติ ก ารลงลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สH ใ นเอกสาร PDF (Digital Signing in PDF
Document)
2.3 แนวปฏิบัติการออกใบสําคัญอิเล็กทรอนิกสH (Electronic Certificate Generation)
3. ศึ กษา/จัด ทํ ารายงานการศึ กษากระบวนการและขั้น ตอนการสงออกน้ํ าตาล หลั กเกณฑH การแปลง
เอกสารและข*อความให*เปfนข*อมูลอิเล็กทรอนิกสH ดังนี้
3.1 ศึกษา/จัดทํารายงานกระบวนการและขั้นตอนการสงออกน้ําตาล พร*อมกําหนดมาตรฐาน
Schema สําหรับแบบฟอรHมที่เกี่ยวข*องกับการสงออกน้ําตาล เพื่อนําไปประยุกตHใช*ในระบบสนับสนุนมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข*อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย (Secure Data Exchange Standard - SDES)
3.2 ศึ ก ษา/จั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษา Business Document Header (SBDH) และรายงาน
การศึกษา Advance Electronic Signature (XAdES) พร*อมนํามาประยุกตHเพื่อจัดทํารางข*อเสนอแนะมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกสHแบบมั่นคงปลอดภัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
3.3 ศึกษา/กําหนดหลักเกณฑHการแปลงเอกสารและข*อความให*เปfนข*อมูลอิเล็กทรอนิกสH พร*อม
นํามาประยุกตHเพื่อจัดทํารางแนวปฏิบัติวาด*วยหลักเกณฑHการบริหารจัดการหมายเลข OID สําหรับบริการภาครัฐ
(เนื้อหาประกอบด*วยบริการภาครัฐและแบบฟอรHมภาครัฐ)
4. นํ า หลั ก เกณฑH OID, XML Schema, แบบฟอรH ม PDF และ MUG สํ า หรั บ เอกสารคํ า ร* อ ง และ
ใบอนุญาตการสงออก จํานวน 7 ฉบับ พร*อมจัดทํา Flow การดําเนินงานเพื่อนําไปใช*งานในสินค*าสงออกน้ําตาล
5. พั ฒ นาระบบ Certificate Generation ทํ าการออกใบอนุ ญ าตในรูปแบบอิ เล็กทรอนิ กสH และระบบ
สนับสนุนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข*อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย (Secure Data Exchange Standard - SDES) ใช*
ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข*อมูลอยางมั่นคงปลอดภัย ระหวาง สพธอ. สํานักงานคณะกรรมการอ*อยและ
น้ําตาลทราย (สอน.) สํานักบริหารอ*อยและน้ําตาลทราย (สบน.) และผู*ประกอบการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผู*ประกอบการสงออกน้ําตาล ลดภาระด*านเอกสารและการเดินทางในการรับบริการจากภาครัฐ
6. จัดทํารางหลักเกณฑHเกี่ยวกับกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกสH โดยประยุกตHกับการทําหนังสือมอบ
อํ า นาจทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สH เปf น ตั ว อยางเอกสารเพื่ อให* เห็ น flow การทํ า งานที่ ชั ด เจน โดยเปf น หลั ก เกณฑH ที่
สอดคล*องตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHและเอกสารข*อเสนอแนะที่จัดทําโดย สพธอ. ที่เกี่ยวข*อง ทั้งนี้
ได*นําเสนอและให*ข*อเสนอแนะ ชี้แจงประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข*องกับกระบวนการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสH
เพื่อให*หนวยงานที่เกี่ยวข*อง (เชน สอน. กรมการค*าตางประเทศ) ได*เข*าใจถึงผลผูกพันทางกฎหมายและเชื่อมั่นเมื่อ
จัดทําเปfนระบบอิเล็กทรอนิกสH (กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH)
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
การประชุมอยางตอเนื่องกับผู*ที่เกี่ยวข*องเพื่อทําความเข*าใจ การทําความเข*าใจรวมกับ Vendor การมี
แนวทางที่สนับสนุนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให*เปfน guideline ในการดําเนินงานอยางเปfนรูปธรรม การจัดทํา
Change management
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
1. ความเข*าใจของหนวยงานเปzาหมายเกี่ยวกับประเด็นตามมาตรา 9 และ 26 (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสH)
2. ความเข*าใจเรื่องกระบวนการปรับสูอิเล็กทรอนิกสH เชน การเปลี่ยนใบอนุญาตเปfนอิเล็กทรอนิกสH จะสงผล
ตอหนวยงานที่รับใบอนุญาตไปใช*ตอ อาจมีผลทําให*การดําเนินงานขาดความคลองตัวในชวงของการเปลี่ยนผาน
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานผลการสํารวจต*นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช*กระดาษควบคูกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสH
สําหรับกิจกรรมการสงออกสินค*ายุทธศาสตรH
2. รางข* อ เสนอแนะมาตรฐานด* า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จํ า เปf น ตอธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสH (ETDA Recommendation)
2.1 แนวปฏิบัติการแปลงเอกสารกระดาษเปfนอิเล็กทรอนิกสHที่พร*อมยื่น (e-filing)
2.2 แนวปฏิ บั ติ ก ารลงลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สH ใ นเอกสาร PDF (Digital Signing in PDF
Document)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2.3 แนวปฏิบัติการออกใบสําคัญอิเล็กทรอนิกสH (Electronic Certificate Generation)
3. รายงานการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของ XML Advanced Electronic Signature (XAdes)
4. รายงานการศึกษา Business Document Header
5. รางข* อ เสนอแนะมาตรฐานด* า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จํ า เปf น ตอธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสH (ETDA Recommendation) วาด*วยการจําแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ
(Classification and Identification of Government Services)
6. รางข* อ เสนอแนะมาตรฐานด* า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จํ า เปf น ตอธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สH (ETDA Recommendation) วาด* ว ยการใช* ข* อ ความ XML สํ า หรั บ การแลกเปลี่ ย นข* อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสHระหวางหนวยงาน (Using XML Message for Electronic Document Exchange)
7. รางข* อ เสนอแนะมาตรฐานด* า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ จํ า เปf น ตอธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสH (ETDA Recommendation) แนวทางการใช*งานข*อความเกี่ยวกับการออกใบอนุญ าตสงน้ําตาล
ทรายออกนอกราชอาณาจักร
8. รายงานผลการทดสอบเชื่อมตอระบบ Certificate Generation
9. ผลการทดสอบความเชื่อมโยงของระบบเพื่อให*บริการ Secure Data Exchange Standard (SDES)
10. รางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหนังสือมอบอํานาจในรูปแบบข*อมูลอิเล็กทรอนิกสH เพื่อ
รองรับการนําเข*า สงออก นําผานและโลจิสติกสH ณ จุดเดียว สําหรับสินค*าประเภทน้ําตาลทราย
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎระเบียบหรือ Soft Law เกี่ยวกับ Data Privacy
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพลอย เจริญสม
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายอรรถพล พานิชยHไพศาลกูล
นางสาวพิชญลักษณH คําทองสุก
โทรศัพท$ : 0 2123 1210 ตอ 90746
โทรศัพท$ : 0 2123 1207 ตอ 90703
0 2123 1207 ตอ 90730
คําอธิบาย :
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยกําลังจะก*าวเข*าสูยุคดิจิทัลซึ่งสะท*อนจากผล
การสํารวจมูล คาธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กสH เห็ นได* วา ในปuจ จุบัน ประเทศไทยมีป ระชากรกวา 65 ล* านคน มี
พฤติ กรรมการใช* Social Network เพิ่ มมากขึ้น ในทุ กๆ ปj สิ่ งหนึ่ งที่ คนไทยเริ่ มตระหนั กและมองเห็ น ได* อยาง
ชัดเจนคือเรื่อง “ความเปfนสวนตัว” เนื่องจากความนิยมในการนําเทคโนโลยีและอุปกรณHดิจิทัลตางๆ มาใช*อยาง
แพรหลาย ทั้งเพื่อการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน และเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ คําถามเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอ Privacy และแนวทางการคุ*มครองและปzองกันความเปfนสวนตัว ก็ยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
สํ า หรั บ ประเทศไทยซึ่ ง ยั งไมมี ก ฎหมายกลางที่ กํ า หนดหรื อ วางหลั ก เกณฑH เกี่ ย วกั บ การเก็ บ การใช*
การรวบรวมของข* อมู ลสวนบุ คคลได*โดยตรง แม* จะปรากฏหลักการในกฎหมายหลายฉบั บ เชน พ.ร.บ.ข*อมู ล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ กทช. เรื่องมาตรการคุ*มครองสิทธิของผู*ใช*บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข*อมู ล สวนบุ คคลสิ ท ธิในความเปf น สวนตั ว และเสรี ภ าพในการสื่ อสารถึงกั น โดยทางโทรคมนาคม พ.ร.บ.การ
ประกอบธุรกิจข*อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เปfนต*น แตก็เปfนกฎหมายเฉพาะสําหรับแตละเรื่อง ประกอบกับ การก*าว
เข* า สู ยุ ค ดิ จิ ทั ล ผู* ใ ช* ง านสามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมตางๆ ได* ร วดเร็ ว และสะดวกสบายมากขึ้ น ทํ า ให* ข าด
ความตระหนักในการใช*งานและเก็บรักษาข*อมูล สวนวิธีการ ปริมาณของอุปกรณHดิจิทัลและแอปพลิเคชั่นรูปแบบ
ใหมที่เพิ่มมากขึ้น จํานวนข*อมูลสวนบุคคล (Personal Data) ที่มีการเรียกร*องให*ปzอนเข*าระบบก็ยิ่งมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น ผู*ให*บริการก็สามารถรวบรวมข*อมูลสวนบุคคลเหลานั้นไปพัฒนาเพื่อประโยชนHทางธุรกิจจนอาจกลายเปfน
การละเมิ ด ความเปf น สวนตั ว ซึ่ งสามารถนํ าไปสู ปu ญ หาเรื่ อ ง Privacy ได* งายดาย และในขณะเดี ย วกั น ก็ อ าจ
กลายเปfนชองทางของผู*ไมประสงคHดีที่สามารถเอาข*อมูลเหลานี้ไปได*โดยที่ผู*ใช*งานไมรู*ตัวและต*องเสียหายในที่สุด
ด*วยเหตุนี้ สพธอ. จึงเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากฎระเบียบหรือ Soft Law เกี่ยวกับ Data Privacy
เพื่ อ รองรั บ การทํ า ธุ ร กรรมออนไลนH อ ยางมั่ น คงปลอดภั ย โดยเฉพาะอยางยิ่ ง การสงเสริ ม ให* ภ าคสวนตางๆ
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาข*อมูลสวนบุคคลของผู*ใช*งาน กระตุ*นให*องคHกรและประชาชนทุกภาคสวน
ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ*มครองความเปfนสวนตัว รวมทั้งเข*าใจถึงบริบทอื่นๆ ที่ต*องคํานึงถึงในการปzองกัน
และคุ*มครองความเปfนสวนตัว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หมายเหตุ Soft Law หมายถึง ข*อเสนอแนะ (Recommendations) หรือ แนวปฏิบัติ (Guidelines)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน
1
มีผลการศึกษาการปฏิบัติตามหลักการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของกลุมธุรกิจประกันชีวิตและ
กลุมธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อวิเคราะหHความพร*อม และจัดทํารางแนวนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลสําหรับกระบวนการจัดทํา e-Insurance
2
มีการประชุมรวมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อผลักดันและ
นําเสนอการนําแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติด*านการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลไปปรับใช*ใน
กระบวนการจัดทํา e-Insurance ไปพร*อมกับมาตรการด*าน security
3
หนวยงานนํารองที่มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคล ได*แก
สมาคมประกันชีวิตไทย และ สพธอ. ตกลงรวมกันเพื่อเตรียมทําความรวมมือในการจัดทําแนว
ปฏิบัติด*านกระบวนการจัดทํา e-Insurance ซึ่งครอบคลุมการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกั น ภั ย (คปภ.). และ สพธอ. มี การจั ด ตั้งคณะทํ างานเพื่ อยกรางแนวปฏิ บั ติในการ
จัดทํา e-Policy ที่ครอบคลุมการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคล
4
มีรางแนวนโยบายและแนวทางปฏิ บัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลสําหรับ กระบวนการ
จัดทํา e-Insurance ที่มีการปรับปรุงให*เหมาะสมกับการนําไปใช*ของกลุมธุรกิจประกันชีวิต
และกลุมธุรกิจประกันวินาศภัย
5
มีการกระตุ*นการนําแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลไปใช*กับ
กระบวนการจัดทํา e-Insurance ผานกิจกรรมให*ความรู*ที่ทํารวมกับสมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และบริษัทประกันภัยตางๆ
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
มีรางกฎหมาย/กฎหมายลําดับรอง/กฎ ระเบียบ สําหรับ Data Privacy
2
มีการนําเสนอรางกฎหมาย/กฎหมายลําดับรอง/กฎ ระเบียบ ตอ stakeholder ที่เกี่ยวข*อง
เพื่อการรับฟuงความเห็น
3
หนวยงานนํารองอยางน*อย 2 กลุมอุตสาหกรรมมีแผนการดําเนินงานตามรางกฎหมาย/
กฎหมายลําดับรอง/กฎ ระเบียบ ที่ประกาศ
4
มีรางกฎหมาย/กฎหมายลําดับรอง/กฎ ระเบียบ ที่มีการปรับปรุงตามความเห็นที่มีการรับฟuง
ความคิดเห็น
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
5
มีการกระตุ*นใช*กฎหมาย/กฎหมายลําดับรอง/กฎ ระเบียบ พร*อมเผยแพรและสงเสริมฯ ให*เกิด
การใช*งาน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนนถวง
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได*
น้ําหนัก
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นา
20
5.0000
5.0000
1.0204
ก ฎ ร ะ เบี ย บ ห รื อ Soft Law
เกี่ยวกับ Data Privacy
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. ศึ ก ษาแนวนโยบายการคุ* ม ครองข* อมู ล สวนบุ ค คลของภาคอุ ต สาหกรรมของธุ ร กิ จ ธนาคาร ธุ ร กิ จ
ประกันภัย และธุรกิจประกันชีวิต พร*อมศึกษาหลักการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลในประเทศ และตางประเทศ
เพื่อวิเคราะหHความพร*อม และจัดทํารางแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลสําหรับ
กระบวนการการสงกรมธรรมHประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกสH (e-Insurance)
2. มีการประชุมรวมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อผลักดันและนําเสนอ
การนํ าแนวนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติด* านการคุ*มครองข* อมู ล สวนบุ คคลไปปรับ ใช*ในกระบวนการจั ดทํ า eInsurance ไปพร*อมกับมาตรการด*าน security
3. หนวยงานนํารองที่มีแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคล ได*แก
3.1 สมาคมประกันชีวิตไทย และ สพธอ. ตกลงรวมกันเพื่อเตรียมทําความรวมมือในการจัดทํา
แนวปฏิบัติด*านกระบวนการจัดทํา e-Insurance ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาแนวปฏิบัติด*านการคุ*มครองข*อมูลสวน
บุคคลที่เกี่ยวข*องกับการประกันชีวิต เพื่อให*บริษัทประกันชีวิตใช*เปfนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันจะทําให*เกิด
ความเชื่อมั่นจากประชาชนทั่วไป
3.2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีคําสั่งที่
186/2558 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการทําธุรกรรมประกันภัยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสH โดยมีคณะทํางาน
จากสํานั กงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผู*แทนจากสํานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH
(สพธอ.) และสํานักงานคณะกรรมการคุ*มครองผู*บริโภคเข*ารวมเปfนคณะทํางาน โดยกําหนดการดําเนินการเปfน
แผนระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
ระยะที่ 1 การพิ มพH และสงมอบกรมธรรมH ป ระกั น ภั ย ในรูป แบบสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กสH มี
แผนการดําเนินการให*แล*วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หรืออยางช*า ภายในไตรมาสที่ 2
ของปj 2559
ระยะที่ 2 การทํ าธุรกรรมประกัน วิน าศภัยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสHอยางเต็มรูป แบบ มี
แผนการดําเนินการให*แล*วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
4. มีรางแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลสําหรับกระบวนการจัดทํา eInsurance ที่มีการปรับปรุงให*เหมาะสมกับการนําไปใช*ของกลุมธุรกิจประกันชีวิตและกลุมธุรกิจประกันวินาศภัย
5. มี ก ารกระตุ* น การนํ า แนวนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ในการคุ* ม ครองข* อ มู ล สวนบุ ค คลไปใช* กั บ
กระบวนการจัดทํา e-Insurance ผานกิจกรรมให*ความรู*ที่ทํารวมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย จากสํานักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยตางๆ
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
คปภ.มีเจตนาที่ต*องการให*เอกสารที่บริษัทสงให*ลูกค*า ต*องผานการลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองความถูกต*อง
ตามกฎหมาย 100% เพราะสามารถใช*เปfนหลักฐานผูกพันธHได* ซึ่งจะทําให*การดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHมี
ความนาเชื่อถือ ดังนั้นจึงต*องให*มีการปฏิบัติตามมาตรา 26 กับทุกเอกสาร
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
สมาคมประกันชีวิตไทย ยังไมได*มีการลงนาม MoU เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู*บริหารระดับสูง โดยจะ
มีการลงนามภายในไตรมาสที่ 1 ของปjงบประมาณ 2560 พร*อมกับการตั้งคณะทํางาน เพื่อผลักดันเรื่องดังกลาว
ตอไป
หลักฐานอ1างอิง :
1. เอกสารศึกษาแนวนโยบายการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของภาคอุตสาหกรรม
1.1 เอกสารการศึกษานโยบายคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของธุรกิจธนาคาร
1.2 เอกสารการศึกษานโยบายคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของธุรกิจประกันภัย
1.3 เอกสารการศึกษานโยบายคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของธุรกิจประกันชีวิต
2. เอกสารศึกษาหลักการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลในประเทศ
2.1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
2.2 คูมือการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ
3. เอกสารศึกษาหลักการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลในตางประเทศ
3.1 ศึกษากฎหมายและแนวทางปฏิบัติการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลของธุรกิจประกันภัยและ
ประกันชีวิตของ สหรัฐอเมริกา อินเดีย
3.2 ศึ ก ษาการบริ ห ารการจั ด การความเปf น สวนตั ว (Privacy Management Program) ของ
OECD Guideline 2 0 1 3 , Draft APEC Privacy Framework 2 0 1 5 , Hong Kong Privacy Management
Program และ Canada Privacy Management Program
4. รางแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลสําหรับการสงกรมธรรมHประกันภัย
ทางอิเล็กทรอนิกสH
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
5. รายงานการประชุมรวมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อผลักดันและ
นําเสนอการนําแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติด*านการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคลไปปรับใช*ในกระบวนการจัดทํา
e-Insurance ไปพร*อมกับมาตรการด*าน security
6. รางบันทึกข*อตกลงความรวมมือด*านการดําเนินธุรกรรมธุรกิจประกันชีวิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสH
7. แผนการทํางานของคณะทํางานจัดทําแนวปฏิบัติการทําธุรกรรมประกันภัยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสH ตาม
คําสั่งสํานักงาน คปภ. ที่ 186/2558
8. รางแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ด*านการบริหารจัดการความเปfนสวนตัวและข*อมูลสวนบุคคล สําหรับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHด*านประกันภัย
9. ตัวอยางเอกสารประกอบการสงเสริม Soft Law ด*านการคุ*มครองข*อมูลสวนบุคคล
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตั วชี้ วั ด ที่ 1.4 : ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการตั้ ง Sector-based CERT และมี Flow ในการรั บ มื อ ภั ยคุ ก คาม
เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร$
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสรณันทH จิวะสุรัตนH
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาววิภาวดี อวยพร
นายธงชัย แสงศิริ
นายพรพรหม ประภากิตติกุล
โทรศัพท$ : 0 2123 1213 ตอ 91365
โทรศัพท$ : 0 2123 1208 ตอ 90601
0 2123 1213 ตอ 91353
0 2123 1213 ตอ 91350
คําอธิบาย :
ในมิติความเสี่ยงบนโลกออนไลนHที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และสงผลกระทบตอหลายภาคสวน สพธอ. มี
“ศูนยHประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรHประเทศไทย (ไทยเซิรHต) หรือ ThaiCERT” เพื่อ
เปfนศูนยHกลางในการประสานความรวมมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรHของประเทศ ทําหน*าที่สําคัญ
ในการเข*าไปรับมือเพื่อแก*ไขปuญหาเฉพาะหน*าในการรับแจ*งเหตุและรับมือภัยคุกคามตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการ
วางแผนเพื่อแก*ไขปuญหาระยะยาว การเฝzาระวังภัยคุกคาม การตรวจสอบจุดออนและชองโหวของระบบให*กับ
หนวยงานภาครัฐ ซึ่งได*มีหนวยงานตอบรับการติดตั้งระบบสนับสนุนในการวิเคราะหHการโจมตีทางไซเบอรHให*กับ
หนวยงานภาครัฐ (Government Threat Monitoring - GTM) การเตรียมความพร*อมสําหรับการจัดตั้ง Sectorbased CERT ให*องคHกรตางๆ รวมถึงหนวยงาน Critical Infrastructure ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อให*ได*ใบรับรองระดับ International and Local Certification และเผยแพรความรู*ด*านความมั่นคงปลอดภัย
ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสH ซึ่งที่ผานมามีผู*เข*ารวมกวา 2,000 คน รวมถึงคณะรัฐมนตรีได*มีมติให* ไทยเซิรHต เปfน
ศูนยHกลางในการประสานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อนําข*อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับ
เว็บไซตH (Website Security Standard) ไปใช*ในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานของศูนยHดิจิทัล
ฟอเรนสิ ก สH (Digital Forensics Center) ในการตรวจพิ สู จ นH พ ยานหลั ก ฐานดิ จิ ทั ล รวมกั บ หนวยงานในสาย
ยุติธรรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจพิสูจนHพยานหลักฐานดิจิทัล
ในด*านกิจกรรมอื่นๆ ได*มีการค*นหาสุดยอดนักไซเบอรHรุนใหมด*านความมั่นคงปลอดภัย โดยการจัด Thailand
CTF Competition 2015 จนได*แชมปŽ ประเทศไทยไปแขงขั นระดับภู มิภาคอาเซี ยนในเวที Cyber SEA Game 2015
และได*รับรางวัลรองแชมปŽกลับมา จนได*สิทธิ์ไปแขงขันเวที SECCON ซึ่งเปfนเวทีระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีการจัดการ
แขงขัน Malware Analysis Competition (MAC) 2014 ที่ รวมจัดกับ JPCERT/CC ของประเทศญี่ ปุ‘น เพื่ออบรมและ
แขงขันวิเคราะหHโปรแกรมไมพึงประสงคHกับนักศึกษามหาวิทยาลัยของไทย เสริมสร*างศักยภาพคนรุนใหมโดยเฉพาะ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน
1
รายงานผลการเฝzาระวังภัยคุกคาม และจัดทําข*อเสนอแนะ พร*อมจัดสงให*หนวยงานภาครัฐที่มี
การติดตั้งระบบ GMS (ThaiCERT Government Monitoring System) เปfนประจําทุกเดือน
2
ไทยเซิรHตได*จัดทํารายงานความพร*อมรับมือและการตรวจสอบชองโหวของเว็บไซตHที่เข*ารวม
โครงการ พร*อมข*อแนะนําในการแก*ไขและปzองกันเพื่อให*เกิดความมั่นคงปลอดภัยกับเว็บไซตH
ของหนวยงานนั้นๆ
3
สพธอ. ขยาย Sector-based CERT ที่เปfนเครือขายแลกเปลี่ยนข*อมูลกับ ThaiCERT รวมกับ
หนวยงานสํ า คั ญ สาย regulators และสายเศรษฐกิ จ รวมทั้ งโครงสร* า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ของ
ประเทศ เชน พลังงาน ไฟฟzา โทรคมนาคม และ ISP เพื่อรวมกันผลักดันให*เกิดความรวมมือใน
การแก*ไขปuญหาภัยคุกคามไซเบอรHที่อาจกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ โดย
มีพิธีลงนามบันทึกข*อตกลงความรวมมือด*านการยกระดับความพร*อมรับมือภัยคุกคามไซเบอรH
(CERT Readiness) รวมกันจํานวน 18 หนวยงาน
4
จัดการซ*อมรับมือภัยคุกคามสําหรับหนวยงานภาครัฐ (Incident Drill) ชื่อหัวข*อวา “Hack for
Tom Yum Goong” (ตอสู*อาชญากรรมบนเว็บไซตH) เพื่อเตรียมความพร*อมให*กับบุคลากรด*าน
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมื อกับ ภัยคุ กคามรูปแบบใหมได*อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานเข*ารวมจํานวน 27 หนวยงาน มีบุคลากรที่เข*าอบรมจํานวน 49
คน
5
มีข*อเสนอแนะระดับนโยบายในการประสานงานระหวางกลุมภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน การ
ประกันภัย ในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอรH (Incident Handling Flow) รวมกับ ธนาคาร
แหงประเทศไทย สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ และสงเสริ มการประกอบธุรกิ จ ประกั น ภั ย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยHและตลาดหลักทรัพยH และสมาคมธนาคารไทย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ สพธอ. ป 2559 | 22

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
มีข*อเสนอแนะจากผลการดําเนินการเฝzาระวังและแจ*งเตือนภัยคุกคามในหนวยงานภาครัฐที่มี
การติดตั้งระบบ GMS (ThaiCERT Government Monitoring System)
2
มีรายงานผลการสํารวจความพร*อมรับมือภัยคุกคามและชองโหวของหนวยงานในโครงการ
หรือหนวยงาน Critical infrastructure
3
ขยาย Sector-based CERT ที่ เปf น เครือขาย ThaiCERT จํ านวน 3 หนวยงาน โดยให* มีการ
ประสานแลกเปลี่ยนข*อมูลรวมกับ ThaiCERT
4
มี ก ารซ* อ มรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม (Incident drill) ให* กั บ หนวยงานที่ เ ข* า รวมโครงการ เพื่ อ
เตรียมพร*อมรับสถานการณHจริงได*ภายใน 24 ชั่วโมง
5
มีข*อเสนอแนะระดับนโยบายในการประสานงานระหวางกลุมอุตสาหกรรมในการจัดการภั ย
คุกคามทางไซเบอรH (Incident Handling Flow)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนนถวง
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได*
น้ําหนัก
ระ ดั บ ค ว าม สํ าเร็ จ ใน ก ารตั้ ง
10
5
5.0000
0.5102
Sector-based CERT แ ล ะ มี
Flow ในการรับมือภัยคุกคาม เพื่อ
ลดความเสี่ ย งของภั ย คุ ก คามทาง
ไซเบอรH
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. ปuจจุบันนี้ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*กับระบบงานหรือการให*บริการตางๆ ที่สําคัญใน
หนวยงานของรัฐอยางแพรหลาย รวมถึงภายในยั งเก็บ ข*อมู ลรายละเอียดสําคัญ ที่มีโอกาสถูกขโมยได*และเปf น
ความลับจัดเก็บอยู ซึ่งระบบเหลานี้ในบางครั้งจะยังพบวามีการเปkดให*บริการกับประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเปfนจุดหนึ่ง
ที่ทําให*ผู*ที่ไมประสงคHดีสามารถเข*าถึงและใช*เปfนสนามชองทางโจมตีระบบด*วยเชนกัน ทั้งในรูปแบบโจมตีเพื่อทํา
ให*เกิดเหตุขัดข*องกับระบบ การเปลี่ยนแปลงข*อมูลในระบบงาน รวมไปจนถึงการจารกรรมข*อมูลสําคัญของระบบ
หรือของผู* ใช* งาน ซึ่ งอาจกอให* เกิ ด ความเสี ย หายที่ รุน แรงและอาจประเมิ น เปf น มู ล คาตั วเงิน ไมได* การปz องกั น
เหตุการณHเหลานี้นั้น จําเปfนจะต*องได*รับความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปfนเจ*าของระบบงานนั้นๆ ไปจนถึง
ผู*ให*บริการอินเทอรHเน็ต ในการให*ความรวมมือในการปzองกันเหตุการณHการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นและตรวจสอบ
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เมื่อมีเหตุการณHภัยคุกคามเกิดขึ้น และด*วยความที่บุคลากรทางด*านเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐนั้น
อาจจะมีความตระหนักรู*ทางด*านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไมเทาเทียมกัน จึงจําเปfนที่จะต*องมีหนวยงานที่
จะสามารถประสานงาน ให* ค วามรู* และชวยสร*า งเสริ มให* ร ะบบสารสนเทศ บุ คลากร ไปจนถึ งภาพรวมของ
หนวยงานของรัฐนั้น มีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น อ*างอิงตามมาตรฐานสากลเพี่อที่จะสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได*อยางเหมาะสม และสร*างความนาเชื่อและปลอดภัยให*กับระบบสารสนเทศของหนวยงาน
ของรัฐให*ยั่งยืนตอไป
สพธอ. จึ ง ได* ดํ า เนิ น โครงการ“ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)”
สําหรับดูแลหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่องโดยไมคิดคาใช*จายกับหนวยงานของรัฐที่เข*ารวมโครงการ ซึ่งเปfนการ
ดําเนินการในลักษณะของการวางแผน การติดตั้งและตั้งคาการทํางานของระบบตางๆ มีกระบวนการวิเคราะหHเฝzา
ระวังภัยคุกคามและการปzองกันการโจมตีเว็บไซตH โดยจัดเตรียมบุคลากรไว*คอยเฝzาระวังเหตุการณHการโจมตีที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น กั บ หนวยงาน พร*อ มที ม งานผู* เชี่ ย วชาญในเรื่ องการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สํ าหรั บ ชวยในการให*
คําปรึกษา และการแก*ไขปuญหาเหตุภัยคุกคาม เพื่อให*หนวยงานมีความพร*อมและสามารถตอบสนองตอเหตุภัย
คุ ก คามอยางเหมาะสม ในลั ก ษณะบริ ห ารจั ด การจากศู น ยH ก ลางและดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะ 24 x 7 ชั่ ว โมง
ประกอบด*วย 2 โครงการยอย คือ
1.1 โครงการ Government Threat Monitoring System (GTM) สํ า ห รั บ เฝz า ระวั ง และ
วิเคราะหHภัยคุกคาม เพื่อนําข*อมูลภัยคุกคามที่ตรวจพบมาวิเคราะหH และนํามาซึ่งข*อมูลสถิติทางด*านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรHหนวยงานของรัฐสําหรับการคาดการณHสถานการณH ด*านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรH และให*
หนวยงานของรัฐตางๆ สามารถนําไปใช*เปfนข*อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการระบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 โครงการ Government Website Protection System (GWP) สําหรับ ปzองกันการโจมตี
เว็บ ไซตH ของหนวยงานของรัฐ จากการประเมิ น สถานการณH ภั ย คุ กคามไซเบอรH อยางตอเนื่ อง ทํ าให* สพธอ. มี
แนวทางในการขยายขอบเขตการให*ความชวยเหลือหนวยงานของรัฐในการรับมือปuญหาภัยคุกคามทางไซเบอรH
รวมถึ งการปz องกั น การโจมตี ของเว็บ ไซตH ของหนวยงานทั้ งในลักษณะที่ เปf น การโจมตี เว็บ แอปพลิ เคชัน (Web
hacking) หรือเปfนการโจมตีในลักษณะทําให*สูญเสียสภาพความพร*อมใช*งาน (Distributed Denial of Service)
เพื่อให*หนวยงานของรัฐ มีเครื่องมือในการตรวจจับและวิเคราะหHภัยคุกคามทางไซเบอรH รวมถึงมีขีดความสามารถ
ในการปzองกันการโจมตีให*กับเว็บไซตHของหนวยงาน
2. ในปj 2559 มี เว็ บ ไซตH ของหนวยงานภาครัฐ เข* า รวมโครงการ Government Website Protection
System (GWP) จํานวน 339 เว็บไซตH ซึ่งได*รับการตรวจชองโหวเพื่อปzองกันการถูกโจมตีทางเว็บไซตH ลดความ
ความเสี่ยงจากการถูกเจาะระบบ และมีความพร*อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอรH ในรูปแบบการโจมตีแบบ
ใหมอยู เสมอ รวมถึ งมี ระบบที่ ส ามารถแจ*งเตื อนและปz องกั น การโจมตี ทางไซเบอรHได* ทั้ งนี้ ไทยเซิ รHตได*จั ด ทํ า
รายงานความพร*อมรับมือและการตรวจสอบชองโหวของเว็บไซตHที่เข*ารวมโครงการ พร*อมข*อแนะนําในการแก*ไข
และปzองกันเพื่อให*เกิดความมั่นคงปลอดภัยกับเว็บไซตHของหนวยงานนั้นๆ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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3. สพธอ. ขยาย Sector-based CERT ที่ เ ปf น เครื อ ขายแลกเปลี่ ย นข* อ มู ล กั บ ThaiCERT รวมกั บ
หนวยงานสําคัญสาย regulators และสายเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสร*างพื้นฐานสําคัญของประเทศ เชน พลังงาน
ไฟฟzา โทรคมนาคม และ ISP เพื่อรวมกันผลักดันให*เกิดความรวมมือในการแก*ไขปuญหาภัยคุกคามไซเบอรHที่อาจ
กระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ โดยมีพิธีลงนามบันทึกข*อตกลงความรวมมือด*านการยกระดับ
ความพร*อมรับมือภัยคุกคามไซเบอรH (CERT Readiness) รวมกันจํานวน 18 หนวยงาน ได*แก
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

กลุ/ม Regulator
1.ธปท.
2.สนง.กสทช.
3.สนง.กํากับกิจการ
พลังงาน
4.สนง.กลต.
5.สนง.คปภ.

กลุ/ม ISP

กลุ/มสายเศรษฐกิจ
สําคัญ

กลุ/มพลังงาน

1.สมาคมผู*ให*บริการ
อินเทอรHเน็ต
2.สมาคม
โทรคมนาคม

1.สมาคมธนาคารไทย
2.สภาหอการค*า
3.สภาอุตสาหกรรม
4.สมาคมประกันชีวิต
5.สมาคมประกัน
วินาศภัย
6.ตลาดหลักทรัพยHฯ
7.การบินไทย

1.ปตท.
2.การไฟฟzาฝ‘ายผลิต
3.การไฟฟzานครหลวง
4.การไฟฟzาสวนภูมิภาค

4. จัดการซ*อมรับมือภัยคุกคามสําหรับหนวยงานภาครัฐ (Incident Drill) ชื่อหัวข*อวา “Hack for Tom
Yum Goong” (ตอสู*อาชญากรรมบนเว็บไซตH) เพื่อเตรียมความพร*อมให*กับบุคลากรด*านความมั่นคงปลอดภั ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรับ มื อกั บ ภั ย คุกคามรูป แบบใหมได*อยางมี ป ระสิทธิ ภ าพ โดยมี ห นวยงานเข*ารวม
จํานวน 27 หนวยงาน มีบุคลากรที่เข*าอบรมจํานวน 49 คน
5. มี ข* อ เสนอแนะระดั บ นโยบายในการประสานงานระหวางกลุ มภาคธุ ร กิ จ การเงิ น การลงทุ น การ
ประกันภัย ในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอรH (Incident Handling Flow) รวมกับ ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยH
และตลาดหลักทรัพยH และสมาคมธนาคารไทย ตามขอบเขตของความรวมมือ ดังนี้
5.1 รวมกันกําหนดมาตรฐานและกรอบการบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอรHเพื่อให*หนวยงาน
ภายใต*การกํากับดูแลใช*เปfนแนวปฏิบัติให*มีมาตรฐานและสอดคล*องกับความเสี่ยงและความซับซ*อนในการดําเนิน
ธุรกิจของตนเอง
5.2 รวมกันกําหนดข*อตกลง กลไก กระบวนการ ขั้นตอนและมีการแลกเปลี่ยนข*อมูลของการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรH
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ สพธอ. ป 2559 | 25

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
5.3 รวมกันผลักดันให*เกิดความรวมมือในการแก*ไขปuญ หาภัยคุกคามไซเบอรHที่อาจกระทบตอ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ และสงเสริมการตั้ง Financial Sector CERT
5.4 ผลั กดั น ให* แ ตละหนวยงานมี การจั ด ทํ า แผนรับ มื อภั ย คุ กคามไซเบอรH ซึ่ งรวมถึ งแผนการ
บริหารจัดการสื่อสารมวลชน และรวมกันจัดทําแผนทดสอบและซ*อมรับมือภัยคุกคามไซเบอรH เพื่อให*เกิดความ
พร*อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอรHได*อยางทันการณH
5.5 รวมกันสงเสริมให*เกิดการพัฒนาและยกระดับความพร*อมของบุคลากรในภาคการเงินให*มี
ความรู* และความเชี่ยวชาญด*านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรH
5.6 รวมกั น สร*า งความตระหนั ก สงเสริ ม ความรู* ความเข* าใจถึ งความเสี่ ย งและวิ ธี ปz องกั น ขั้ น
พื้นฐานจากภัยคุกคามไซเบอรHอยางมั่นคงปลอดภัย เหมาะสมให*แกประชาชนผู*ใช*บริการทางการเงิน
รวมถึงได*มีแนวทางการจัดตั้ง CSIRT หรือ Computer Security Incident Response Team ตลอดจน
Incident Handling Process ระบุไว*เปfนแนวทางที่ชัดเจน เพื่อประโยชนHในการกําหนดแนวทางการประสานงาน
รวมกันระหวางกลุมอุตสาหกรรมในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอรH
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
ทาง ThaiCERT ได*มีการจัด Open forum เพื่อการทําความเข*าใจรวมกันกับหนวยงานเปzาหมาย เชน
แนวทางการจั ด ตั้ ง CSIRT เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามไซเบอรH (CSIRT Building Recommendation for
Handling Cyber Threats) เปfนต*น เพื่อการหารือในเรื่องของนิยามการรับมือภัยคุกคาม การจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร ระยะเวลาการดําเนินงาน และผู*เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข*อง
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานผลการเฝz า ระวั ง ภั ย คุ ก คาม และจั ด ทํ า ข* อ เสนอแนะ พร* อ มจั ด สงให* ห นวยงานที่ เข* า รวม
โครงการฯ (ลับ)
2. คู มื อการดํ า เนิ น การเฝz าระวั งและแจ* งภั ย คุ กคามประจํ า วัน ThaiCERT Government Monitoring
System (ThaiCERT GMS)
3. กราฟแสดงปริมาณการตรวจพบภัยคุกคามของในเครือขายของหนวยงาน
4. กราฟแสดงปริมาณการตรวจพบการเชื่อมตอของมัลแวรHในเครือขายของหนวยงาน
5. เอกสารรายละเอี ย ดและแผนการดํ า เนิ น งานโครงการ ThaiCERT Government Monitoring
System (ThaiCERT GMS)
6. รายงานผลการสํารวจความพร*อมรับมือภัยคุกคามและชองโหวของหนวยงานในโครงการ (ลับ)
7. รายชื่ อ หนวยงานและเว็ บ ไซตH ที่ เ ข* า รวมโครงการ Government Website Protection System
(GWP) ในปjงบประมาณ 2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
8. บันทึกข*อตกลงความรวมมือด*านการยกระดับความพร*อมรับมือภัยคุกคามไซเบอรH (CERT Readiness)
ตอภาคธุรกิจ การค*า อุตสาหกรรม และโครงสร*างพื้นฐานสําคัญของประเทศ
9. รายงานสรุปผลการดําเนินการซ*อมรับมือภัยคุกคามสําหรับหนวยงานภาครัฐ
10. บั น ทึ ก ข* อ ตกลงความรวมมื อ ด* า นการยกระดั บ ความพร* อ มรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามไซเบอรH (CERT
Readiness) ตอภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน และประกันภัย
หมายเหตุ :
เอกสารรายการที่ 1 รายงานผลการเฝzาระวังภัยคุกคาม และจัดทําข*อเสนอแนะ พร*อมจัดสงให*หนวยงาน
ที่เข*ารวมโครงการฯ (ลับ) และ รายการที่ 6 รายงานผลการสํารวจความพร*อมรับมือภัยคุกคามและชองโหวของ
หนวยงานในโครงการ (ลับ) สามารถตรวจเอกสารหลักฐานได*ที่ สพธอ.
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จํานวนผู1ประกอบการ SMEs ที่ได1รับการส/งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ (ราย)
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายรัฐศาสตรH กรสูต
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวสาวิณี วิมานะ
โทรศัพท$ : 0 2123-1208 ตอ 90801
โทรศัพท$ : 0 2123 1208 ตอ 90814
คําอธิบาย :
โครงการ/กิจกรรมที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนิ นการในปjงบประมาณ พ.ศ.
2559 ประกอบด*วย
1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู*ประกอบการใช*เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ดําเนินการโดยSIPA)
1.2 โครงการสงเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสH (Thailand e-Commerce
Sustainability) ซึ่งมีกิจกรรม Green e-Commerce บมเพาะผู*ประกอบการ e-Commerce ไทย และ Green
Deals สงเสริมบรรยากาศการซื้อขายสินค*าออนไลนHที่มั่นคงปลอดภัย (ดําเนินการโดย สพธอ.)
1.3 โครงการเสริ ม สร* า งศั ก ยภาพบุ ค ลากร ICT ไทยสู สากล (ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (งบประมาณ 3,700 ล*านบาท)
2.1 โครงการพั ฒ นาผู* ป ระกอบการ SMEs ในภาคอุ ต สาหกรรมทํ า ธุ ร กรรม B2B (Business
Transformation to Digital Economy) (ดําเนินการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
2.2 โครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่นใจ มีปuญหาเมื่อไร เราดูแล (ดําเนินการโดย สพธอ.)
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
จํานวนผู*ประกอบการ SMEs
ที่ได*รับการสงเสริม สนับสนุน
4,000
5,500
7,000
8,500
10,000
และพัฒนาศักยภาพ (ราย)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
จํานวนผู*ประกอบการ SMEs ที่
10
ได*รับการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ (ราย)

ผลการ
ดําเนินงาน
5

คาคะแนน
ที่ได*
5.0000

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.5102
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ:
ส พ ธอ. ดํ า เนิ น การอบ รมผู* ป ระกอบ การฯ จํ า น วน 10,085 ราย ภ ายใต* ภ ารกิ จ โครงการ
Green e-Commerce บมเพาะผู*ประกอบการ อีคอมเมิรHซไทย และ Green Deals สงเสริมบรรยากาศการซื้อ
ขายสินค*าออนไลนHที่มั่นคงปลอดภัย และโครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่นใจ มีปuญหาเมื่อไร เราดูแล ดังนี้
โครงการ Green e-Commerce บมเพาะผู*ประกอบการ อีคอมเมิรHซไทย และ Green Deals
สงเสริมบรรยากาศการซื้อขายสินค*าออนไลนHที่มั่นคงปลอดภัย จํานวน 220 ราย
ลําดับที่
1
2
3
4

วันที่
19-22 พ.ย.2558
2-4 มี.ค.2559
9-11 มี.ค.2559
25 เม.ย.2559

ชื่องาน/หัวข1ออบรม
หลักสูตรปฎิบัติการ การสร*างความนาเชื่อถือด*วย eDirectory
หลักสูตรการสร*างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) ICT ชุมชน รุน 1
หลักสูตรการสร*างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) ICT ชุมชน รุน 2
การพัฒนาธุรกิจไหมชุมชนสูตลาดออนไลนH ศักยภาพตลาดหมอนไหมไทยในอาเซียน
รวม

จํานวน (ราย)
114
45
36
25
220

โครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่นใจ มีปuญ หาเมื่อไร เราดูแล ภายใต*โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จํานวน 9,865 ราย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
12
13
14

วันที่
14-16 ม.ค.2559
28-29 เม.ย.2559
12-15 พ.ค.2559
26-28 พ.ค.2559
9-11 มิ.ย.2559
30 มิ.ย. - 3 ก.ค.
2559
30 มิ.ย. - 3 ก.ค.
2559
7-10 ก.ค.2559
22 ส.ค.2559
25-27 ส.ค.2559
31 ส.ค.2559
2 ก.ย.2559
2 ก.ย.2559
7 ก.ย.2559

15
16

13 ก.ย.2559
14 ก.ย.2559

17

21 ก.ย.2559

7

ชื่องาน/หัวข1ออบรม
การทําธุรกิจออนไลนH งานสถาปนา DBD 93 ปj
การทําธุรกิจออนไลนH งาน Startup Thailand 2016
การทําธุรกิจออนไลนH งาน Money Expo 2016
การทําธุรกิจออนไลนH งาน Digital Thailand 2016 กรุงทพฯ
การทําธุรกิจออนไลนH งาน e-Biz Expo 2016
การทําธุรกิจออนไลนH งาน Smart SME Expo 2016

จํานวน (ราย)
94
31
116
74
199
171

การทําธุรกิจออนไลนH งาน Saha Group Fair

37

การทําธุรกิจออนไลนH งาน SME Spring Up Thailand
ภาคีและความรวมมือในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม Young smart farmer รวมกับ มสธ
การสร*างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ให*แก ทสรช.
“InnoFuture Food Industry 4.0” สถาบันอาหาร
"สังคมออนไลนH และ เครือขายสังคม" รวมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บรรยาย Digital Transformation ในงาน MTECH Partner Connect 2016
"การปรับตัวของผู*ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy" จ.ฉะเชิงเทรา รวมกับ ธนาคาร
กรุงเทพ
"การปรับตัวของผู*ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy" จ.ชลบุรี รวมกับ ธนาคารกรุงเทพ
"การปรับตัวของผู*ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy" จ.ขอนแกน รวมกับ ธนาคาร
กรุงเทพ
"การปรับตัวของผู*ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy" จ.สุราษฎรHธานี รวมกับ ธนาคาร
กรุงเทพ

109
339
34
48
105
177
240
245
291
195
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
18
19
20
21
22
23

28 ก.ย.2559
17-18 ก.ย.2559
20-21 ก.ย.2559
24-25 ก.ย.2559
27-28 ก.ย.2559
26-30 ก.ย.2559

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

การปรับตัวของผู*ประกอบธุรกิจยุค Digital Economy โดย BBL จ.กรุงเทพฯ
บมเพาะผู*ประกอบการอีคอมเมิรHซไทย สูเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จ.เชียงใหม
บมเพาะผู*ประกอบการอีคอมเมิรHซไทย สูเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จ.ลําปาง
บมเพาะผู*ประกอบการอีคอมเมิรHซไทย สูเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จ.ภูเก็ต
บมเพาะผู*ประกอบการอีคอมเมิรHซไทย สูเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จ.สงขลา
บมเพาะผู*ประกอบการอีคอมเมิรHซไทย สูเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย จ.นครราชสีมา
รวม

304
603
407
589
413
5,044
9,865

ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
1. เครือขายความรวมมือในการทํางาน
2. ความนาสนใจของหลั ก สู ต รที่ มี ก ารขยายไปยั งพื้ น ที่ ต างๆ จํ า นวนมาก สงผลตอความสนใจของ
ผู*ประกอบการรายใหม และรายที่เริ่มต*นเข*าสู e-Commerce
3. การที่ สพธอ. ได*มี Thaiemarket.com เปfนอีกชองทางที่ชวยในการ PR ผู*ประกอบการ
e-Commerce โดยไมมีการจัดเก็บคาใช*จาย
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายชื่อผู*ที่เข*ารวมอบรมโครงการ Green e-Commerce บมเพาะผู*ประกอบการ อีคอมเมิรHซไทย และ
Green Deals สงเสริมบรรยากาศการซื้อขายสินค*าออนไลนHที่มั่นคงปลอดภัย จํานวน 220 ราย
2. รายชื่อผู*ที่เข*ารวมอบรมโครงการ SMEs GO Online ซื้อขายมั่ นใจ มีปu ญ หาเมื่อไร เราดูแล ภายใต*
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จํานวน 9,865 ราย
หมายเหตุ :
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รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให1บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ร1อยละของคุณภาพของเนื้อหาในการถ/ายทอดความรู1/ความเข1าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT ของ
ผู1รับการฝoกอบรม (ICT Law Center)
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพลอย เจริญสม
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวเพ็ญนภา ห*อยระย*า
นางสาวอุษณิษา คุณเอกอนันตH
โทรศัพท$ : 0 2123 1207 ตอ 90703
โทรศัพท$ : 0 2123 1207 ตอ 90742
0 2123 1207 ตอ 90740
คําอธิบาย :
การสํ า รวจความพึ ง พอใจในการให* บ ริ ก าร เปf น วิ ธี ก ารเพื่ อ ให* ไ ด* ม าซึ่ ง ข* อ มู ล การตอบสนอง
ความคาดหวังและความต*องการจากผู*รับบริการโดยตรง เปfนประโยชนHตอการปฏิบัติงานขององคHการมหาชนใน
การเรี ย นรู* แ ละเข* า ใจผู* รั บ บริ ก าร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให* บ ริ ก ารให* มี คุ ณ ภ าพตรงตามความต* อ งการ
ของผู*รับบริการ แสดงให*เห็นวาการปฏิบัติงานขององคHการมหาชนมีความคุ*มคาเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได*รับ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH (องคHการมหาชน) หรือ สพธอ. ในฐานะที่เปfนองคHกรของรัฐ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHของประเทศ ซึ่งสงผลตอการสร*าง
มูล คาเพิ่ มทางเศรษฐกิจ ยกระดั บ คุณ ภาพชีวิต และยกระดับ ความสามารถในการแขงขัน กั บ ประเทศอื่น ๆ จึ ง
ตระหนักถึงปuญหาการขาดความรู*ความเข*าใจและความตระหนักในการใช*เทคโนโลยี รวมถึงการขาดแหลงข*อมูลที่
จําเปfนและสามารถเข*าถึงได* จึงได*ดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยHให*บริการความรู*กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือ ICT Law Center ขึ้น เพื่อเปfนศูนยHกลางของแหลงข*อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผู*สนใจสามารถสืบค*นและใช*บริการได* โดยมีบุคลากรที่มีความรู*
ความเชี่ยวชาญพร*อมให*คําแนะนําหรือตอบประเด็นซักถามในทางกฎหมายแกผู*ใช*บริการ ผานชองทางตางๆ เชน
โทรศัพทH หรืออินเทอรHเน็ต เปfนต*น รวมทั้งเปfนศูนยHกลางในการจัดฝeกอบรม พัฒนาทักษะหรือองคHความรู*ในการนํา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด*านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHไปปรับใช*กับการดําเนินงานหรือการ
ให*บริการได*อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปfนศูนยHกลางในการรวบรวมและวิเคราะหHประเด็นปuญหาเพื่อใช*เปfน
ข*อมูลประกอบการเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากฎหมายของประเทศหรือการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของเจ*าหน*าที่หรือหนวยงานของรัฐในสวนที่เกี่ยวข*องตอไป
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ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ขั้นตอน
ผลการดําเนินงาน
1
นําเสนอกรอบแนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผู*รับ บริการ ภายใต*โครงการ ICT Law
Center เพื่อให*ที่ประชุมพิจารณาให*ข*อเสนอแนะและให*ความเห็นชอบการสํารวจโดยบุคคลที่
3 เพื่อให*เปfนไปตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ปjงบประมาณ 2559 ในมิติที่ 2 ด*านคุณภาพการ
บริการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559
2
คณะกรรมการองคHการมหาชนเห็นชอบกรอบแนวทางการสํารวจความพึงพอใจการให*บริการ
และการสํารวจคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอดความรู*/ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT
ของผู*เข*ารับบริการ และผู*เข*ารับการอบรมจาก ICT Law Center
3
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการของ ICT Law Center ผู*เข*ารับบริการ และผู*
เข*ารับการอบรม (โดย Third Party)
4
จั ด ทํ า รายงานผลสํ า รวจความพึ งพอใจในการให* บ ริ ก าร พร* อ มนํ า เสนอตอคณะกรรมการ
องคHการมหาชนในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยผลการสํารวจ
ระดับความพึงพอใจของผู*เข*ารับบริการ และผู*เข*ารับการอบรมจาก ICT Law Center พบวา
ผู*รับบริการสวนใหญ มีความพึงพอใจตอบริการของ ICT Law Center อยูในระดับมากที่สุด
คิดเปfนร*อยละ 87.07 และ มีความพึงพอใจตอเนื้อหาในการถายทอดความรู*อยูในระดับมาก
ที่สุด คิดเปfนร*อยละ 86.25
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
สํ า รวจความพึ งพ อใจแล ะ
พัฒนาการให*บริการ
ร*อยละของคุณภาพของเนื้อหา
ในการถายทอดความรู*/ความ
เข* า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย IT
ของผู* รั บ การฝe ก อบรม (ICT
Law Center)

หนวยวัด

ร*อยละ
ร*อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
78.22
85.20
87.07
(ThaiCERT) (ThaiCERT) (ICT Law
Center)
85.0
86.25
(ThaiCERT) (ICT Law
Center)

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558
8.92

2559
2.15

-

1.47
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เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการคิดเปfน ร*อยละ 70
2
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการคิดเปfน ร*อยละ 75
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการคิดเปfน ร*อยละ 80 และองคHการมหาชน
3
เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปjงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอ
คณะกรรมการองคHการมหาชน
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการคิดเปfน ร*อยละ 85 และองคHการมหาชน
4
เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปjงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอ
คณะกรรมการองคHการมหาชน
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการคิดเปfน ร*อยละ 90 และองคHการมหาชน
5
เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปjงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอ
คณะกรรมการองคHการมหาชน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนนถวง
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได*
น้ําหนัก
ระดับ ความสําเร็จ ของการสํารวจ
10
87.07
4.4140
0.4504
ความพึ ง พอใจและพั ฒ นาการ
ให*บริการ
ร*อยละของคุณภาพของเนื้อหาใน
2
86.25
4.2500
0.0867
การถายทอดความรู*/ความเข* าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย IT ของผู*รับการ
ฝeกอบรม (ICT Law Center)
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
ในปj งบประมาณ 2558 สพธอ. ได* ดํ าเนิ น การสํ ารวจความพึ งพอใจในการให* บ ริการของไทยเซิ รHต จาก
ผู*รับบริการ ทั้งความพึงพอใจในกระบวนการดําเนินงาน และความพึงพอใจในเนื้อหา โดยรวมกับการสัมมนา/
อบรมเกี่ยวกับ ThaiCERT (โดย Third Party) โดยผลสํารวจดังกลาวมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปfนร*อยละ 85.1 และใน
ปjงบประมาณ 2559 จึงเลือกสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให*บริการของโครงการ ICT Law Center เพื่อ
ปรับปรุงการให*บริการให*มีคุณภาพตรงตามความต*องการของผู*รับบริการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. นําเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานของศูนยHรับเรื่องร*องเรียนออนไลนH (ThaiCERT) จากผลการ
สํารวจประจําปjงบประมาณ 2558 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันจันทรHที่ 25
เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานของศูนยHรับเรื่องร*องเรียนออนไลนH
(ThaiCERT) จากผลการสํารวจประจําปjงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ โดยให* สพธอ. นําข*อสังเกตและข*อเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปดําเนินการปรับปรุงตอไป
2. นําเสนอกรอบแนวทางการสํารวจภายใต*โครงการ ICT Law Center ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อให*ที่ประชุมได*พิจารณาให*ข*อเสนอแนะและให*ความ
เห็ น ชอบให* ดํ า เนิ น การจั ด จ* า ง Third Party ในการสํ า รวจความพึ งพอใจในการให* บ ริ ก ารและความเข* าใจใน
กฎหมาย IT ของผู*เข*ารวมการอบรม โดยสรุปประเด็นสําคัญในการสํารวจ ประกอบด*วย 2 สวน ได*แก
สวนที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให*บริการของโครงการศูนยHกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
สวนที่ 2 การสํารวจคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอดความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT
ของผู*รับการฝeกอบรม (ICT Law Center)
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการสํารวจความพึงพอใจการให*บริการและการสํารวจคุณภาพของ
เนื้อหาในการถายทอดความรู*/ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT ของผู*รับการฝeกอบรม (ICT Law Center) โดยให*
สพธอ. นําข*อสังเกตและข*อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแก*ไขกอนดําเนินการสํารวจตอไป
3. นําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจในการให*บริการและผลสํารวจคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอด
ความรู*/ความเข*าใจเกี่ ยวกั บ กฎหมาย IT ของผู* รั บ การฝe กอบรม (ICT Law Center) ตอคณะกรรมการบริห าร
สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผู*ใช*บริการ ICT Law Center พบวามีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด คิดเปfนร*อยละ 87.07 โดยมีความพึงพอใจในด*านการตอบข*อหารือมากที่สุด รองลงมาคือบริการ
ด*านการจัดอบรม/การจัดสัมมนา Forum และบริการด*านการเผยแพรความรู*ผานสื่อตางๆ ตามลําดับ
สวนที่ 2 ผลการสํารวจคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอดความรู*/ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
IT ของผู* รั บ การฝe กอบรม (ICT Law Center) จากผู* เข* า รวมอบรมในหลั กสู ต รของโครงการ ICT Law Center
พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปfนร*อยละ 86.25 โดยมีความพึงพอใจในประเด็นด*าน
วิท ยากรมากที่ สุ ด รองลงมาคื อด* า นการเตรีย มสื่ อ เอกสารการอบรม ด* านคุ ณ ภาพของเนื้ อหาหลั กสู ต ร ด* า น
ระยะเวลา และรูปแบบการอบรมตามลําดับ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบผลสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให*บริการของ ICT Law Center
และผลการสํารวจคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอดความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารของผู* รั บ การฝe ก อบรมหลั ก สู ต รโครงการ ICT Law Center โดยให* สพธอ. นํ า ข* อ สั งเกตและ
ข*อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการตอไป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
1. การจัดกิจกรรมและ PR ผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง เชน website, facebook, youtube และ
การจัดทําสื่อสิ่งพิมพHเผยแพรผานกิจกรรมตางๆ
2. ความนาสนใจและความทันสมัยในเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล*องตามสถานการณHทั้งในระดับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข*อง เนื่องจาก สพธอ. เปfนหนวยงานที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด*านและครอบคลุมใน
มิติตางๆ ของ กฎหมาย ICT และได*รวมยกรางชุดกฎหมาย digital economy ด*วย
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559 วาระ
ที่ 3.2 การสํารวจความพึงพอใจและพั ฒนาการให*บริการและคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอดความรู*/ความ
เข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT ของผู*รับการฝeกอบรม (ICT Law Center)
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 วัน จันทรHที่ 25 เมษายน
2559 วาระที่ 3.2 การสํ ารวจความพึ งพอใจและพั ฒ นาการให* บ ริการและคุ ณ ภาพของเนื้ อหาในการถายทอด
ความรู*/ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT ของผู*รับการฝeกอบรม (ICT Law Center)
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559 วาระ
ที่ 3.1 แนวทางการปรั บ ปรุงกระบวนงานของศู น ยH รับ เรื่ องร*องเรีย นออนไลนH (ThaiCERT) จากผลการสํา รวจ
ประจําปjงบประมาณ 2558
4. (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 12/2559 วันพุ ธที่ 12 ตุลาคม 2559
วาระที่ 3.5 ผลสํารวจคุณภาพของเนื้อหาในการถายทอดความรู*/ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมาย IT ของผู*รับการ
ฝeกอบรม (ICT Law Center)
5. รายงานฉบับสมบูรณH (Final Report) โครงการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให*บริการของ
ICT Law Center และสํ า รวจคุ ณ ภาพเนื้ อหาในการถายทอดความรู*ค วามเข* าใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ของผู* รั บ การฝe ก อบรม ภายใต* โ ครงการ ICT Law Center สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสH (องคHการมหาชน)
หมายเหตุ :
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ร1อยละของการเบิกจ/ายตามแผนการใช1จ/ายเงิน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางกนกวรรณ ฉายอรุณ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวสุพรรณวิภา เนตรสวาง
โทรศัพท$ : 0 2123 1204 ตอ 90401
โทรศัพท$ : 0 2123 1204 ตอ 90432
คําอธิบาย :
จํ า นวนเงิ น งบประมาณตามแผนการใช1 จ/ ายเงิ น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึ ง วงเงิ น
งบประมาณขององคH การมหาชนที่ ได* รับ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการองคH การมหาชนให* ใช* เพื่ อดํ าเนิ น การใน
ปjงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด*วย
เงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ องคH การมหาชนได* รั บ การจั ด สรรตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงิ น ทุ น หมายถึ ง กํ า ไรสะสมตามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง ได* รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการให* ใ ช* ใ น
ปjงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือหมายถึง เงินรายได*สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปjงบประมาณกอนหน*า ซึ่งได*รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการให*ใช*ในปjงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมกับเงินเหลือจายจากปjงบประมาณที่แล*ว ซึ่งขอ
เปลี่ยนแปลงมาใช*ในปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงิน รายได1 หมายถึ งประมาณการรายได* ขององคH การมหาชนในปj งบประมาณนั้ น ซึ่ งปรากฏตาม
เอกสารงบประมาณประจําปj โดยแบงเปfน 2 ประเภท ได*แก (1) รายได*จากการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียม
การให*บริการ เปfนต*น และ (2) รายได*อื่น ๆ ได*แก ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินคาปรับ และเงินบริจาคตางๆ
จํานวนเงินค/าใช1จ/ายที่เบิกจ/าย ได*แก คาใช*จายบุคลากร คาใช*จายดําเนินงาน คาใช*จายโครงการ/เงิน
อุดหนุนคาใช*จายอื่น คาที่ดินสิ่งกอสร*าง และคาครุภัณฑH
ค/าใช1จ/ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือคาจ*างของพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับผู*บริหาร ที่ปรึกษาที่
ได*รับเงินเดือนตามสัญญาจ*าง เจ*าหน*าที่ และลูกจ*าง แตไมรวมถึงลูกจ*างโครงการ
คาใชจายบุ คลากรไมรวมคาสวัสดิ การของเจาหนาที่แ ละลูก จาง และคาตอบแทนผัน แปรของ
ผูอํานวยการ
ค/าใช1จ/ายดําเนินงาน ได*แก คาตอบแทน เบี้ยประชุม คาใช*สอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค
ค/าใช1จ/ายโครงการ/เงินอุดหนุนค/าใช1จ/ายอื่น หมายถึง คาใช*จายเพื่อการดําเนินงานในโครงการตางๆ
ขององคHการมหาชน
หากมีการก'อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข-อตกลง มีสัญญา หรือมีการให-ทุนการศึกษาตามแผนการใช-จ'ายเงิน
ให-นํามาคํานวณเป:นผลงานไดกรณี ที่ องคH การมหาชนปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ได* ผ ลผลิ ต ตามที่ กําหนดและมี เงิน เหลื อจายให*
คํานวณผลการประเมินเปfนร*อยละ 100
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สูตรการคํานวณ :

จํานวนเงินคาใช*จายที่เบิกจายตามแผนการใช*จายเงินในปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
X 100
จํานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช*จายเงินที่ได*รับอนุมัติจากคณะกรรมการองคHการมหาชน
ในปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ$การให1คะแนน :
คะแนน
ผลงาน (ร*อยละ)

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
อัตราการเบิกจายเงินตามแผนการใช*จายเงินในปjงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(ไมรวมเงินสวัสดิการและคาตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.) เทากับร*อยละ 100
จํานวน
แผนการใช1จ/าย (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
(หน/วย : ล1านบาท)
วงเงินตามแผนการใช*จาย (ไมรวมเงินสวัสดิการและ
512.25
คาตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.)
เบิกจายและกอหนี้ผูกพัน ณ 30 ก.ย. 59
512.25
ร1อยละ
100.00
*โครงการที่สามารถนําสงผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจาย คํานวณผลการประเมินเปfนร*อยละ 100
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ร*อยละของการเบิกจายตาม
แผนการใช*เงิน

หนวยวัด

ร*อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
89.09
96.72
100

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558
-

2559
-
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร*อยละ)
ร*อยละของการเบิกจายตาม
3
แผนการใช*เงิน

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.1500

ผลการ
ดําเนินงาน
100.00

คาคะแนน
ที่ได*
5

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. แผนการใช*จายเงิน ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่ได*รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวม
ทั้งสิ้น 512.25 ล*านบาท (ไมรวมเงินสวัสดิการและคาตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.)
2. อัตราการเบิกจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทากับร*อยละ 100.00 โดยคํานวณจาก จํานวนเงิน
งบประมาณที่มีการเบิกจายและกอหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 (512.25 ล*านบาท) หารด*วยจํานวนเงินตาม
แผนการใช*จายงบประมาณ ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559 (512.25 ล*านบาท) โดยไมรวมวงเงินสวัสดิการ
เจ*าหน*าที่และคาตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพธอ.
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
การผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานโดยผู* บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลาง เพื่ อ การติ ด ตามการใช* จ าย
งบประมาณตามแผนงานอยางตอเนื่อง โดยการรายงานตอที่ประชุมแบบรายสัปดาหH (ในการประชุมผู*บริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง สพธอ. ทุกวันจันทรH) และผานคณะอนุกรรมการด*านการเงิน การลงทุน และติดตาม
งานที่สําคัญของ สพธอ. รายเดือน
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
ตารางการเบิกจายตามการเบิกจายตามแผนการใช*เงิน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.1 คณะกรรมการให1ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร$และแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาที่กําหนด
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวสุพรรณวิภา เนตรสวาง
นางสาวอัจฉราพร หมุดระเดน
โทรศัพท$ : 02 123 1234
โทรศัพท$ : 02 123 1204 ตอ 90432
02 123 1206 ตอ 90601
คําอธิบาย :
แผนยุ ทธศาสตรH คื อ แผนกํ าหนดทิ ศทางการ แผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ปj คื อ แผนที่ ร ะบุ ภ ารกิ จ ที่ จ ะ
ทํ า งานขององคH ก ารมหาชน เนื้ อ หาของแผน ดําเนินการในรอบปj พร*อมด*วยงบประมาณรายรับและ
ยุทธศาสตรHมี 5 ประเด็น คือ
รายจายขององคHกร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปj
1) วิสัยทัศนH
มี 6 ประเด็น คือ
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
1) วัตถุประสงคH
3) วัตถุประสงคH/นโยบาย
2) เปzาหมาย
4) กลยุทธH
3) ขั้นตอน
5) เปzาหมาย
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณคาใช*จาย
6) ผู*รับผิดชอบ
เงื่อนไข
1. ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไมครบทุกประเด็นที่กําหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน
2. ในการเสนอแผนยุ ทธศาสตรH ให* คณะกรรมการพิ จารณา องคH การมหาชนต* องมี ข*อมู ลการวิเคราะหH
สภาวะแวดล*อมทั้ งภายในและภายนอกที่ มีผ ลกระทบตอองคH กรอยางเปf น รูป ธรรม และต* องนํ าประเด็ น ที่ เปf น
จุดออนไปกําหนดเปfนกลยุทธHให*ครบถ*วน
3. กรณี ที่ อ งคH ก ารมหาชนมี ก ารปรั บ ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตรH ใ ห* ส อดคล* อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลหลั งจากที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรHไปแล*ว ก.พ.ร.จะพิจารณาให*คะแนนจากการเสนอ
แผนยุทธศาสตรHในครั้งแรก
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

คณะกรรมการให*ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติ
งานประจําปjภายในเวลาที่
กําหนด

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ให*ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรHหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรH และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปj ภายในเดือนธันวาคม 2559
2
ให*ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรHหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปjภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
3
ให*ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรHหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปjภายในเดือนตุลาคม 2559
4
ให*ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรHหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติงาน
ประจําปj ภายในเดือนกันยายน 2559
5
ให*ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรHหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติงานประจําปj
กอนสิ้นปjงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายในเดือนสิงหาคม 2559
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คณะกรรมการให*ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตรHและแผนปฏิบัติ
งานประจําปjภายในเวลาที่กําหนด

2

5

5.0000

0.1020
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ได*มีมติเห็นชอบ (ราง) กรอบยุทธศาสตรH สพธอ. ปj 2559 – 2562 โดย
(ราง) กรอบยุทธศาสตรHดังกลาว ได*ผานกระบวนการรับฟuงความคิดเห็นจากผู*มีสวนได*สวนเสียเรียบร*อยแล*ว และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่ง
ผู*รับผิดชอบได*ดําเนินการปรับปรุงข*อมูลและแผนปฏิบัติการแล*วเสร็จ โดยมีความสอดคล*องตามยุทธศาสตรHของ
องคHกร ยุทธศาสตรHของกระทรวงฯ ตลอดจนภารกิจที่มุงเน*นในปjงบประมาณ 2559
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
การมี (ราง) กรอบยุ ท ธศาสตรH สพธอ. ระยะเวลา 4 ปj (2559-2562) ซึ่ งสอดคล* อ งตามภารกิ จ การ
ดําเนินงานขององคHกร และผานการรับฟuงความคิดเห็นจากผู*มีสวนได*สวนเสียเรียบร*อยแล*ว ซึ่งกรอบยุทธศาสตรH
ดังกลาวจะเปfนสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคHกรในแตละปj โดยในสวนของแผนปฏิบัติ
การสามารถทบทวนได*อยางตอเนื่อง (รายปjงบประมาณ) เพื่อปรับแผนให*มีความสอดคล*องตามงบประมาณ และ
ภารกิจเรงดวนในแตละปjตอไป
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
การได*รับการจัดสรรงบประมาณในแตละปj จะสงผลตอการวางแผน/ปรับแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรHขององคHกร รวมถึงการได*รับโจทยHเพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐ และกระทรวงฯ
หลักฐานอ1างอิง :
1. (ราง) กรอบยุทธศาสตรH สพธอ. ระยะเวลา 4 ปj (2559-2562)
2. ข*อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ตอ (ราง) กรอบยุทธศาสตรH สพธอ. ปj 2559-2562 (4 ปj)
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายศิริพงษH วงศHศรีตระการ
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90140
คําอธิบาย :
รายงานการควบคุ มภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission (COSO) ประกอบด*วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล*อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
- จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติงานด*านการบริหาร
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปj
ควบคุมภายใน
2559 เสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ.
รายงานผลการควบคุมภายในตอ
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
คณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระที่
4.2 (ราง) แผนปฏิบัติงานด*านการควบคุม
ภายในประจําปjงบประมาณ 2559
- รายงานผลการดําเนินงานด*านการควบคุม
ภายในครั้งที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 วาระที่
3.5 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 1)
2
รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการควบคุ ม
รายงานผลการควบคุมภายในตอ
ภายในครั้ ง ที่ 2 เสนอตอคณ ะกรรมการ
คณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
บริหาร สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559
วาระที่ 3.4 รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า น
การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการควบคุ ม
ภ า ย ใ น ค รั้ ง ที่ 3 เ ส น อ ต อ ค ณ ะ
กรรมการบริ ห าร สพธอ. ในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุ ธที่ 10
สิงหาคม 2559 วาระที่ 4.1.3 รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานด* า นการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาส
ที่ 3)
รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการควบคุ ม
ภายในครั้ ง ที่ 4 เสนอตอคณ ะกรรมการ
บริหาร สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้ ง ที่ 13/2559 วั น พุ ธ ที่ 9 พฤศจิ ก ายน
2559 ว า ร ะ ที่ 3.1.3 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งานด* า นการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายในปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาส
ที่ 4)
รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการควบคุ ม
ภายในตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครบ
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการฯ ให*ข*อสังเกต
และข* อ เสนอแนะเพื่ อ ดํ า เนิ น การในสวนที่
เกี่ยวข*องตอไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

3

รายงานผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

รายงานผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

รายงานผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการให*ความเห็น หรือ
ข*อเสนอแนะ

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงาน
ผลการควบคุมภายใน

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
คะแนน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน

คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
รายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
คณะกรรมการให*ความเห็น หรือข*อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไมครบถ*วนตามที่ COSO
กําหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนตอรายงาน 1 ครั้ง
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
1

ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายใน

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. การจัดทําแผนการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติงานด*านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจําปj 2559 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุ ธที่ 14 ตุลาคม 2558
โดย (ราง) แผนปฏิบัติงานด*านการควบคุมภายในประจําปj 2559 ประกอบด*วยกิจกรรมหลักที่จะมีการดําเนินการ
ดังนี้ (1) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาด*วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
(2) แผนการควบคุมภายใน (3) แผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2560
2. การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
2.1 มีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการควบคุมภายใน ตอคณะกรรมการฯ ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธ
ที่ 13 มกราคม 2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวัน
จันทรHที่ 25 เมษายน 2559
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่
10 สิงหาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 จะนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2559 วัน
พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ผลการดําเนินงานด*านการควบคุมภายใน ตามแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจําปjงบประมาณ
2559 ของ สพธอ. มี ความก* าวหน* าตามแผนที่ กํ าหนดไว* ในทุ กกิ จกรรม โดยในปj งบประมาณ 2559 ได* มี การ
ดําเนินงานวางระบบควบคุมภายใน จํานวน 12 สวนงาน ได*แก (1) งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (2) งาน
เลขานุ การผู*บ ริห ารระดับสูง (3) งานวิเทศสัมพั นธH (4) งานการเงิน และบั ญ ชี (5) งานพัสดุและจัดซื้อ (6) งาน
ความปลอดภั ย และสิ่ งแวดล* อม (7) งานพั ฒ นาระบบ (8) งานความรวมมื อระหวางประเทศ (9) งานบริห าร
โครงการ (10) งานลูกค*าสัมพันธH (11) งานไทยเซิรHต (ThaiCERT) (12) งานบริหารจัดการโครงสร*างพื้นฐาน โดย
คณะกรรมการฯ ให*ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข*องตอไป
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
ด*ว ยแนวทางการบริห ารและกํา กับ ดูแลคณะกรรมการองคH การมหาชน ได* ส งเสริมให* คณะกรรมการ
บริหารควรให*ความสําคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององคHกร เพื่อให*การดําเนินภารกิจ
ของ สพธอ. เปfนไปด*วยความโปรงใสตรวจสอบได* อันนําไปสูการผลักดันการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
วาระที่ 4.2 (ราง) แผนปฏิบัติงานด*านการควบคุมภายในประจําปj 2559
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
วาระที่ 3.5 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน
2559 วาระที่ 3.4 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 2)
4. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
วาระที่ 4.1.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตร
มาสที่ 3)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
5. (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน
2559 วาระที่ 3.1.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
สพธอ. จะมีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4) ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วัน พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ทาง สพธอ. จะ
ดําเนินการสงรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให*ภายหลังที่ได*รับการรับรองรายงานการประชุมฯ แล*ว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวปริญญา อินทรHคง
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวปริญญา อินทรHคง
โทรศัพท$ : 0 2123 1202 ตอ 90200
โทรศัพท$ : 0 2123 1202 ตอ 90200
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
- จัด ทํา (ราง) แผนการตรวจสอบภายในประจําปj
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผน
2559 เสนอตอคณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ใน
ตรวจสอบภายใน
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 วันพุธ
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
ที่ 9 กั น ยายน 2558 วาระที่ 4.3 (ราง) แผนการ
คณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
ตรวจสอบภายใน ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 1 ในการประชุ ม คณ ะ
กรรมการฯ ครั้ งที่ 1/2559 วั น พุ ธ ที่ 13 มกราคม
2559 วาระที่ 3.4 รายงานผลการดํ าเนิ น งานด* า น
การตรวจสอบภายใน ปj ง บประมาณ 2559 (ไตร
มาสที่ 1)
2
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 2 ในการประชุ ม คณ ะ
คณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
กรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน
2559 วาระที่ 3.3 รายงานผลการดํ าเนิ น งานด* า น
การตรวจสอบ ภ ายใน ปj ง บ ประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 2)
3
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 3 ในการประชุ ม คณ ะ
คณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
กรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 วั น พุ ธ ที่ 6 กรกฎาคม
2559 วาระที่ 3.2 การดําเนินงานตามแนวทางการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
กํ า กั บ ดู แ ลองคH ก ารมหาชนของคณะกรรมการ
บริหาร โดยสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน ปjงบประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 3)
4
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 4 ในการประชุ ม คณ ะ
คณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
กรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 วั น พุ ธ ที่ 12 ตุ ล าคม
2559 วาระที่ 3.7.2 รายงานผลการดําเนินงานด*าน
การตรวจสอบ ภ ายใน ปj ง บ ประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 4)
5
รายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ
เสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครบทุกไตร
คณะกรรมการทุกไตรมาส
ม า ส แ ล ะ ดํ า เนิ น ก า ร แ ก* ไข ป รั บ ป รุ งต า ม
ดําเนินการแก*ไขปรับปรุงตาม
ข* อ เสนอแนะหรื อ ข* อ สั งเกตของคณะกรรมการฯ
ข*อเสนอแนะหรือข*อสังเกตของ
คณะกรรมการองคHการมหาชนครบถ*วน เรียบร*อยแล*ว
(ถ*ามี)
เงื่อนไข รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ
ปu ญ หาอุ ป สรรคที่ ทํ า ให* ก ารปฏิ บั ติ ง านไมเปf น ไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ ย งการควบคุ ม
ที่ สํ า คั ญ และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการควรทราบ เชน ข* อ ตรวจพบที่ สํ า คั ญ /โอกาสที่ จ ะเกิ ด ข* อ ผิ ด พลาด/
การทุจริต/ความเสียหาย เปfนต*น
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
ดําเนินการแก*ไขปรับปรุงตามข*อเสนอแนะหรือข*อสังเกตของคณะกรรมการ
องคHการมหาชนครบถ*วน (ถ*ามี)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. มีมติเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปjงบประมาณ 2559 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 วาระที่ 4.3 (ราง) แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
มีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13
มกราคม 2559
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่
25 เมษายน 2559
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6
กรกฎาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่
12 ตุลาคม 2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
โดยสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปjงบประมาณ 2559 มีความก*าวหน* า
เปfนไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว* ประกอบไปด*วยการตรวจสอบภารกิจสําคัญของ สพธอ. ซึ่งผล
การตรวจสอบอยูในระดับดี (Good) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได*เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบ
ภายใน ประจํ าปj งบประมาณ 2559 โดยได* ดํ าเนิ น การแก* ไขปรั บ ปรุ งตามข* อเสนอแนะหรือข* อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ เรียบร*อยแล*ว
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
ด*วยข*อบังคับ คณะกรรมการบริหารสํ านั กงานพั ฒ นาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสH วาด*วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2554 ข*อ 12 (5) ได*กําหนดให*คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ควรต*องรายงานผลการ
ดําเนินงานด*านการตรวจสอบอยางน*อยทุก 3 เดือน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. พิจารณาและให*
ข*อเสนอแนะ โดยประธานคณะอนุกรรมการฯ จะรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลทุกไตรมาส เพื่อให*ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให*ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
วาระที่ 4.3 (ราง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
วาระที่ 3.4 รายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559
วาระที่ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
4. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
วาระที่ 3.2 การดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลองคHการมหาชนของคณะกรรมการบริหาร โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)
5. สําเนา (ราง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม
2559 วาระที่ 3.7.2 รายงานผลการดําเนินงานด*านการตรวจสอบภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายศิริพงษH วงศHศรีตระการ
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90140
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
- จั ด ทํ า (ราง) แผนปฏิ บั ติ งานด* า นการบริ ห าร
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําปj 2559
แผนบริหารความเสี่ยง
เสนอตอคณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ในการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก ารฯ ค รั้ ง ที่ 11/2558
ตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
วั น พุ ธ ที่ 14 ตุ ล าคม 2558 วาระที่ 4.1 (ราง)
แผนปฏิ บั ติ งานการบริ ห ารความเสี่ ย งประจํ า ปj
งบประมาณ 2559
- รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความ
เสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการบริ ห าร
สพธอ. ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 วาระที่ 3.5
รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ปj งบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 1)
2
รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ใน
ตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
การประชุ มคณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 4/2559 วั น
จันทรHที่ 25 เมษายน 2559 วาระที่ 3.4 รายงานผล
การดํ าเนิ น งานด* านการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความ
เสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการบริ ห าร
สพธอ. ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
8/2559 วั น พุ ธ ที่ 10 สิ ง หาคม 2559 วาระที่
4.1.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความ
เสี่ ย ง ครั้ งที่ 4 เสนอตอคณะกรรมการบริ ห าร
สพธอ. ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วาระที่
3.1.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความ
เสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครบ
ทุ กไตรมาส และมี การดํ าเนิ น การตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงครบถ*วน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
3

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ตอคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
มีการดําเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงครบถ*วน

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

การพิจารณาแผนและรายงาน
ระดับ
ผลการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
1
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558
-

2559
-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

3
4

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
5
มีการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ*วน
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไมครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1) ไมมีการกําหนดปuจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) ไมมีผลการวิเคราะหHความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต
ละด*าน เชน ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรH ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ปรับลด 0.3 คะแนน)
3) ไมมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. มีมติเห็นชอบแผนด*านการบริหารความเสี่ยง ประจําปj 2559 ของ สพธอ.
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระที่ 4.1 (ราง) แผนปฏิบัติงานการ
บริห ารความเสี่ ยง ประจําปj งบประมาณ 2559 ประกอบด* วยกิ จ กรรมหลั กที่ จ ะมี การดําเนิ น การดังนี้ (1) แผน
บริหารความเสี่ยงระดับองคHกร (ด*าน Operational Risk) (2) รูปแบบรายงานเพื่อเก็บข*อมูลและนําไปใช*ในการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง (3) แผนบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องคH ก ร (ด* า น Strategic/ Financial/ Marketing/
Reputation) (4) แผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ปjงบประมาณ 2560
2. การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
มีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยง ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธ
ที่ 13 มกราคม 2559
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 วัน
จันทรHที่ 25 เมษายน 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ สพธอ. ป 2559 | 53

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธ
ที่ 10 สิงหาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 จะนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2559
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
การดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยง ประจําปjงบประมาณ 2559 ของ สพธอ. มีความก*าวหน*าตาม
แผนที่กําหนดไว*ในทุกกิจกรรม และได*ดําเนินการตามแผนอยางครบถ*วน โดยคณะกรรมการฯ ได*มีข*อสังเกต/
ข* อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด* า นการบริ ห ารความเสี่ ย งในด* า น Operational Risk ซึ่ ง
คณะกรรมการฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด*านบุคลากรในเรื่องการรักษาสมดุลเวลาการทํางาน และ
การทําข*อตกลงกําหนดตัวชี้วัดการทํางานและกําหนดเวลาสงมอบงาน สวนบางโครงการที่มีจํานวนบุคลากรไม
เพียงพอ ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่มีภารกิจใกล*เคียงและมีพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ สพธอ.
ต*องการ โดยทําความตกลงรวมกันในลักษณะ Talent Mobility
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
ด*วยแนวทางการบริหารและกํากับดูแลคณะกรรมการองคHการมหาชน ได*สงเสริมให*คณะกรรมการบริหาร
ควรให*ความสําคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององคHกร เพื่อให*การดําเนินภารกิจของ
สพธอ. เปf น ไปด* ว ยความโปรงใสตรวจสอบได* อั น นํ าไปสู การผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
วาระที่ 4.1 (ราง) แผนปฏิบัติงานด*านการบริหารความเสี่ยง ประจําปjงบประมาณ 2559
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 วาระ
ที่ 3.5 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 4/2559 วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559 วาระ
ที่ 3.4 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
4. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 วาระที่
4.1.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)
5. (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน
2559 วาระที่ 3.1.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 4)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

หมายเหตุ :
สพธอ. จะมีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยง ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ทาง สพธอ. จะ
ดําเนินการสงรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให*ภายหลังที่ได*รับการรับรองรายงานการประชุมฯ แล*ว
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยชนะ มิตรพันธH
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายภัทรพล วงษHคํานา
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1205 ตอ 90530
คําอธิบาย :
แผนการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานขององคH ก ารมหาชน เชน แผน
การบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม และ
การตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาวาด*วยหลักเกณฑHและ
วิธีการบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองตอความต*องการภายใน
และภายนอกองคHกร เปfนต*น
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผน - จั ด ทํ า (ราง) แผนปฏิ บั ติ ก ารด* านสารสนเทศ
บริหารจัดการสารสนเทศ
ประจํ า ปj ง บประมาณ 2559 เสนอตอคณ ะ
รายงานผลการบริหารจัดการ
กรรม ก ารบ ริ ห าร ส พ ธอ . ใน การป ระชุ ม
สารสนเทศตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 11/2558 วั น พุ ธ ที่ 14
จํานวน 1 ครั้ง
ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.8 (ราง) แผนปฏิบัติการ
ด*านสารสนเทศ ประจําปj 2559
- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้งที่ 1 ในการ
ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารฯ ค รั้ ง ที่ 14/2558
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระที่ 3.2 รายงาน
ผลการดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 1)
2
รายงานผลการบริหารจัดการ
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอ
สารสนเทศตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้งที่ 2 ในการ
จํานวน 2 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
9 มี น าคม 2559 วาระที่ 4.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้งที่ 3 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่
8 มิถุนายน 2559 วาระที่ 3.3.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 3)
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ งที่ 4 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่
7 กันยายน 2559 วาระที่ 3.6.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 4)
รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารจัดการ
สารสนเทศเสนอตอคณะกรรมการฯ ครบทุกไตร
มาส โดยมีผลการดําเนินการสําเร็จตามแผนการ
บริหารจัดการสารสนเทศ
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3

รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศตอคณะกรรมการ
จํานวน 3 ครั้ง

4

รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศตอคณะกรรมการ
จํานวน 4 ครั้ง

5

รายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศตอคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส
มีผลการดําเนินการสําเร็จตาม
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงาน
ผลการบริหารจัดการสารสนเทศ

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีผลการดําเนินการสําเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารจัดการสารสนเทศ

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. การจัดทําแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการด*านสารสนเทศประจําปj 2559 ของ
สพธอ. ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 11/2558 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 14 ตุ ล าคม 2558 วาระที่ 3.8 (ราง)
แผนปฏิบัติการด*านสารสนเทศ ประจําปjงบประมาณ 2559 ซึ่งเปfนแผนที่สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตรH สพธอ.
พ.ศ. 2559 – 2562 ในยุทธศาสตรHที่ 5 การพั ฒ นาให*เปfนองคHกรอิเล็กทรอนิกสHโดยมีบุ คลากรที่มีคุณภาพ เพื่ อ
รองรับการปรับเปลี่ยนองคHกรภายใต*น โยบายรัฐบาล กิจกรรมหลักในแผนการดําเนิ นงานด*านสารสนเทศของ
สพธอ. ประกอบด*วย (1) แผนงานนโยบายและมาตรฐาน IT (2) แผนงานจัดการสารสนเทศภายใน สพธอ. (3)
แผนงานบริการโครงสร*างพื้นฐานและสารสนเทศภายใน สพธอ. โดยคณะกรรมการฯ มีข*อสังเกต/ข*อเสนอแนะ ให*
สพธอ. ดํ า เนิ น การตามแผนอยางเครงครั ด และให* มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานอยางครบถ* ว น ทั้ ง นี้
คณะกรรมการฯ เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการด*านสารสนเทศ ประจําปjงบประมาณ 2559 และให* สพธอ. นํา
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

2. การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
มีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารจัดการสารสนเทศ ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 14/2558 วันพุธที่
23 ธันวาคม 2558
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 9
มีนาคม 2559
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 8
มิถุนายน 2559
ไตรมาสที่ 4 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7
กันยายน 2559
การดํ า เนิ น งานด* า นการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ ประจํ า ปj ง บประมาณ 2559 ของ สพธอ. มี
ความก* าวหน* าในภาพรวมร*อยละ 98 ซึ่ งมี ความสํ าเร็จ ตามแผนการดํ าเนิ น งาน เพื่ อผลักดั น ให* เปf น องคH กรที่ มี
กระบวนการทํางานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสH (เทียบกับแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว*ร*อยละ ≥80) โดยมีกิจกรรม
ที่ จ ะขยายระยะเวลาดํ า เนิ น การ 2 กิ จ กรรม ได* แ ก (1) เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก สH ข อง สพธอ. (e-Document)
เนื่องจากที มพัฒ นาระบบเบิ กจาย (iForm) ได*มีผลการพิจารณาเปลี่ยน Platform ของระบบเบิ กจาย (iForm)
จากโปรแกรม Adobe Livecycle มาอยูบนโปรแกรม K2 ดังนั้นการพัฒนาระบบจะอยูในแผนการดําเนินงาน ปj
2560 โดยมีกําหนดแล*วเสร็จในไตรมาสที่ 2 และ (2) การจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ ระบบ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานบุ คคล (Personal KPI) ระบบรายงานสํ า หรั บ ผู* บ ริ ห าร (Dashboard) เนื่ องจากที ม
พัฒนาปรับเปลี่ยนคุณลักษณะความต*องการและขอบเขตของระบบเพื่อให*สอดคล*องกับการปฏิบัติงานของ สพธอ.
มากที่สุด ด*วยงบประมาณที่จํากัดจึงไมสามารถพัฒนาได*ทั้ง 3 ระบบ จึงได*พิจารณาแบงการพัฒนาเปfน 2 ระยะ
โดยระยะที่ 1 ให* ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโครงการ และระยะที่ 2 ให* ดํ าเนิ น การพั ฒ นาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล (Personal KPI) และรายงานสําหรับผู*บริหาร (Dashboard) ในปj 2560
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
การมี คณะทํ างานฯ ตามคําสั่ ง สพธอ. ที่ 21/2559 "คณะกรรมการบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
สพธอ." เพื่อผลักดันการดําเนินงานที่เกี่ยวข*องด*านการบริหารจัดการสารสนเทศโดยตรง
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
วาระที่ 3.8 (ราง) แผนปฏิบัติการด*านสารสนเทศ ประจําปjงบประมาณ 2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 14/2558 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
วาระที่ 3.2 รายงานผลการดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 วาระ
ที่ 4.2 รายงานผลการดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
4. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
วาระที่ 3.3.1 รายงานผลการดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)
5. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
วาระที่ 3.6.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านสารสนเทศ ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายกมล อุนชู
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1204 ตอ 90131
คําอธิบาย :
ผู*บริหารระดับสูง (รองจากผู*อํานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู*ได*รับเงินเดือนในกลุมผู*บริหาร เชน
รองผู*อํานวยการ ผู*จัดการฝ‘าย หรือผู*อํานวยการสํานัก เปfนต*น
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผน
- จั ด ทํ า (ราง) แผนปฏิ บั ติ ก ารด* า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจํ า ปj 2559
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ใน
ตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.9 (ราง)
แผนปฏิ บั ติ ก ารด* า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล ประจําปj 2559
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 1
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
14/2558 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระ
ที่ 3.3 รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 1)
2
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 2
ตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
3/2559 วั น พุ ธ ที่ 9 มี น าคม 2559 วาระที่
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รอบ 9 เดือน
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4.3 รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 2)
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 3
ในการประชุ ม คณ ะกรรมการฯ ครั้ ง ที่
6/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 วาระที่
3.3.2 รายงานผลการดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 3)
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
คณ ะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 4
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559
วั น พุ ธที่ 7 กั น ยายน 2559 วาระที่ 3.6.4
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธHการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 4 ประจําปj
งบประมาณ 2559 และรางแผนกลยุ ทธH การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปj 2560
- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
คณะกรรมการฯ ครบทุกไตรมาส โดยคณะ
กรรมการฯ ให* ข*อ สั งเกตและข* อเสนอแนะ
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข*องตอไป
- มี ก ารจั ด ทํ า และเสนอ (ราง) เกณฑH ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*บริหารระดับสูง
ประจํ าปj งบประมาณ 2559 เสนอตอคณะ
กรรมการฯ รวมทั้ งนํ าเสนอผลการประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานของผู* บริ หารระดั บสู งในการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร สพธอ. ครั้ งที่
12/2559 วั น พุ ธที่ 12 ตุ ล าคม 2559 วาระที่
3.2 การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของ
ผอ.สพธอ. ประจําปjงบประมาณ 2559 (ลับ)
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3

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง

4

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง

5

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีการประเมินผลงานผู*บริหารระดับสูง
(รองจากผู*อํานวยการ 2 ระดับ) โดยมี
ตัวชี้วัด น้ําหนัก และเปzาหมายที่ชัดเจน
เปfนรูปธรรม และมีการนําผลการ
ประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบ
คาตอบแทนและแรงจูงใจ
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ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณาแผนและรายงาน
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
คณะกรรมการให*ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
มีการประเมินผลงานผู*บริหารระดับสูง (รองจากผู*อํานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด
น้ําหนัก และเปzาหมายที่ชัดเจนเปfนรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับ
ระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ
เงื่อนไข
ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู*ครองตําแหนงแตประเมินไมครบถ*วน
ทั้งนี้ กรณีไมมีผู*ครองตําแหนงไมต*องประเมิน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การพิจารณาแผนและรายงานผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล

0.25

5

5.0000

0.0128

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ สพธอ. ป 2559 | 63

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. การจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริห าร สพธอ. มี ม ติ เห็ น ชอบ (ราง) แผนปฏิ บั ติ การด* านการบริห ารทรั พ ยากรบุ คคล
ประจํ าปj 2559 ในการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ งที่ 11/2558 วัน พุ ธที่ 14 ตุ ล าคม 2558 วาระที่ 3.9 (ราง)
แผนปฏิบัติการด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปj 2559 โดยแผนปฏิบัติการประกอบด*วย 5 กลยุทธH ได*แก
(1) พัฒนาภาพลักษณHและสร*างระบบการสรรหาคัดเลือกให*ได*คนเกงคนดี (Best Government Employer) (2)
พั ฒ นาความสามารถให* แ กบุ ค ลากรทั้ ง ความสามารถตามหน* า ที่ แ ละความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
(Sustainable competency base development) (3) พัฒ นาความสามารถผู*ปฏิ บัติงานด*าน HR ตลอดจนมี
ระบบการจัดการ HRIS ที่ ดี (Develop HR as Strategic Partner) (4) สร*างระบบความก*าวหน*าในอาชีพ เพื่ อ
รักษาบุคลากรไว*กับองคHกร (Best career for talent) และ (5) สงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร*างความ
รักในองคHกร (Motivate people by work-life blending) โดยคณะกรรมการฯ มีข*อสังเกต/ข*อเสนอแนะวาใน
ปuจจุบันกระบวนการในการปฏิรูปประเทศมีหลายประเด็นที่มีความเกี่ยวข*องกับภารกิจของ สพธอ. ซึ่งบุคลากรของ
สพธอ. ในทุกสวนงาน ไมใชเฉพาะที่ปฏิบัติงานด*านกฎหมาย ควรมีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือการ
ปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในสวน
ดังกลาวด*วย นอกจากนี้ควรกําหนดตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เปfนภาพใหญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับองคHกรด*วย
2. การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
มีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 14/2558 วันพุธที่
23 ธันวาคม 2558
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 9
มีนาคม 2559
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 8
มิถุนายน 2559
ไตรมาสที่ 4 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7
กันยายน 2559
จากการรายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวามีผลการดําเนินงานเปfนไปตาม
แผนที่กําหนดไว* (ร*อยละ 100) และได*มีการจัดทําและเสนอ (ราง) เกณฑHการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*บริหาร
ระดั บสู ง ประจํ าปj งบประมาณ 2559 เสนอตอคณะกรรมการฯ รวมทั้ งนํ าเสนอผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
ผู*บริหารระดับสูง ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 วาระที่
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพธอ. ประจําปjงบประมาณ 2559 (ลับ)
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ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
การมีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อกํากับการดําเนินงานที่เกี่ยวข*อง กอนเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร สพธอ. ในการพิจารณาประเด็นตางๆ ระดับนโยบายตอไป
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
วาระที่ 3.9 (ราง) แผนปฏิบัติการด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปj 2559
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 14/2558 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
วาระที่ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
3. สํา เนารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครั้งที่ 3/2559 วัน พุ ธที่ 9 มี น าคม 2559
วาระที่ 4.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
4. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
วาระที่ 3.3.2 รายงานผลการดําเนินงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)
5. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
วาระที่ 3.6.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธHการบริหารทรัพยากรบุคคลไตรมาสที่ 4 ประจําปj
งบประมาณ 2559 และรางแผนกลยุทธHการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปj 2560
6. สําเนา (ราง) เกณฑH การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของ ผอ.สพธอ. และผู* บ ริห าร 2 ระดั บ รองจาก
ผอ.สพธอ. ประจําปjงบประมาณ 2559
7. โครงสร*างตําแหนง (ใสซองปkดผนึก)
8. โครงสร*างเงินเดือน (ชวง) (ใสซองปkดผนึก)
หมายเหตุ :
สพธอ. จะดําเนินการจัดสงโครงสร*างตําแหนง และโครงสร*างเงินเดือนแบบซองปkดผนึก (เรื่องลับ)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.6 การพิจารณารายงานด1านการเงิน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวนิธินุช โศภารักษH
โทรศัพท$ : 02 123 1234
โทรศัพท$ : 02 123 1204 ตอ 90420
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 1 ในการประชุ ม
จํานวน 1 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 วันพุ ธที่ 10
กุมภาพันธH 2559 วาระที่ 3.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 1)
2
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 2 ในการประชุ ม
จํานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559 วันพุ ธที่ 18
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 3.1.2 รายงานผล
การดํ า เนิ น งานด* า นการเงิ น ปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 2)
3
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 3 ในการประชุ ม
จํานวน 3 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุ ธที่ 10
สิงหาคม 2559 วาระที่ 4.1.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 3)
4
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ ง ที่ 4 ในการประชุ ม
จํานวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2559 วันพุ ธที่ 9
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 3.1.2 รายงานผล
การดํ า เนิ น งานด* า นการเงิ น ปj ง บประมาณ
2559 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ บริหาร
สพธอ. ครบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการฯ
ให*ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะเพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวข*องตอไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

5

รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส
คณะกรรมการให*ความเห็น หรือ
ข*อเสนอแนะ

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การพิจารณารายงานด*าน
การเงิน

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
รายงานด*านการเงินตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
คณะกรรมการให*ความเห็นหรือข*อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด*านการเงินไมมีการวิเคราะหHผลการ
ดําเนินงานด*านการเงินเทียบกับเปzาหมาย ปuญหาอุปสรรค และแนวทางการแก*ไข
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การพิจารณารายงานด*านการเงิน

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
มีการรายงานด*านการเงิน ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่
10 กุมภาพันธH 2559
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่
18 พฤษภาคม 2559
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่
10 สิงหาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 จะนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2559 วัน
พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โดยคณะกรรมการฯ ได*มีข*อสังเกต/ข*อเสนอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานด*านการเงิน ดังนี้
1. ในการรายงานแผนและผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ต*องรายงานให*ชัดเจนและครอบคลุม
ในสิ่งที่รัฐบาลให*ความสําคัญ และสํานักงบประมาณจะพิจารณารายงานผลการเบิกจายจริง พร*อมข*อมูลประกอบ
อยางละเอียด
2. ในสวนของงบประมาณโครงการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจ และสั งคมดิ จิทัล (Digital Thailand)
กระทรวงฯ มี Project Management Office (PMO) สําหรับติดตามความคืบหน*าโครงการ จึงขอความรวมมือ
ในการรายงานขั้นตอนและสถานการณHดําเนินงานโครงการให*กระทรวงฯ ได*รับทราบเปfนระยะตามที่กําหนด
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
การมีคณะอนุกรรมการด*านการเงิน การลงทุน และติดตามงานที่สําคัญของ สพธอ. กํากับดูแลการ
ดําเนินงานกอนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. พิจารณา
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธH 2559
วาระที่ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
วาระที่ 3.1.2 รายงานผลการดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
วาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)
4. (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน
2559 วาระที่ 3.1.2 รายงานผลการดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
สพธอ. จะมีการรายงานผลการดําเนินงานด*านการเงิน ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4) ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ทาง สพธอ. จะดําเนินการสง
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให*ภายหลังที่ได*รับรองรายงานการประชุมฯ แล*ว
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค$การมหาชนรายไตรมาส
1.2.7 การพิจารณารายงานด1านภารกิจหลัก
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเดน
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายสุจินทH พูลบุญ
โทรศัพท$ : 0 2123 1206 ตอ 90601
โทรศัพท$ : 0 2123 1206 ตอ 90633
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ครั้งที่
รายงานด*านภารกิจหลักตอ
1 ตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น พุ ธ ที่ 13
มกราคม 2559 วาระที่ 3.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 1)
2
รายงานด*านภารกิจหลักตอ
รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ครั้งที่
คณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
2 ตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 5/2559 วั น พุ ธ ที่ 18
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 3.1.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 2)
3
รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ครั้งที่
รายงานด*านภารกิจหลักตอ
3 ตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 8/2559 วั น พุ ธ ที่ 10
สิ ง หาคม 2559 วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 3)
4
รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ครั้งที่
รายงานด*านภารกิจหลักตอ
4 ตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุม
คณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ 13/2559 วั น พุ ธ ที่ 9
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 3.1.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559
(ไตรมาสที่ 4)
รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลักตอ
คณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครบทุ กไตรมาส
โด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ให* ข* อ สั งเก ต แ ล ะ
ข* อ เสนอแนะเพื่ อดํ า เนิ น การในสวนที่ เกี่ ย วข* อ ง
ตอไป

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

5

รายงานด*านภารกิจหลักตอ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการให*ความเห็น หรือ
ข*อเสนอแนะ

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

การพิจารณารายงานด*าน
ระดับ
ภารกิจหลัก
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
รายงานด*านภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
รายงานด*านภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
รายงานด*านภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
รายงานด*านภารกิจหลักตอคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
รายงานด*านภารกิจหลักตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
5
คณะกรรมการให*ความเห็น หรือข*อเสนอแนะ
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด*านภารกิจหลักไมมีการวิเคราะหHผลการ
ดําเนินงานเทียบกับเปzาหมาย ปuญหาอุปสรรค และแนวทางการแก*ไข
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การพิจารณารายงานด*านภารกิจหลัก

น้ําหนัก
(ร*อยละ)
0.25

ผลการ
ดําเนินงาน
5

คาคะแนน
ที่ได*
5.0000

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.0128
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
การรายงานผลการดําเนินงานต/อคณะกรรมการฯ
มีการรายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ครบทั้ง 4 ไตรมาส ได*แก
ไตรมาสที่ 1 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่
13 มกราคม 2559
ไตรมาสที่ 2 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่
18 พฤษภาคม 2559
ไตรมาสที่ 3 เสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่
10 สิงหาคม 2559
ไตรมาสที่ 4 จะนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2559 วัน
พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โดยคณะกรรมการฯ ให*ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข*อง ดังนี้
1. โครงการ Cyber Security Mission ประเด็นการโจมตีเว็บไซตHตางๆ หากไมมีการแจ*งข*อมูล
เข*ามาที่ไทยเซิรHต สพธอ. ก็อาจจะไมทราบวาแตละหนวยงานถูกโจมตีระบบสารสนเทศ แม*วาจะมีการ Monitor
ผานระบบของไทยเซิรHตอยางสม่ําเสมอก็ตาม รวมทั้งแนวทางการให*บริการ Security Operation Center (SOC)
คณะกรรมการฯ ได*มีข*อเสนอแนะวานอกจากการให*บริการกับธนาคารโดยทั่วไปแล*ว สพธอ. นาจะให*ความสําคัญ
และมุงเน*นการให*บริการธนาคารของรัฐมากขึ้นด*วย สวนกิจกรรม Capacity Building ในการสร*างบุคลากรให*
เพียงพอตอความต*องการ ควรจัดลําดับตามความสําคัญของกลุมหนวยงาน และกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
แผนยุทธศาสตรH รวมทั้งเปzาหมายการดําเนินงานในแตละชวงเวลาให*ชัดเจน
2. ควรกระตุ*นให*เกิดความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในระดับ
นโยบายของหนวยงานตางๆ ให*เพิ่มมากขึ้น เพื่อให*มีการสื่อสารระหวางผู*บริหารหนวยงานนั้นๆ กับผู*ปฏิบัติงาน
โดย สพธอ. อาจต*องนําประเด็นการสร*างความตระหนักด*าน Security หารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ เพื่อ
ขอให* ชวยสนั บ สนุน และผลักดั นการสร*าง Awareness ในหนวยงานภาครัฐหรือกระทรวงตางๆ ผานทางการ
ประชุมหารือในระดับรัฐมนตรี
3. ในชวงของการยื่นภาษีออนไลนH สพธอ. สามารถใช*โอกาสในการประชาสัมพันธHภารกิจของ
องคHกร และกระตุ*นให*ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการยื่นภาษีออนไลนH
4. โครงการ Government Monitoring คณะกรรมการฯ มีข*อเสนอแนะในประเด็นการบริหาร
จัดการความเสี่ยงวาหากในอนาคตมีการโจมตีหนวยงานภาครัฐมากขึ้น ไทยเซิรHตจะไมสามารถดูแลรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยได*ครบถ*วน ดังนั้น สพธอ. จึงควรวางแผนและมีการกําหนดกรอบการดําเนินการอยางรอบคอบ
โดยอาจหาหนวยงานพันธมิตรในการดําเนินงาน และเชิญหนวยงานหลักตางๆ มาเข*ารับการอบรมเรื่องการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรH เพื่ อให*แตละหนวยงานมีความสามารถในการดูแลตนเอง โดย สพธอ. ทําหน*าที่
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ควบคุมการดําเนินงานให*เปfนไปตามมาตรฐาน
5. ปu ญ หาระบบการเชื่ อมโยงข* อมู ล ของหนวยงานราชการในปu จ จุ บั น มี ส าเหตุ มาจากแตละ
หนวยงานตางจัดจ*างผู*พัฒนาระบบ (Vendor) ภายใต*ขอบเขตที่กําหนดโดยไมได*บูรณาการรวมกัน จึงควรจะมี
การวางแผนและพัฒนาระบบข*อมูลของภาครัฐอยางบูรณาการ
6. ข*อเสนอแนะโครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ในเรื่อง UNSPSC หาก มี
เปz า หมายจะทํ า มาตรฐานในระดั บ ประเทศ ควรมี ภ าพรวมผู* ป ระกอบการทั้ ง หมด และอาจกํ า หนดให*
ผู*ประกอบการที่มีความพร*อมเข*ารวมดําเนินการกอน สวนเรื่อง Green e-Commerce ควรมีการติดตามผลการ
ดําเนิ นงานวาผู*ป ระกอบการที่ มาเข*ารับ การอบรม สามารถนํ าความรู*ห รือเทคนิ คที่ ถายทอดไปปรับใช*ในการ
ดําเนินธุรกิจได*มากน*อยเพียงใด
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
มีการประชุมผู*บริหารระดับสูงและระดับกลางของ สพธอ. เปfนประจําอยางตอเนื่องทุกสัปดาหH
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
วาระที่ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1)
2. สํ าเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ครั้ งที่ 5/2559 วั น พุ ธ ที่ 18 พฤษภาคม
2559 วาระที่ 3.1.1 รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)
4. (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน
2559 วาระที่ 3.1.1 รายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4)
หมายเหตุ :
สพธอ. จะมีการรายงานผลการดําเนินงานด*านภารกิจหลัก ปjงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4) ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ทาง สพธอ. จะ
ดําเนินการสงรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให*ภายหลังที่ได*รับรองรายงานการประชุมฯ แล*ว
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก/รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค$การมหาชน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเดน
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายสุจินทH พูลบุญ
โทรศัพท$ : 0 2123 1206 ตอ 90601
โทรศัพท$ : 0 2123 1206 ตอ 90633
คําอธิบาย :
ตามนัยมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติองคHการมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให*รายงานที่นําเสนอรัฐมนตรี
ผู*รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคHการมหาชนต*องกลาวถึงผลงานในปjที่ผานมา และคําชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน*า
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
ไมมีการรายงาน
3
มีการรายงานผลการดําเนินงานแก ดํ า เนิ น การจั ด สงรายงานผลการดํ า เนิ น งานแก
รั ฐ มนตรี ที่ กํ า กั บ ดู แ ลองคH ก ารมหาชนครั้ งที่ 1
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการ
(ไตรมาสที่ 2 ประจํ าปj งบประมาณ 2559) เมื่ อ
มหาชน จํานวน 1 ครั้ง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
5
มีการสงรายงานผลการดําเนินงาน ดํ า เนิ น การจั ด สงรายงานผลการดํ า เนิ น งานแก
รั ฐ มนตรี ที่ กํ า กั บ ดู แ ลองคH ก ารมหาชนครั้ งที่ 2
แกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการ
(ไตรมาสที่ 4 ประจํ าปj งบประมาณ 2559) เมื่ อ
มหาชน จํานวน 2 ครั้ง
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

การรายงานผลการดําเนินงานแก
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

xx
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เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีการรายงาน
3
มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน จํานวน 1 ครั้ง
5
มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน จํานวน 2 ครั้ง
เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไมเปfนไปตามบทบัญญัติมาตรา 41
แหงพระราชบัญญัติองคHการมหาชน พ.ศ. 2542
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

การรายงานผลการดําเนินงานแก
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน

0.5

5

5.0000

0.0255

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
การรายงานผลการดําเนินงานแก/รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค$การมหาชน
มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน โดยดําเนินการจัดสงรายงานผล
การดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 2 ประจําปjงบประมาณ 2559) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยมีภาพรวมผล
การดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 อยูที่ร*อยละ 46 และได*ดําเนินการจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 2 (ไตรมาส
ที่ 4 ประจํ าปj งบประมาณ 2559) เมื่ อวั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2559 โดยสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานในไตรมาสที่ 4 ได* มี
ภาพรวมผลการดํ าเนิ น งานร* อยละ 100 ซึ่ งการรายงานประกอบด* ว ยผลการดํ า เนิ น งานของโครงการที่ ได* รั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น จํ า นวน 4 โครงการ และเปf น การจั ด สรรงบประมาณภายใน 2 โครงการรวมทั้ งสิ้ น 6
โครงการ ดังนี้
โครงการที่ได*รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 4 โครงการ
1) โครงการ Cybersecurity Missions
2) โครงการสงเสริมความเชื่ อมั่ น ในการทํ าธุรกรรมอิเล็ กทรอนิ กสH (Thailand e-Commerce
Sustainability)
3) โครงการอํานวยความสะดวกทางการค*าด*วยวิธีอิเล็กทรอนิกสH (e-Trade Facilitation)
4) โครงการศูนยHกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณภายใน สพธอ. จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการวิจัยและจัดทําข*อมูลเพื่อกําหนดยุทธศาสตรHการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHของ
ประเทศ (e-Transactions Data Analytics)
2) โครงการการอภิบาลอินเทอรHเน็ต (Internet Governance)
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
กระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน และการรายงานความก*าวหน*าของการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
สงผลตอการสะสมผลการดําเนินงานในมิติตางๆ ทําให*การรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานกํากับเปfนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน ประจําปjงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 1/2559 (ไตรมาสที่ 2)
2. สําเนาบันทึกข*อความนําสงรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน
ปjงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 (ไตรมาสที่ 2) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
3. สําเนารายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน ประจําปjงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 2/2559 (ไตรมาสที่ 4)
4. สําเนาบันทึกข*อความนําสงรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคHการมหาชน
ปjงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 (ไตรมาสที่ 4) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.4 การเข1าร/วมการประชุมของคณะกรรมการ
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจํานงคH
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90100
คําอธิบาย :
กรรมการโดยตําแหนงสามารถมอบหมายผู*แทนเข*ารวมการประชุมได*ไมเกิน 2 คนตอ 1 ตําแหนง
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
ร*อยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการ
เข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ
2
ร*อยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการ
เข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ
3
ร*อยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการ
เข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ
4
ร*อยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการ มี จํ านวนการประชุ มทั้ งหมดในปj งบประมาณ
2559 (ตั้ ง แตเดื อ น ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)
เข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
จํานวน 15 ครั้ง โดยการประชุ มที่ มีกรรมการ
กรรมการ
เข* า ประชุ ม ร* อ ยละ 80 ขึ้ น ไปของจํ า นวน
กรรมการ มีจํานวน 12 ครั้ง คิดเปfนร*อยละ 80
ของการประชุมทั้งหมด
5
ร*อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการ
เข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การเข*ารวมการประชุมของคณะกรรมการ

หนวยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
4.182

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

16.36

-20

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ร*อยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
2
ร*อยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
3
ร*อยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
4
ร*อยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
5
ร*อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข1อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร1อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค/าคะแนน
ที่ได1

ค/าคะแนนถ/วง
น้ําหนัก

การเข*ารวมการประชุมของคณะกรรมการ

1.0

80

4.0000

0.0408

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
การเข*ารวมการประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในปjงบประมาณ 2559 (ตั้งแตเดือน ต.ค.
2558 – ก.ย. 2559) จํานวน 15 ครั้ง ซึ่งมีจํานวน 12 ครั้ง ที่มีกรรมการเข*าประชุมร*อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
กรรมการ คิดเปfนร*อยละ 80 ของการประชุมทั้งหมด
สพธอ. มีมาตรการกําหนดการประชุมลวงหน*าตลอดทั้งปjงบประมาณ 2559 โดยกําหนดให*มีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธในสัปดาหHที่ 3 ของเดือน) และมีการกําหนดวาระเพื่อพิจารณาลวงหน*าแตละเดือนที่
แนนอนในเบื้องต*น
รายละเอียดการคํานวณ กรรมการ สพธอ. จํานวน 11 คน ประกอบด*วย
1. ประธานกรรมการ
1 คน
2. กรรมการโดยตําแหนง 3 คน
3. กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ 6 คน
4. กรรมการและเลขานุการ 1 คน
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
ครั้งที่
11/2558
12/2558
13/2558
14/2558
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559

วันที่
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธH 2559
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
วันจันทรHที่ 25 เมษายน 2559
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
วันพุธที่ 26 กันยายน 2559

ผู1เข1าร/วม

ผู1ไม/เข1าร/วม

9
11
10
9
9
9
8
9
8
9
9
9
10
9
8

2
0
1
2
2
2
3
2
3
2
2
2
1
2
3

ร1อยละของ
ผู1เข1าร/วม
81.82
100
90.91
81.82
81.82
81.82
72.73
81.82
72.73
81.82
81.82
81.82
90.91
81.82
72.73

ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
คณะกรรมการบริหาร สพธอ. มีความกระตือรือร*น ให*ข*อเสนอแนะและข*อคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ และมี
การประชุมนอกรอบกอนการประชุมกับประธานกรรมการและผู*ทรงคุณวุฒิบางทาน (แล*วแตกรณี)
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานผลการเข*ารวมประชุ มคณะกรรมการบริห าร สพธอ. จํานวน 15 ครั้ง เผยแพรในเว็บ ไซตH
สพธอ. https://www.etda.or.th/content/board-member-attendance.html
2. ร*อยละการเข*ารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. จํานวน 15 ครั้ง เผยแพรในเว็บไซตH สพธอ.
https://www.etda.or.th/content/percentage-of-board-member-attendance.html
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ปjงบประมาณ 2559 (ตั้งแตเดือน ต.ค. 2558
– ก.ย. 2559) จํานวน 15 ครั้ง
หมายเหตุ :
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ เพื่อให*สอดคล*องตามสถานการณH
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ สพธอ. ป 2559 | 79

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห$ด1านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค$กร
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : พ.ต.ท หญิง จีรบูรณH บําเพ็ญนรกิจ
นางสาวอัจฉราพร หมุดระเดน
นายศิริพงษH วงศHศรีตระการ
นางสาวนิธินุช โศภารักษH
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1203 ตอ 90301
0 2123 1206 ตอ 90601
0 2123 1201 ตอ 90140
0 2123 1204 ตอ 90420
คําอธิบาย :
รายงานการวิเคราะหHด*านการเงิน ด*านความเสี่ยง และด*านภารกิจหลักขององคHกร มีข*อมูลคําอธิบายและการ
วิเคราะหHถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พร*อมทั้งระบุปuญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก*ไข
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
ไมมีคําอธิบายและการวิเคราะหH
3
มีคําอธิบายและการวิเคราะหHไม
ครบถ*วน
5
มีคําอธิบายและการวิเคราะหHครบถ*วน มี การเปk ด เผยข* อมู ล รายงานการวิ เคราะหH ด* า น
การเงิน ด* า นความเสี่ ย ง และด* า นภารกิ จ หลั ก
ขององคH กร ในรายงานประจํ าปj 2558 และใน
เว็บไซตH สพธอ.
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีรายงานการวิเคราะหHด*าน
การเงิน ความเสี่ยงและภารกิจ
หลักขององคHกร

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีคําอธิบายและการวิเคราะหH
3
มีคําอธิบายและการวิเคราะหHไมครบถ*วน
5
มีคําอธิบายและการวิเคราะหHครบถ*วน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

มีรายงานการวิเคราะหHด*านการเงิน
ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ
องคHกร

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
การเปkดเผยข*อมูลและความโปรงใส สพธอ. มีการเปkดเผยข*อมูลรายงานการวิเคราะหHด*านการเงิน ด*าน
ความเสี่ยง และด*านภารกิจหลักขององคHกร การวิเคราะหHถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พร*อมทั้งระบุปuญหา
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก*ไขผานทางเว็บไซตH สพธอ. และรายงานประจําปj 2558
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานประจําปjงบประมาณ 2558
2. ภาพเว็บไซตH สพธอ. ที่มีการเปkดเผยข*อมูลตามที่กําหนด
หมายเหตุ :
สามารถ Download ได*ผานทาง https://www.etda.or.th/publishing-detail/etda-annual-report2015.html
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.2 มีข1อมูลงบการเงิน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวนิธินุช โศภารักษH
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1204 ตอ 90420
คําอธิบาย :
งบการเงินตางๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช*ชื่ออื่นได*ตามความเหมาะสม ประกอบด*วย
1) งบดุล
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
ไมมีงบการเงิน
3
มีงบการเงิน แตรายละเอียดไม
ครบถ*วน หรือไมได*เผยแพร
5
มีงบการเงินครบถ*วน และเปkดเผย มีการเปkดเผยงบ/รายงานทางการเงินประจําปj
งบประมาณ 2558 ในรายงานประจํ าปj 2558
ในเว็บไซตH และตีพิมพHในรายงาน
และเปkดเผยผานเว็บไซตH สพธอ.
ประจําปj
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข*อมูลงบการเงิน

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

ปป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีงบการเงิน
3
มีงบการเงิน แตรายละเอียดไมครบถ*วน หรือไมได*เผยแพร
5
มีงบการเงินครบถ*วน และเปkดเผยในเว็บไซตH และตีพิมพHในรายงานประจําปj
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข*อมูลงบการเงิน

น้ําหนัก
(ร*อยละ)
0.25

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
ปu จ จุ บั น มี ก ารเปk ด เผยงบการเงิ น ประจํ า ปj ง บประมาณ 2558 โดยเผยแพรลงบนเว็ บ ไซตH สพธอ.
https://www.etda.or.th/etda-overall-operation.html ประกอบด*วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และนอกจากนี้ยังมีการเปkดเผยงบการเงินประจําปjงบประมาณ 2558 ใน
รายงานประจําปj 2558 และเผยแพรลงบนเว็บไซตH สพธอ.
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานประจําปj 2558
2. เว็บไซตH สพธอ. https://www.etda.or.th/documents-for-download.html และ
https://www.etda.or.th/etda-overall-operation.html
หมายเหตุ :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.3 มีข1อมูลประวัติของคณะกรรมการองค$การมหาชนเปrนรายบุคคล
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจํานงคH
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90100
คําอธิบาย :
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด*วย
1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการทํางาน
4) ตําแหนงหน*าที่ปuจจุบันนอกเหนือจากในองคHการมหาชน
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
ไมมีประวัติของคณะกรรมการ
3
มีประวัติของคณะกรรมการไม
ครบถ*วน
5
มี ก ารเปk ด เผยประวั ติ ของคณะกรรมการบริ ห าร
มีประวัติของคณะกรรมการเปfน
สพธอ. เปf น รายบุ คคลครบถ* วนผานทางเว็บ ไชตH
รายบุคคลอยางครบถ*วน
https://www.etda.or.th/content/structureetda-board-of-director-58.html
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข*อมูลประวัติของคณะกรรมการ
องคHการมหาชนเปfนรายบุคคล
เกณฑ$การให1คะแนน :

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีประวัติของคณะกรรมการ
3
มีประวัติของคณะกรรมการไมครบถ*วน
5
มีประวัติของคณะกรรมการเปfนรายบุคคลอยางครบถ*วน
เงื่อนไข หากเปkดเผยประวัติกรรมการไมครบทุกคน ได* 1 คะแนน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

มีข*อมูลประวัติของคณะกรรมการ
องคHการมหาชนเปfนรายบุคคล

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
ปu จจุ บั น มี การเปk ดเผยประวัติ คณะกรรมการบริห าร สพธอ. ครบถ* วน โดยเผยแพรลงเว็บ ไซตH สพธอ.
https://www.etda.or.th/content/structure-etda-board-of-director-58.html ป ระกอบ ด* วย ชื่ อ อ ายุ
วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และตําแหนงปuจจุบัน
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
ภาพเว็บไซตH สพธอ. แสดงข*อมูลประวัติคณะกรรมการบริหาร สพธอ. รายบุคคลครบถ*วน
หมายเหตุ :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.4 มีข1อมูลการเข1าประชุมของคณะกรรมการองค$การมหาชน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจํานงคH
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90100
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
1
มีข*อมูลการเข*าประชุมคณะกรรมการ
ไมครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
มีข*อมูลการเข*าประชุมคณะกรรมการ มีข*อมูลการเข*าประชุมคณะกรรมการ
ครบถ*วน ผานทางเว็บไซตH สพธอ.
ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
https://www.etda.or.th/board-ofetda.html
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต
ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
ปjงบประมาณ พ.ศ.
มีข*อมูลการเข*าประชุมของ
คณะกรรมการองคHการมหาชน

ระดับ

2556
5

2557
5

2558
5

2558

2559

-

-

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
มีข*อมูลการเข*าประชุมคณะกรรมการไมครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
มีข*อมูลการเข*าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข*อมูลการเข*าประชุมของ
คณะกรรมการองคHการมหาชน

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
สพธอ. มีการเปkดเผยข*อมูลการเข*ารวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครบทุกครั้ง ทางเว็บไซตH
https://www.etda.or.th/content/board-member-attendance.html
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน : อุปสรรคต/อการดําเนินงาน : หลักฐานอ1างอิง :
ข*อมูลการเข*าประชุมคณะกรรมการฯ ผานเว็บไซตH สพธอ. https://www.etda.or.th/board-ofetda.html
หมายเหตุ :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.5 มีข1อมูลโครงสร1างของคณะกรรมการองค$การมหาชนและอนุกรรมการ
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจํานงคH
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90100
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
ไมมีโครงสร*างของคณะกรรมการและ
1
คณะอนุกรรมการ
มีโครงสร*างของคณะกรรมการและ
3
คณะอนุกรรมการ แตไมครบทุกคณะ
ที่สําคัญ
มีโครงสร*างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีโครงสร*างของคณะกรรมการและ
ที่สําคัญครบถ*วน
อนุกรรมการที่สําคัญได*ครบถ*วน
ทุกคณะ
5
อนุกรรมการที่สําคัญ เชน อนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการ
สรรหาและคาตอบแทน อนุกรรมการ
ด*านบุคคล
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข*อมูลโครงสร*างของ
คณะกรรมการองคHการมหาชน
และอนุกรรมการ

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีโครงสร*างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
มีโครงสร*างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แตไมครบทุกคณะที่สําคัญ
มีโครงสร*างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญครบถ*วนทุกคณะ
5
อนุกรรมการที่สําคัญ เชน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหา
และคาตอบแทน อนุกรรมการด*านบุคคล
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข*อมูลโครงสร*างของ
คณะกรรมการองคHการมหาชน
และอนุกรรมการ

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
มี ข*อ มู ล โครงสร*า งของคณะกรรมการและอนุ กรรมการที่ สํ า คั ญ (เชน คณะอนุ กรรมการด* า นการเงิ น
การลงทุ น และติ ด ตามงานที่ สํ า คั ญ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล และอื่นๆ) เผยแพรลงเว็บไซตH สพธอ. https://www.etda.or.th/board-of-etda.html
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
ภาพแสดงโครงสร*างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เผยแพรลงเว็บไซตH สพธอ.
https://www.etda.or.th/board-of-etda.html
หมายเหตุ :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.6 มีข1อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร$
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัจฉราพร หมุดระเดน
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวพรรวดี โควินทเศรษฐ
โทรศัพท$ : 0 2123 1206 ตอ 90601
โทรศัพท$ : 0 2123 1206 ตอ 90651
คําอธิบาย :
มีข*อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตรH ประกอบด*วย
1) ประวัติความเปfนมาขององคHการมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญขององคHกร และผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักที่ผานมา
3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปuจจุบัน
4) ข*อมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตรHและเปzาหมายการปฏิบัติงานขององคHกร
ในระยะเวลา 3 - 5 ปjข*างหน*า
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
มีข*อมูลไมครบถ*วน
มีข*อมูลครบถ*วนและเปfนปuจจุบัน
5
มีข*อมูลครบถ*วน
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข*อมูลภารกิจหลัก และแผน
ยุทธศาสตรH

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
คะแนน
1
มีข*อมูลไมครบถ*วน
5
มีข*อมูลครบถ*วน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

0.25

5

5.0000

0.0128

มีข*อมูลภารกิจหลัก และแผน
ยุทธศาสตรH

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
มีการเปkดเผยข*อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตรH ในเว็บไซตH สพธอ.
https://www.etda.or.th/tha/index.html และในรายงานประจําปj 2558 ซึ่งสามารถดาวนHโหลดได*ที่
https://www.etda.or.th/documents-for-download.html
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานประจําปj 2558
2. ภาพเว็บไซตHที่มีการเปkดเผยข*อมูล
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน1าที่ของคณะกรรมการองค$การมหาชน
1.5 การเปqดเผยข1อมูลและความโปร/งใส
1.5.7 มีข1อมูลที่สําคัญในเว็บไซต$ขององค$การมหาชน
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยชนะ มิตรพันธH
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายภัทรพล วงษHคํานา
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1205 ตอ 90530
คําอธิบาย :
ข*อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ*วนและเปfนปuจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจําปj
2) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ*ามี)
3) การจัดซื้อจัดจ*าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคHการโดยผู*บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ*ามี)
6) แผนงานที่สําคัญ
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด*านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข*อบังคับและ/หรือระเบียบขององคHการมหาชน
10) รายงานการประเมินความคุ*มคาการดําเนินงานขององคHการมหาชนตามที่กําหนดไว*ใน
กฎหมายจัดตั้งองคHการมหาชน (กําหนดเปfนหลักการวา ในการประเมินความคุ*มคาการดําเนินงานขององคHการ
มหาชน ตามที่กําหนดไว*ในกฎหมายจัดตั้งองคHการมหาชน ดังกลาวจะต*องมีการวิเคราะหHความคุ*มคาตามเกณฑH
การประเมินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด)
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
มีข*อมูลและสารสนเทศไมครบถ*วนและ
ไมเปfนปuจจุบัน
5
- มีข*อมูลครบถ*วนและเปfนปuจจุบัน
มีข*อมูลและสารสนเทศที่สําคัญ
ครบถ*วนและเปfนปuจจุบัน
ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีข*อมูลที่สําคัญในเว็บไซตHของ
องคHการมหาชน

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
5

2557
5

2558
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
มีข*อมูลและสารสนเทศไมครบถ*วนและไมเปfนปuจจุบัน
5
มีข*อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ*วนและเปfนปuจจุบัน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
มีข*อมูลที่สําคัญในเว็บไซตHของ
องคHการมหาชน

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

0.25

5

5.0000

0.0128

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
มี ก ารเปk ด เผยข* อ มู ล และสารสนเทศที่ สํ า คั ญ ครบถ* ว นและเปf น ปu จ จุ บั น ในเว็ บ ไซตH สพธอ.
https://www.etda.or.th/tha/index.html
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
ภาพเว็บไซตH สพธอ. แสดงการเปkดเผยข*อมูลและสารสนเทศที่สําคัญครบถ*วนและเปfนปuจจุบัน
หมายเหตุ :
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 มีการเปqดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร/วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน1าที่
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจํานงคH
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90100
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
คะแนน
1
5

เกณฑ$การให1คะแนน

ผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการไมมีการประเมินตนเอง
คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
มีการเปkดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน*าที่

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีการเปkดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน*าที่

หนวยวัด

ระดับ

มีการเปkดเผยผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สพธอ. โดยคณะกรรมการฯ รวมแสดงความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลประเมิ น และกํ า ห นด
แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ห น* า ที่ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห าร สพธอ. ครั้ งที่ 10/2559 (วั น พุ ธ ที่ 7
กันยายน 2559)

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557 2558
5
5
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
คณะกรรมการไมมีการประเมินตนเอง
5
คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
มีการเปkดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน*าที่
เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อยางน*อยที่สุด) ดังตอไปนี้
1) โครงสร*างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน*าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทําหน*าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธHกับฝ‘ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ‘ายเลขานุการในด*านตางๆ เชน
- การสงวาระการประชุมอยางน*อย 7 วันกอนการประชุม
- ความครบถ*วนของข*อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต*องเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่ําเสมอของการรายงานและความถูกต*องของการรายงานผลงานขององคHการมหาชนด*าน
การเงินและภารกิจหลัก
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

มีการเปkดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณ ะกรรมการในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการ
รวมแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผล
ประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพในการปฏิ บั ติ
หน*าที่

2

5

5.0000

0.1020
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร สพธอ. ได* มีการประเมิ น ตนเอง ประจํ า ปj งบประมาณ 2559 และมี การ
รายงานผลการประเมิน ตนเอง ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวัน พุ ธที่ 7 กัน ยายน 2559
เพื่ อ ให* ค ณะกรรมการได* ร วมกั น พิ จ ารณาให* ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ตนเอง ซึ่ งคณะกรรมการฯ มี
ข*อเสนอแนะวา ควรมีการปรับปรุงใน 2 เรื่อง ได*แก (1) คณะกรรมการได*ให*ความสําคัญและใช*เวลาอยางเพียงพอ
ในการพิจารณาหรือทบทวนจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และข*อบังคับของสํานักงาน ซึ่งที่ประชุมได*มอบหมายให*
สพธอ. ไปพิจารณาทบทวนและนําเรื่องมาเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาให*ความเห็นชอบตอไป และ (2) การ
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานด*าน CSR ของสํานักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อให*การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปzาหมายที่กําหนด ซึ่งในสวนนี้ ฝ‘ายเลขานุการคณะกรรมการก็ได*มีการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรม CSR ในปj
2560 แล*ว และที่ประชุมเห็นวามีความเหมาะสมที่จะดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว*
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
วาระที่ 3.6.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจําปj 2559
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
วาระที่ 3.6.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจําปj 2559
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจําปjงบประมาณ 2559
หมายเหตุ :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด1านการกํากับดูแลกิจการ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.2 มีการจัดให1มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู1ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน1าที่กรรมการ
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรจนา ล้ําเลิศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นางสาวจิตรสินี ทองจํานงคH
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90101
โทรศัพท$ : 0 2123 1201 ตอ 90100
คําอธิบาย :
การจัดกิจกรรม ประกอบด*วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวข*องกับองคHการมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล*องกับภารกิจหลักขององคHการมหาชน
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรู*ที่ได*รับไปใช*ประโยชนHกับงานขององคHการ
มหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เข*ารวม)
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีการจัดให*มีกิจกรรม
2
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม (ถ*ามี)
3
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม (ถ*ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานหรือองคHกรภายนอกที่
เกี่ยวข*องกับกิจการขององคHการ
มหาชน
4
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม (ถ*ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานหรือองคHกรภายนอกที่
เกี่ยวข*องกับกิจการขององคHการ
มหาชน

ผลการดําเนินงาน
-

-
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

5

มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาทบทวนกลยุทธH พันธกิจ
พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยงของ
องคHกร
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศ
กรรมการใหม (ถ*ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
หนวยงานหรือองคHกรภายนอกที่
เกี่ยวข*องกับกิจการขององคHการ
มหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาทบทวนกลยุทธH พันธกิจ
พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยง
ขององคHกร
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัด
กิจกรรม และการนําความรู*ที่ได*รับ
ไปใช*ประโยชนHกับงานขององคHการ
มหาชน

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

มีการจัดให*มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู*ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน*าที่กรรมการ

หนวยวัด

ระดับ

- มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือ
องคHกรภายนอกที่เกี่ยวข*องกับกิจการขององคHการ
มหาชน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได*แก Google
และรวมหารือกับผู*บริหาร RSA
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธH พันธ
กิ จ ขององคH ก ร ในการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหาร สพธอ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
27 สิ ง หาคม 2558 วาระที่ 3.1 (ราง) กรอบ
ยุทธศาสตรH สพธอ. ปj 2559-2562
- มีรายงานสรุปการเดินทางไปเข*ารวมการประชุม
RSA Conference 2016 ณ เมืองซานฟรานซิสโก
ป ระ เท ศ ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า ระ ห ว างวั น ที่ 28
กุมภาพันธH-6 มีนาคม 2559 เพื่อนําความรู*ที่ได*รับ
ไปใช*ประโยชนHกับงานขององคHการมหาชน
ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.

2555
-

2556
5

2557
5

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2557

2558

-

-

ปป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
ไมมีการจัดให*มีกิจกรรม
2
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถ*ามี)
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถ*ามี)
3
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคHกรภายนอกที่เกี่ยวข*องกับกิจการ
ขององคHการมหาชน
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถ*ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคHกรภายนอกที่เกี่ยวข*องกับกิจการ
4
ขององคHการมหาชน
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธH พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญ
และความเสี่ยงขององคHกร
มีข*อมูลขององคHกร และปฐมนิเทศกรรมการใหม (ถ*ามี)
มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคHกรภายนอกที่เกี่ยวข*องกับกิจการ
ขององคHการมหาชน
5
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธH พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญ
และความเสี่ยงขององคHกร
มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรู*ที่ได*รับไปใช*ประโยชนHกับ
งานขององคHการมหาชน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

มีการจัดให*มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู*ความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหน*าที่
กรรมการ

1

5

5.0000

0.0510
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
1. ประธานคณะกรรมการบริห าร สพธอ. และคณะกรรมการ เข* า อบรมหั ว ข* อ ความสํ า คั ญ และการ
ยกระดั บ กระบวนทั ศนH ด*านคุ ณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency) เมื่ อวัน ที่ 29 เมษายน
2559 ณ ห*อง Open Forum สพธอ.
2. มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธH พันธกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่
9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558วาระที่ 3.1 (ราง) กรอบยุทธศาสตรH สพธอ. ปj 2559-2562 ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรH สพธอ. ปj 2559 - 2562 โดยให*นําข*อสังเกตและข*อเสนอแนะของที่ ประชุม
คณะกรรมการไปปรับแก*ไข และทบทวนแผนปฏิบัติการในแตละโครงการของ สพธอ. ในรายละเอียดตอไป
3. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการเข*ารวมงานสัมมนาวิชาการ RSA Conference 2016 ระหวางวันที่ 28
กุมภาพันธH - 6 มีนาคม 2559 ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ได*มีการหารือกับ RSA (The
Security Division of ECM) เกี่ย วกั บ ประเด็ น ความรวมมื อ สพธอ. และ RSA (แนวทางการทํ างานรวมกั น ใน
โครงการ Government Monitoring ของ สพธอ. ) และหารือกับ Google เกี่ยวกับประเด็นความรวมมือ สพธอ.
และ Google (แนวทางการทํางานรวมกันระหวาง CERT ของ Google และไทยเซิรHต)
ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. รายงานสรุป การเดินทางไปเข*ารวมการประชุม RSA Conference 2016 ณ เมืองซานฟรานซิส โก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธH-6 มีนาคม 2559
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
วาระที่ 3.1 (ราง) กรอบยุทธศาสตรH สพธอ. ปj 2559-2562
หมายเหตุ :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามข1อกําหนด (Compliance) ขององค$กร
ผู1กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาติชาย สุทธาเวศ
ผู1จัดเก็บข1อมูล : นายทัศวัศ ทัศนไตรลักษณH
นางสาวบุญศรี กุลฉันทH
นายวรวิทยH เตชะสุภากูร
โทรศัพท$ : 0 2123 1234
โทรศัพท$ : 0 2123 1207 ตอ 90720
0 2123 1204 ตอ 90402
0 2123 1234 ตอ 90127
คําอธิบาย :
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance) เปfนแนวทางหนึ่งในการบริหารความ
เสี่ยงระดับองคHกร ซึ่งเปfนการดําเนินงานเพื่อให*องคHกรดําเนินงานได*สอดคล*องกับกฎหมาย กฎเกณฑH ข*อบังคับ
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช*ของหนวยงานภายนอก (หนวยงานกํากับ) ซึ่งสวนงานกํากับการปฏิบัติตาม
ข*อกําหนด สํานักพัฒนาองคHกร เปfนหนวยงานเพื่อทําหน*าที่รับผิดชอบงานด*าน Compliance ของ สพธอ. (ตาม
ข*อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพธอ. วาด*วยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตอํานาจหน*าที่ของสวนงาน พ.ศ.
2559 และประกาศ สพธอ. เรื่องการจัดแบงสวนงานภายใน สพธอ. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559) โดยมีหน*าที่ความ
รับ ผิ ด ชอบของสวนงาน Compliance คื อ การกํ า กั บ ติ ด ตาม ให* คํ าปรึ ก ษา และสงเสริ มให* มี การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ข*อบั งคับ ระเบี ยบ ประกาศ คําสั่งหรือมติ อื่น ใดที่ เกี่ยวข*องกั บการดํ าเนิ น งานของสํานักงาน รวมทั้ ง
สื่อสารและประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคHกร เพื่อให*การดําเนินงานของสํานักงานเปfนไป
โดยมีประสิทธิภาพและสอดคล*องตามข*อกําหนด ลักษณะองคHกรและภารกิจของ สพธอ.
ข1อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
1
การรวบรวมการปฏิบัติตามแนวทางการ มีการรวบรวมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามข*อกําหนด (Compliance) โดยมีการจัดทํา
ปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance)
พร*อมจัดทําปฏิทินกลาง เพื่อการสื่อสาร ปฏิทินกลาง และกระบวนการทํางาน (Workflow)
ของงานด*าน Compliance
ภายในองคHกร
2
กระบวนการการสื่อสาร/อบรมให*บุคลากร มี ก ารอบรมเพื่ อ เสริ ม สร* า งความรู* ค วามเข* า ใจ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข* อ กํ า หนด ประจํ า ปj
ในองคHกรรับทราบถึงการปฏิบัติตาม
งบป ระมาณ 2559 เมื่ อ วั น พ ฤหั สบ ดี ที่ 11
ข*อกําหนด (Compliance)
สิงหาคม 2559
3
- มีสรุปผลความคิดเห็น/ข*อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
สรุปผลความคิดเห็น/ข*อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปuญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก ปuญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
การปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance) ข* อ กํ า ห น ด (Compliance) เพื่ อเส ริ ม ส ร* า ง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ สพธอ. ป 2559 | 103

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ความรู* ค วามเข* า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ข*อกํ าหนด ประจําปj งบประมาณ 2559 เมื่ อวั น
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
- มี ข* อ เสนอแนะของอนุ ก รรมการฯ จากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 8
มี น าคม 2559 และครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อวั น พุ ธ ที่
18 พฤษภาคม 2559
รายงานผลสรุปความคิดเห็น/ข*อเสนอแนะฯ มีการรายงานผลสรุปความคิดเห็น/ข*อเสนอแนะ
ฯ พร*อมรางแนวทางการปฏิบั ติต ามข* อกําหนด
พร*อมรางแนวทางการปฏิบัติตาม
ข*อกําหนด (Compliance) ตอผู*บริหาร (Compliance) ต อ ผู* บ ริ ห า ร ระ ดั บ สู งแ ล ะ
ระดั บ กลางของ สพธอ.ในการประชุ มผู* บ ริ ห าร
ระดับสูงของ สพธอ.
ระดับสูงและระดับกลาง สพธอ. ครั้งที่ 16/2559
เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
มีการจัดทํา (ราง) คูมือการปฏิบัติตามข*อกําหนด
จัดทําคูมือการปฏิบัติตามข*อกําหนด
(Compliance) ฉบับสมบูรณH (เวอรHชั่น 1) (Compliance Manual) ข อ ง ส พ ธ อ . แ ล ะ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการ
ของ สพธอ. และนําเสนอตอคณะ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวัน
กรรมการบริหาร สพธอ.
พุธที่ 7 กันยายน 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

4

5

ข*อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติ
ตามข*อกําหนด (Compliance)
ขององคHกร

หนวยวัด

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปjงบประมาณ พ.ศ.
2556
-

2557
-

2558
-

ร*อยละที่เพิ่มขึ้น
2558

2559

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ$การให1คะแนน :
ระดับ
เกณฑ$การให1คะแนน
คะแนน
1
การรวบรวมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance) พร*อมจัดทํ า
ปฏิทินกลาง เพื่อการสื่อสารภายในองคHกร
2

กระบวนการการสื่ อสาร/อบรมให* บุ คลากรในองคH กรรับ ทราบถึ งการปฏิ บั ติ ตามข* อกํ าหนด
(Compliance)

3

สรุปผลความคิดเห็น/ข*อเสนอแนะ เกี่ยวกับปuญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
ข*อกําหนด (Compliance)

4

รายงานผลสรุป ความคิ ด เห็ น /ข* อเสนอแนะฯ พร* อมรางแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามข* อกํ าหนด
(Compliance) ตอผู*บริหารระดับสูงของ สพธอ.

5

จัดทําคูมือการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance) ฉบับสมบูรณH (เวอรHชัน 1) ของ สพธอ.
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ.

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข*อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
4.3 ระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามข*อกําหนด
(Compliance) ขององคHกร

น้ําหนัก
(ร*อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได*

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

6

5

5.0000

0.3061

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได1ดําเนินการ :
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance) สพธอ. มีการดําเนินงานดังนี้
1. ดําเนินการรวบรวมการปฏิ บัติตามแนวทางการปฏิบั ติตามข*อกําหนด (Compliance) และ
จัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข*อกําหนด พร*อมทั้งจัดทําปฏิทินกลาง
เพื่อแจ*งไปยังสวนงานที่เกี่ยวข*องภายใน สพธอ.
2. นํ าเสนอขั้น ตอนการดําเนินงาน (Work Flow) เพื่อติด ตามผลการปฏิ บัติตามข*อกําหนดตอ
ประชุมผู*บริหารระดับสูงและระดับกลาง สพธอ. ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
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รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
3. ดําเนินการจัดทําบันทึกแจ*งเวียนภายใน เพื่อแจ*งขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) การ
ติดตามผลการปฏิบัติตามข*อกําหนดในแตละเดือนของสํานักที่เกี่ยวข*อง รวมทั้งขอความเห็นหรือข*อเสนอแนะ
สําหรับการแก*ไขปรับปรุงข*อมูลในสวนที่เกี่ยวข*องได* เพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป
4. นําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองคHกร (ERM) ด*านกฎหมาย (Legal Risk) เรื่อง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข*อบังคับ (Compliance) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ครั้งที่ 3/2559 เมื่ อวันอังคารที่ 8 มี นาคม 2559 และครั้งที่ 5/2559 เมื่ อวันพุ ธที่ 18 พฤษภาคม 2559
โดยมีข*อเสนอแนะดังนี้
4.1 คณะอนุกรรมการฯ ให*คําแนะนําวา นอกจากจะต*องสงรายงานเรื่องตางๆ ไปยังหนวยที่
กํากับให*ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดแล*วนั้น สิ่งที่สําคัญกวาคือการดําเนินการตางๆ จะต*องปฏิบัติให*ถูกต*องเปfนไป
ตามหลักเกณฑHและกฎระเบียบที่มีการกําหนดไว* โดยผู*ที่มีหน*าที่รับผิดชอบในการดําเนินการ ตลอดจนหัวหน*างาน
และ/หรือผู*ที่มีอํานาจลงนามอนุมัติในรายงาน จะต*องตรวจสอบความถูกต*องด*วยวาได*ดําเนินการตามหลักเกณฑH
และกฎระเบียบตางๆ ดังกลาวเหลานั้นเรียบร*อยแล*ว
4.2 คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา ควรมีระบบ IT เพื่อใช*รวบรวมและเปfนที่เก็บข*อมูล
ในเรื่องของหลักเกณฑHและกฎระเบียบตางๆ ทั้งที่เปfนเรื่องภายใน สพธอ. เอง และภายนอก เชน กฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวข*อง เปfนต*น เพื่อความสะดวกในการเรียกใช*งานและการเข*าไปตรวจสอบค*นหา นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการ
แก*ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีการออกกฎระเบียบใหมมาแทนกฎระเบียบเดิมนั้น จะต*องมีการสรุปประเด็นรายละเอียด
ที่ได*มีเปลี่ยนแปลง หรือปรับแก*ไขจากเดิมไว*ให*ทราบด*วย รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารตามลําดับเวลาที่ได*มีการ
แก*ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให*สะดวกตอการใช*งานและทราบถึงความเปfนไปของการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบนั้นๆ
5. มีการจัดอบรมการเสริมสร*างความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข*อกําหนด ประจําปj
งบประมาณ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคHดังนี้
5.1 เพื่ อ สงเสริ มให* มีก ารปฏิ บั ติ ต ามข* อกํ าหนดตางๆ ที่ เกี่ ย วข* องกั บ การดํ าเนิ น งานของ
สพธอ. รวมทั้ งสื่อสารและประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคHกร เพื่ อให*การดําเนิ นงานของ
สํานักงานเปfนไปโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล*องตามข*อกําหนด
5.2 เพื่ อเผยแพรและสร*า งความรู* ความเข* าใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานตามข* อ กํ าหนดแก
ผู*ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข*อง
6. มีการจัดทํา (ราง) คูมือการปฏิบัติงานตามข*อกําหนด (Compliance Manual) และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหาร สพธอ. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
โดยคณะกรรมการฯ ได* มอบหมายให* คณะอนุ กรรมการที่ เกี่ ย วข* อง พิ จ ารณาและติ ด ตามการดํ าเนิ น งานของ
สํานั กงานให* เปf น ไปด*วยความเรีย บร*อยและสอดคล* องตามกฎระเบี ย บตางๆ หากมี ป ระเด็ น ข* อติ ดขั ด หรือต* อง
ปรับปรุงแก*ไข ขอให*คณะอนุกรรมการพิจารณาให*ข*อเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตอไป
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส$ (องค$การมหาชน) (รายตัวชี้วัด)
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ปZจจัยสนับสนุนต/อการดําเนินงาน :
สพธอ. มีการแตงตั้งคณะทํางานกํากับและติดตามการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance) ตามคําสั่ง
สพธอ. ที่ 34/2558 ลงวั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2558 และมี ก ารจั ด ตั้ งหนวยงานเพื่ อ ทํ า หน* า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด* า น
Compliance โดยตรง คือ สวนงานกํากับการปฏิบัติตามข*อกําหนด สังกัดสํานักพัฒนาองคHกร โดยมีหน*าที่ความ
รับ ผิด ชอบ คื อ การกํ ากั บ ติ ดตาม ให* คําปรึกษา และสงเสริมให* มีการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข* อบั งคั บ ระเบี ย บ
ประกาศ คํ า สั่ งหรื อมติ อื่น ใดที่ เกี่ ย วข* องกั บ การดํ าเนิ น งานของสํ านั กงาน รวมทั้ งสื่ อสารและประสานงานกั บ
หนวยงานทั้ งภายในและภายนอกองคH กร เพื่ อให* การดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานเปf น ไปโดยมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
สอดคล*องตามข*อกําหนด
อุปสรรคต/อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ1างอิง :
1. กระบวนการดําเนินงาน (Workflow) และสําเนาหนังสือเวียนเรื่อง แนวทางการดําเนินการติดตามผล
การปฏิบัติตามข*อกําหนด ที่ ทก(สพธอ.)511.15/ว 0005 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
2. เอกสารประกอบการอบรมการเสริ ม สร* า งความรู* ค วามเข* า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข* อ กํ า หนด
ประจําปjงบประมาณ 2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่
8 มีนาคม 2559
4. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 18
พฤษภาคม 2559
5. สรุปผลการอบรม “เสริมสร*างความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข*อกําหนด ประจําปj
งบประมาณ 2559" วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
6. รายงานการประชุมผู*บริหารระดับสูงและระดับกลาง ครั้งที่ 16/2559 วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
วาระที่ 4.3 การรายงานการดําเนินการตามประเด็น Compliance
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 วาระที่ 3.6.1
(ราง) คูมือการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance Manual) ของ สพธอ.
8. (ราง) คูมือการปฏิบัติตามข*อกําหนด (Compliance Manual)
หมายเหตุ :
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