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๑. หลักการและเหตุผล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ หากมีเหตุขัดข้องหรือ

สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและความเชื่อมั่น ผู้บริหารระดับสูงจึงมีบทบาทสําคัญ

ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน และกําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย 

และแผนงานระดับองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด

ไว้โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ให้

สอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 

การกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี หมายถึงการจัดการโครงสร้าง

องค์กร และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 

รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานทางด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การจัดทําแนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี เป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายองค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.)  ที่ต้องการผลักดันให้มีการนําหลักการกํากับดูแล และบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีมาปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลอย่ างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ

ดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี  

๑.๑ วัตถุประสงค์ 

แนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีได้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติ ในการกํากับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยคํานึงถึงความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการสร้างคุณค่า (Value Creation) จากการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  

๑.๒ การจัดทําแนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรท่ีดีของ 

อจน. 

อจน. ได้จัดทําแนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีโดยอ้างอิง

กรอบของ COBIT ซึ่งเป็นกรอบการควบคุมและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย

ได้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามคู่มือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหิจ ของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ในเอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นในกระบวนการการกํากับดูแลด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานของ COBIT ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ กระบวนการหลัก อันได้แก่ 



๕ 

 

๑. การกําหนดกรอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and 
Maintenance)  

๒. การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Optimization)  
๓. การส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit Delivery)  
๔. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Resource Optimization) 
๕. ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Transparency)  
โดยสามารถเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงใน

ภาพประกอบที่ ๑ 
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๒. บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการบุคลากรในการกํากับดูแลและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี  

๒.๑ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดิจิทัล องค์การจัดการน ําเสีย 

คณะทํางานดิจิทัล องค์การจัดการน้ําเสีย มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแลองค์กรและจัดสรร และควบคุม

ทรัพยากรขององค์กรโดยรวม โดยคณะทํางานดิจิทัลฯ  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ 

 การกําหนดขอบเขตและวางกรอบกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และจัดให้

มีการกําหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  

 การสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรรับทราบ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม 

นโยบายดังกล่าว  

 การดูแลและติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า กิจกรรมในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการ ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี 

อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง  

๒.๒ โครงสร้างการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี 

โครงสร้างองค์กรในการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กรที่ดี ควรมี

ผู้รับผิดชอบ (Accountable person) คือ คณะทํางานดิจิทัล อจน. โดยมีโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการกํากับดูแล

และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ ๓ ระดับ (Three Lines of Defence) ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรในการกํากับดูแลและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ควรพิจารณาตาม หลักการถ่วงดุลอํานาจอย่างอิสระ ( Check and 

Balance) และการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม (Segregation of Duties) ตามระดับของ Three Lines of 

Defence อันได้แก่ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (First Line of Defence), 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Second Line of Defence) และ 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Third Line of Defence)  

 



๗ 

 

๒.๒.๑ ระดับท่ี ๑ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (First Line of 

Defence) 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กองสารสนเทศและประเมินผล และผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใน

กลุ่มนี้จัดเป็นผู้ทําหน้าที่ (Responsible person) ในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่ ใน

การปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม  

๒.๒.๒ ระดับที่ ๒ หน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Second 

Line of Defence) 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงบุคลากรหรือหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยบทบาทหน้าที่อาจรวมถึงการกําหนด

กรอบการบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารปัญหาหรือความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ติดตาม

และสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

ขององค์กร บุคลากรหรือหน่วยงานในกลุ่มนี้ อาจประกอบด้วย หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ (Compliance) โดยตามโครงสร้าง อจน. 

ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

๒.๒.๓ ระดับที่ ๓ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Third Line of 

Defence) 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน

การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติงานและหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงาน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง บุคลากรหรือหน่วยงานในกลุ่มนี้ คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานตรวจสอบทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานปฏิบัติงานและหน่วยงานการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน  
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๒.๓ การบริหารจัดการบุคลากร 

เพ่ือสนับสนุนโครงสร้างองค์กรในการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี

ข้างต้น หน่วยงานควรพิจารณาบริหารจัดการบุคลากร โดยดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านประสบการณ์และความรู้

ความสามารถ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน รวมทั้งเอกสารรับรองความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานต่างๆ (Certificate) ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่งาน  

 จัดหาบุคลากรทางด้านสารสนเทศในจํานวนที่เหมาะสมต่อปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีมาตรการสร้างและส่งเสริมความตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยง และความมั่นคง

ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีการตระหนักถึงบทบาท หน้าที่

และความรับผิดชอบของตน รวมทั้งมีมาตรการดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่กําหนดไว้ 

เช่น  

o จัดให้มีการสื่อสาร อบรม และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่

คณะทํางานดิจิทัล อจน. และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอ

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กรที่ดี โดยเนื้อหาควรครอบคลุมถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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๓. แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี 

เพ่ือให้เป็นไปตามการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี หน่วยงานควร

พิจารณากําหนดกรอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร โดยพิจารณากรอบการ

ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  

๓.๑ การกําหนดกรอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and 

Maintenance) 

เพ่ือให้การกํากับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ขององค์กร มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ องค์กรควรมีการกําหนด

และจัดทํานโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี เพ่ือกําหนดกรอบการ

กํากับดูแลระบบและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

(๑) การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (๒) การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๓) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ 

ขั้นตอนในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี อาจ

ดําเนินการดังนี้  

 วิเคราะห์และระบุถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่อาจมีผลต่อการออกแบบการกํากับดูแลและ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี  

 พิจารณาระดับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อการดําเนินงานขององค์กร  

 พิจารณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประเมินผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าวที่มี

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร รวมทั้งความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

และวัตถปุระสงค์โดยรวมขององค์กร  

 พิจารณานัยสําคัญของสภาพแวดล้อมของการควบคุมโดยทั่วไปขององค์กร ที่มีต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 กําหนดหลักการสําคัญท่ีจะใช้เป็นแนวทางสําหรับการออกแบบการกํากับดูแลและการตัดสินใจที่

สําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรในการ
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ตัดสินใจและพิจารณากําหนดรูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

สําหรับองค์กร (Optimal Decision-Making Model) อันอาจมีรูปแบบปัจจัยและลําดับ

ความสําคัญในการพิจารณาและตัดสินใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เช่น ปัจจัยด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทน ปัจจัยด้านผลกระทบต่อบุคลากร ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนดทาง 

กฎหมาย เป็นต้น  

 กําหนดระดับการมอบหมายอํานาจอนุมัติ รวมทั้งข้อกําหนดที่เก่ียวข้องสําหรับการตัดสินใจที่

เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของนโยบายแต่ละด้านอาจประกอบด้วย  

(๑) การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๒) การจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๓) นโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีมีผลบังคับใช้

ทั่วทั้งองค์กร ควรมีการกําหนดบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสม อันได้แก่  

 มีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองค์กรที่ดีไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล ที่เพียงพอในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองค์กรที่ดี 

 ผู้ที่ได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กรที่ดีนี้ ควรรวมถึงพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร 

 นอกเหนือจากการสื่อสารข้างต้น องค์กรอาจมีการบังคับใช้และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบาย การกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น  

o มีการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีเกิดการกระทําที่ขัดต่อจริยธรรม หรือการฝ่าฝืน

นโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี  

o มีการพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การประกาศเกียรติคุณ การประเมินผลงาน 

หรือรางวัลพิเศษอ่ืนๆ เมื่อมีบุคลากรหรือหน่วยงานปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตามนโยบาย

การกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี  
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 เพ่ือเป็นการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับองค์กรที่ดี องค์กรควรกําหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบด้วย 

o การกําหนดรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับ

มอบหมาย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลและ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร อาจประกอบด้วย  

-รายงานจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาการ

รายงานควรครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดการทรัพยากร 

ความคืบหน้าของโครงการและการดําเนินงานที่สําคัญ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ

ข้อตกลงต่างๆ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน  

-รายงานจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรายงานอาจ

รวมถึง การรายงานแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงทั้งในส่วนของแผนการตรวจสอบระยะสั้นและ

ระยะยาว ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้ และการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่

พบจากการตรวจสอบ  

 ในกรณีที่พบว่า มีข้อบกพร่องในการออกแบบกระบวนการ หรือการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ  ควรรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ชักช้า รวมทั้งมีการกําหนดผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ  
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๓.๒ การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Optimization) 

เพ่ือให้ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk 

Appetite) และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การจัดการ

น้ําเสีย ควรมีกระบวนการดังนี้  

๓.๒.๑ การจัดทํานโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมอยู่ในทุกด้านของความเสี่ยงขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในองค์กรที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวผลักดันในการดําเนินงาน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงขององค์กร มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงเป็น

ภาพเดียวกันได้ทั้งหมด กระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงควรสอดคล้องและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายและการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย  และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง

สม่ําเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรมี

เนื้อหาครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามข้อ ๓.๒.๒ - ๓.๒.๗  

๓.๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์กรอาจพิจารณาปรับใช้กระบวนการในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาพิจารณาประกอบในการ

ระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด การกําหนดสถานการณ์ความเสี่ยง และการกําหนดปัจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม 

โดยควรมี ขั้นตอนดังนี้ 

 กําหนดกระบวนการในการเก็บข้อมูล แยกหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจจัดแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ ประเภทของความเสี่ยงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ  

 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานและ

ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีการบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือใช้ประกอบในการประเมิน

ความเสี่ยง โดยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานภายในอาจประกอบด้วย แผนกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ในขณะที่สภาพแวดล้อมการดําเนินงานภายนอกอาจประกอบด้วยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง และแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบหรือความเสียหาย

ในอดีต โดยอาจมีการรวบรวมข้อมูลมาจากภายนอก  

 บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งมอบ

ระบบงานหรือ โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการปฏิบัติงานและให้บริการทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้อาจรวมถึงข้อจํากัด ประเด็นปัญหา และการติดตามการแก้ไขปัญหาด้วย  

 มีการจัดการและจําแนกประเภทของข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงมีการระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

เหตุการณ์นั้น 

 พิจารณาเงื่อนไขท่ีมีผลต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนแล้ว รวมทั้งความเชื่อมโยงของ

เงื่อนไขต่อโอกาสเกิดและผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง  

 วิเคราะห์และทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอเพ่ือระบุประเด็นความเสี่ยง

ใหม่ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพความเสี่ยงขององค์กรได้ดีขึ้น 

๓.๒.๓ การกําหนดความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ 

จากความเสี่ยงที่ได้รวบรวมในขั้นตอนข้างต้น องค์การจัดการน้ําเสียควรพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่

สามารถยอมรับได้ เมื่อมีความเสี่ยงนั้นๆ เกิดข้ึน โดยควรมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk 

Appetite) โดยอาจพิจารณาจาก ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร  

๓.๒.๔ การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อองค์กรระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดกําหนดสถานการณ์ความเสี่ยง และกําหนดปัจจัยความเสี่ยง 

ที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้แล้ว จึงประเมินถึงโอกาสเกิดและผลกระทบของ

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่กําหนดไว้ โดยอาจจัดทําในรูปแบบของแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือนําเสนอระดับ

ของโอกาสเกิดและผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง และใช้ในการจัดลําดับความสําคัญในการบริหาร

จัดการความเสี่ยง  

๓.๒.๕ การบริหารจัดการเพือ่ตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

เพ่ือให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามระดับความสําคัญ และ

ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร หน่วยงานควรมีกระบวนการในการบริหารและจัดการต่อความเสี่ยง ดังนี้ 
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 ควรนําระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินความเสี่ยงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ดําเนินการไว้ข้างต้น ซึ่งในกระบวนการนี้ อาจประเมินการควบคุมและ

ความเสี่ยง ที่ยังหลงเหลืออยู่โดยในกรณีที่ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับ

ได้ ควรมีการกําหนดวิธีการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น  

 การบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Response) 

อาจพิจารณาจากระดับความสําคัญของความเสี่ยง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ

ความเสี่ยง และความสามารถของหน่วยงานในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยการ

บริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง สามารถดําเนินการได้ใน ๔ ลักษณะ อันได้แก่ การ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance), การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance), การร่วม

รับความเสี่ยง/ถ่ายโอน (Risk Sharing/Transfer) และการลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) 

 

๓.๒.๖ การกําหนดตัวชี วัดระดับความเสี่ยง (IT Risk Indicator) และจัดให้มีการติดตามรายงานผล

ตัวชี วัดดังกล่าว 

 หน่วยงานควรกําหนดตัวชี้วัดระดับความเสี่ยง (IT Risk Indicator) เพ่ือสามารถชี้วัดและติดตาม

ความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

 ควรมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทั้งหมดใน

รูปแบบที่สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได้ รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประสิทธิผลของการควบคุม ข้อตรวจพบ หรือข้อปรับปรุง รวมทั้งผลกระทบจากรายการความ

เสี่ยง  

๓.๒.๗ การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรผู้ทําหน้าที่บริหารและจัดการความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 คณะทํางานดิจิทัล อจน. เป็นผู้รับผิดชอบ (Accountable person) ในการให้แนวทางและอนุมัติ

เห็นชอบในนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง

ติดตามผลการปฏิบัติ ตามนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
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 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นผู้ทําหน้าที่ (Responsible person) ในการกําหนดกรอบ

และ กระบวนการการบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ

ดําเนินงานดังกล่าว  

 ผู้บริหารหน่วยงานที่ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหัวหน้ากองสารสนเทศและ

ประเมนผล เป็นผู้ทําหน้าที่ (Responsible person) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๓ การส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit Delivery) และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

(Resource Optimization) 

เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า และตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยมีต้นทุนในระดับท่ียอมรับได้ หน่วยงานควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์และ

นโยบาย ดังนี้  

๓.๓.๑ การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงบประมาณด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร โดยปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

พิจารณาจัดทํา แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย  

 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ อาทิ ระดับการพ่ึงพิง

การใช้ระบบสารสนเทศ ความสามารถและความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศขององค์กร 

เพ่ือที่จะประเมินระดับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มที่เป็นไปได้

ในอนาคตต่อแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร  

 ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ และ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมเติม  

 ความสอดคล้องของกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม 

เพ่ือที่จะตอบสนองเป้าหมายขององค์กร โดยอาจพิจารณาจากเป้าหมายผลตอบแทนในการลงทุน 

(Return on investment) หรือ ความคาดหวังจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประโยชน์หรือโอกาส รวมทั้งความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่

ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่มาใช้สําหรับการดําเนินงาน  



๑๖ 

 

 การพิจารณากําหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และโครงสร้างการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ที่ทําให้การตัดสินใจและการลงทุนทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร  

 เงื่อนไขในการจัดระดับความสําคัญหรือเงื่อนไขท่ีใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานที่

สําคัญ หรือการลงทุนที่สําคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจพิจารณาจากความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้อง แผนการใช้งานระบบงานใหม่ งบประมาณ รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ  

 ในการจัดทํางบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาครอบคลุมทุกรายการที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ทรัพย์สินสารสนเทศ การใช้ทรัพยากร

ส่วนกลางขององค์กร บุคลากรทางด้านสารสนเทศ ผู้ให้บริการภายนอกทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และค่าลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง  

 นอกจากนี้ อาจมีการประเมินต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อมของบริการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํางบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรได้รับการอนุมัติ

จากคณะทํางานดิจิทัล อจน.  และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมทั้งมีการมอบหมายให้ผู้บริหารนําไปปฏิบัติ

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมสอดคล้องกับแผนดิจิทัล องค์การจัดการน้ําเสีย 

นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุและสื่อสารเป้าหมายการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

วิธีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

๓.๓.๒ การจัดทํานโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดให้มี

ทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดทํานโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากร

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลมีความเพียงพอ หน่วยงานอาจพิจารณาถึงเงื่อนไขและการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 พิจารณาและกําหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับปัจจุบัน และในอนาคต 

ทางเลือกต่างๆ สําหรับการจัดหาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งทางเลือก

เกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ และกลยุทธ์ในการจัดหาทรัพยากร  



๑๗ 

 

 กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งขีด

ความสามารถ เพ่ือให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองตามความต้องการของ

องค์กรตามระดับขีดความสามารถ และสมรรถนะที่ต้องการ ระดับความเร่งด่วนในการใช้งาน 

และข้อจํากัดด้านงบประมาณ  

นโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ

กํากับดูแลและ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ซึ่งควรได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะทํางานกิจิทัล อจน.  และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสอบทานและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ 

นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุวิธีการติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานตามนโยบายการจัดสรรและบริหาร

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจถึง ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ง

อาจประกอบด้วย 

 การกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกระบวนการที่เก่ียวข้องสําหรับการจัดสรร

ทรัพยากรสารสนเทศ  

 การกําหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในส่วนของการป้องกัน

การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และการป้องกันความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินสารสนเทศ  

 การติดตามผลการทํางานของทรัพยากรสารสนเทศโดยเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การ

ติดตามผลการทํางานของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามผลการทํางาน

ของระบบงาน และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยถ้ามีการตรวจพบ

ข้อบกพร่องหรือผลการทํางานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการตรวจสอบหาสาเหตุและ

วางแผนการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

๓.๔ ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Transparency) 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการรายงานและการสื่อสารผลการดําเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประสิทธิผลและทันเวลา การดําเนินงานโดยรวมควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ

วัตถุประสงค์รวมทั้งกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ง

แนวทางปฏิบัติที่ควรพิจารณามีดังนี้  



๑๘ 

 

๓.๔.๑ การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานผลการดําเนินงานและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หน่วยงานควรพิจารณาข้อกําหนดด้านการรายงานภาคบังคับ (Mandatory Reporting) ทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร รวมทั้งขอบเขตและรอบระยะเวลา 
ในการรายงานที่เหมาะสม  

 นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น การรายงานยังอาจต้องพิจารณาถึงความต้องการด้านการรายงานสําหรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
รวมถึงขอบเขตและเงื่อนไขในการรายงานที่แตกต่างกัน  

 หน่วยงานควรจัดให้มีหลักเกณฑ์การรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
รวมทัง้รูปแบบและช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
 

๓.๔.๒ การสื่อสารผลการดําเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

 หน่วยงานควรมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

  ควรมีการกําหนดวิธีการสอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลการรายงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์สําหรับ
ข้อกําหนดของการรายงานภาคบังคับ  

 ควรมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติรายงานภาคบังคับ 

 มีกระบวนการ และลําดับชั้นการรายงาน  
 

๓.๔.๓ การติดตามการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 หน่วยงานควรมีการประเมินความมีประสิทธิผลของการรายงานผลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มั่นใจ 
ในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานภาคบังคับที่จัดทําข้ึน  

 หน่วยงานควรมีการประเมินความมีประสิทธิผลของวิธีการสื่อสารและผลลัพธ์ของการสื่อสารกับ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินว่าการสื่อสารดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายอย่างครบถ้วน 
 

 

 

 



๑๙ 

 

๔.  การกําหนดหลักการการกํากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance 

Guiding Principle)  ขององค์การจัดการน ําเสีย 
 

หลักการที่ ๑ - ความรับผิดชอบ (Responsibility)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และฝ่ายไอที  ควรร่วมมือกันแบบเป็นพันธมิตรที่มีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐาน

ของความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเชื่อใจกัน และแสดงถึงความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ

ในผลงาน ตามหน้าที่ (accountability)  องค์การจัดการน้ําเสีย เป็นองค์กร ขนาดเล็ก ที่มีสายบังคับบัญชาที่ไม่

ซับซ้อนและมีเส้นทางการสื่อสารที่สั้น จึงใช้วิธีปฏิบัติที่เข้า ถึงโดยตรง (Direct approach) หน่วยงานที่มีหน้าที่

กํากับดูแลจะต้องสั่งการให้มีโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมสําหรับการกํากับ

ดูแลเพื่อให้มี ความชัดเจนถึงความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบในผลงาน อย่างชัดเจนสําหรับการตัดสินใจและ

ภารกิจที่สําคัญ ซึ่งควรรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการหลักด้านไอทีจากภายนอก 

หลักการที่ ๒ - กลยุทธ์ (Strategy)  

การวางแผนกลยุทธ์ทางไอที่มีความซับซ้อนและมีความสําคัญยิ่งที่ต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง

หน่วยงานด้านธุรกิจในองค์กรและไอที จึงเป็นต้องให้ลําดับความสําคัญสําหรับแผนที่มีโอกาสที่จะบรรลุผล

ประโยชน์ ตามความคาดหวังและสําหรับการจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิผล เป้าหมายในภาพรวมต้องแปลง

มาเป็น แผนยุทธวิธีที่สามารถทําให้บรรลุผลได้ เพื่อลดโอกาสเกิดความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมี

เป้าหมาย คือการส่งมอบคุณค่าเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ ไปพร้อมๆ กับการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้อง กับการยอมรับความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหาร แม้ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องส่งทอดแผนใน

ลักษณะจากบนไปสู่ล่าง แต่แผนก็ต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับให้รองรับความต้องการทางธุรกิจและโอกาส

ทางด้านไอที ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย 

ดังนั้นการวางแผน กลยุทธ์ด้านไอที่ควรรวมถึงการวางแผนความสามารถด้านไอที ที่โปร่งใสและเหมาะสม โดยรวม

ถึงการประเมินความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีและทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เพ่ือรองรับความ

ต้องการของธุรกิจในอนาคต และพิจารณาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจช่วยให้เกิดความได้เปรียบใน  

การแข่งขันและ/หรือต้นทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรด้านไอทียังรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ขายผลิตภัณฑ์ 

และผู้ให้บริการต่างๆ ภายนอก ซึ่งบางรายอาจมีบทบาทสําคัญ ในการสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น

การกํากับดูแลกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหานี้จึงมีนัยสําคัญมากในกิจกรรม การวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการทิศทางและ

การควบคุมดูแล จากผู้บริหารระดับสูง 
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หลักการที่ ๓ - การจัดซื้อจัดหา (Acquisition) 

กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จด้านไอที่มีไว้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง 

ที่จะไม่นํากระบวนการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จด้านไอที ไปพิจารณาแยกต่างหาก หรือมองเป็นเพียงแค่โครงการ 

หรอืบริการด้านเทคโนโลยีเท่านั้น การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรด้านไอที่จึงควรพิจารณาเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยมีไอที่เป็นปัจจัยเอ้ือ เทคโนโลยีที่จัดซื้อมาจะต้องสนับสนุนและสามารถทํางานร่วมกับ

กระบวนการทางธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ไอทีที่องค์กรมีอยู่แล้วและที่วางแผนไว้ก็ไม่ใช้ เป็นเพียงแค่ 

ประเด็นด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะต้องผสมผสานไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร การปรับปรุงกระบวนการทาง

ธุรกิจ การฝึกอบรม และการเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้น โครงการด้านไอทีควรเป็นส่วนหนึ่งของชุด

โครงการ (programmes) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร ซึ่งรวม เอาโครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินกิจกรรม

ครบในทุกด้านตามที่ ต้องการเพ่ือช่วยให้มั่นใจว่าจะได้รับผลสําเร็จ 

หลักการที่ ๔ - ผลการดําเนินงาน (Performance) 

การวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลใช้ หลัก ๒ ด้านได้แก ่“ผลการดําเนินงานเป้าหมาย” และ “การจัดทํา

มาตรวัดที่มีประสิทธิผล” สําหรับการเฝ้าติดตามการบรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการในการวัดผลการดําเนินงาน

เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการดําเนินงานนั้นได้รับการเฝ้าติดตามอย่างสม่ําเสมอและเชื่อถือได้ การกํากับดูแลจะมี

ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์กําหนดโดยผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และมาตรวัดจัดทําขึ้น

จากผู้ปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องไปในทางที่เอ้ือให้บรรลุเป้าหมายในทุกระดับ โดยมีผู้บริหารของแต่ละระดับชั้นเฝ้า

ติดตาม ปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จในการกํากับดูแล ๒ ปัจจัย คือ การที่ผู้มีส่วนได้เสียอนุมัติเป้าหมายและการที่  

บุคลากรในระดับกรรมการและผู้จัดการ ยอมรับความรับผิดชอบในผลงาน (accountability) ในการบรรลุ

เป้าหมายไอที่เป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดเชิงเทคนิค ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมีความ

โปร่งใสโดยการสื่อถึงเป้าหมาย มาตรวัด และการรายงานผลการสําเนินงาน ในภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายสําหรับผู้มีส่วน

ได้เสียเพ่ือให้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสม 
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หลักการที่ ๕ - ความสอดคล้องกัน (Conformance) 

องค์การจัดการน้ําเสีย ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ผู้มีส่วนได้เสีย ต้องการ

ความเชื่อมั่นเพ่ิมขึ้นว่า ในการดําเนินงานจริงขององค์การจัดการน้ําเสียว่าได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบังคับและดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกํากับดูแลองค์กรแล้ว นอกจากนี้ จากการที่ไอทีได้เอื้อให้เกิด

กระบวนการทางธุรกิจระหว่างองค์กรอย่างไร้รอยต่อ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมั่นใจได้ว่าสัญญาต่างๆ ครอบคลุม

ถึงข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับไอที ในเนื้อหาอาทิเช่น การรักษาความเป็นส่วนบุคคล การรักษาความลับ การรักษา

สินทรัพย์ทางปัญญาและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย เป็นต้น กรรมการจําเป็นต้องมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดจากองค์กรภายนอกถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ กรรมการยังจําเป็นต้องกําหนด แนวทาง

จากผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งกําหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้มั่นใจว่าได้บรรลุเป้าหมายของค์กร ลดความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตาม (กฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับ) 

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทําให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการปฏิบัติตาม 

(กฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับ) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไม่ขัดแย้งกับการ

ปฏิบัติตาม (กฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับ) และในทางตรงกันข้าม การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ) ก็ต้องมีความเหมาะสม ไม่เข้มงวดมากจนเกินไปกับการดําเนินธุรกิจ 

หลักการที่ ๖ - พฤติกรรมบุคคล (Human Behavior)  

การนําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีไอท่ีเป็นปัจจัยเอ้ือไปใช้งาน ซึ่งรวมถึงการกํากับดูแลด้านไอทีด้วย มักต้องมีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างเป็นนัยสําคัญต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมภายในองค์กร เช่นเดียวกับลูกค้าและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ซึ่งอาจสร้างความวิตก และความไม่เข้าใจให้เกิดข้ึนท่ามกลางหมู่พนักงาน ดังนั้น การนําไปใช้จึงจําเป็นต้อง

ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เพื่อให้บุคลากรยังคงมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน กรรมการ จะต้องสื่อสาร

เป้าหมายอย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าเป็น ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอนั้น การฝึกอบรมและการเพ่ิม

ทักษะของบุคลากรเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลง ไอทีส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทุกระดับในองค์กรไม่

ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดการ และผู้ใช้งาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับไอที  
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