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1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และถือเป็นหนึ่งใน
ระบบงานหลักที่หากมีเหตุขัดข้องหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบ
ธุรกิจ ผู้ลงทุน และความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนโดยรวมได้ ผู้บริหารระดับสูงจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ  
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีหน้าที่ในการส่งทอดเป้าหมายทางธุรกิจตาม
ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานระดับองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) 

การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ด ีหมายถึง การจดัการโครงสรา้งองค์กรและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนการ
ดำเนินงานทางด้านสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลวา่การกำกับดูแลและ
บริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ี เป็นกระบวนการที่สำคญัที่ช่วยผู้ประกอบธุรกิจในเรื่อง 

• การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

• การบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านของผลตอบแทนเปรียบเทียบกับความเสีย่ง 
และการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

• การสร้างความมั่นใจถึงคณุภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจในทุกระดับ ทั้งการตัดสินใจ 
ในเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการในการดำเนินธรุกิจ 

• การสร้างความมั่นใจในความนา่เชือ่ถือของระบบสารสนเทศ 

• การพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทนุของการให้บริการ และผลตอบแทนที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

• ความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่ด ีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) ที่ต้องการผลักดันให้มกีารนำหลักการกำกับดูแล
และบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรที่ดมีาปฏิบตัิ เพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจังและเป็นรปูธรรมภายในองค์กร  
ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจบรรลตุามวัตถุประสงค์ในการ
กำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ีขา้งต้นแล้ว ยังสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อมาตรฐาน
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้ประกอบธรุกิจในตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1.1 วัตถุประสงค ์

แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่ดไีด้จดัทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) ในการสร้างคุณค่า (Value creation) จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกจิ 
ซึ่งหมายถึงการได้รับผลประโยชนด์้วยต้นทุนทรัพยากรที่ให้ประโยชน์สูงสุดและความเสีย่งท่ีเหมาะสมที่สุด  โดยการสร้างคุณค่า
ดังกล่าวจะส่งผลสะท้อนถึงเป้าหมายระดับองค์กรในภาพรวม 
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1.2 การจัดทำแนวทางการกำกับดแูลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดขีอง ก.ล.ต. 

สำนักงานไดจ้ัดทำแนวทางการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดโีดยอ้างอิงกรอบของ 
COBIT1 ซึ่งเป็นกรอบการควบคุมและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล โดยมีความต้องการของ   
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกิจกรรมที่เกีย่วกับการกำกับดูแลและบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็แรงผลักดันให้เกิดการ
กำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ี ในเอกสารฉบับน้ีมุ่งเน้นในกระบวนการการกำกับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานของ COBIT ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กระบวนการหลัก อันไดแ้ก่ 

1. การกำหนดกรอบการกำกับดูแลและบรหิารจดัการ (Governance Framework Setting and 
Maintenance) 

2. การจัดการความเสี่ยงทีเ่หมาะสม (Risk Optimization) 
3. การส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit Delivery) 
4. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ไดป้ระโยชนส์ูงสุด (Resource Optimization) 
5. ความโปร่งใสต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder Transparency) 

โดยสามารถเทียบเคยีงกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจดัให้มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1  

 
1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอา้งอิงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบของ COBIT  
ได้จาก Information System Audit and Control Association (www.isaca.org) นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถอ้างอิงแนวทางและ
กรอบการกำกบัดูแลและบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ISO/IEC 17799:2000 Information Technology – Code of 
Practice for Information Security Management (www.iso.org), IT Governance Institute (www.itgovernance.co.uk) และ 
Information Security Forum (www.securityforum.org)  

http://www.isaca.org/
http://www.iso.org/
http://www.itgovernance.co.uk/
http://www.securityforum.org/
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ภาพประกอบท่ี 1 
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1.3 บทนิยาม 

ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง  ผู้ประกอบธรุกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรอื ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการจดัให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

หมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างช่ัวคราว รวมถึง 
ผู้ให้บริการภายนอก ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ในการดำเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินสารสนเทศ หมายถึง  1. ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

2. ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด 

3. ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทข้อมลู ซึ่งได้แก่ ข้อมลูสารสนเทศ  
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร ์

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย ทรัพย์สินสารสนเทศ (ระบบ อุปกรณ์ และ
ข้อมูล) บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง Accountable person หรือ ผู้ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบในผลสำเร็จหรอืผลลัพธ์ของการ
ดำเนินงานตามขอบเขตงานท่ีกำหนด โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่วางกรอบหรือ  
แนวทางการดำเนินงาน อนุมัติและบังคับใช้ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตาม
กรอบท่ีได้วางไว้ โดยตัวอยา่งของผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ 

ผู้ทำหน้าท่ี  หมายถึง Responsible person หรือ ผู้ที่มหีน้าท่ีในการดำเนินงานตามกรอบการปฏิบัติงาน
ที่กำหนดโดยผู้รบัผิดชอบ โดยตัวอย่างของผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดแูลและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารและบคุลากรที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และผู้ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2. บทบาทหน้าที ่โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการบุคลากรในการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี 

2.1 บทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ 

คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกจิ (Board of Directors) มีหน้าทีร่ับผิดชอบกำกับดูแลองค์กรและจดัสรร 
และควบคมุทรัพยากรขององค์กรโดยรวม โดยคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของผูป้ระกอบธรุกิจ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ 

• การกำหนดขอบเขตและวางกรอบกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบุผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง 

• การอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และจดัใหม้ีการกำหนด
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

• การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
และกระบวนการที่เกีย่วข้อง ใหบุ้คลากรของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ และสนับสนุนใหม้ีการปฏิบัตติาม
นโยบายดังกล่าว 

• การดูแลและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า กิจกรรมในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ดำเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เช่น จัดให้มีการออกแบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 
มีการดำเนินงานตามการควบคุมทีไ่ด้ออกแบบไว้ มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ มีการรายงานผลการ
ดำเนินการต่อคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจอย่างเพยีงพอ ทันเวลาและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

• ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ี อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนโดยไม่ชกัช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการกำกับดูแลและบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญ และจัดให้มีการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย 

คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกจิหรือคณะกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ ควรมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 
ความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้องและความเสีย่งอันสืบเนื่องมาจากการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์  
เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางและกำกับดูแลให้องค์กรมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกจิ
ขององค์กร และสามารถกำกับดูแลการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ควรไดร้ับการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเพียงพอตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม   

2.2 โครงสร้างการกำกบัดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ ี

โครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ควรมผีู้รับผิดชอบ 
(Accountable person) คือ คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจควรจัดใหม้ีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อ
การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีเ่หมาะสมและสอดคล้องตามหลกัการแบ่งแยกหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (Three Lines of Defence)  โดยคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจอาจพจิารณาแต่งตั้ง
มอบหมายคณะกรรมการเพื่อทำหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Steering Committee), คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสีย่งหรือความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Committee) และคณะกรรมการ 
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เพื่อทำหน้าท่ีในการกำกับดูแลใหม้ีการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Committee) ตามความเหมาะสม
กับลักษณะการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี ้โครงสร้างองค์กรในการกำกบัดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ควรพิจารณาตาม
หลักการถ่วงดลุอำนาจอย่างอิสระ (Check and Balance) และการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างเหมาะสม (Segregation of Duties) 
ตามระดับของ Three Lines of Defence อันได้แก่ หน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (First Line of 
Defence), หน่วยงานท่ีทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Second Line of Defence) และ 
หน่วยงานท่ีทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Third Line of Defence)  

2.2.1 ระดับที่ 1: หน่วยงานท่ีทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (First Line of Defence)  

หน่วยงานท่ีทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง บุคลากรหรือหน่วยงานที่ปฏิบตัิงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น หน่วยงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ) หรือเป็นผู้ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากรหรือ
หน่วยงานในกลุ่มนี้จัดเป็นผู้ทำหน้าที่ (Responsible person) ในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งมหีน้าท่ี 
ในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัตติามแนวทางการควบคุม 

2.2.2 ระดับที่ 2: หน่วยงานท่ีทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Second Line of Defence)  

หน่วยงานท่ีทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ี 
ในการกำกับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามกฎและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยบทบาทหน้าที่อาจรวมถึงการกำหนดกรอบการบริหาร 
ความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อสารปญัหาหรือความเสีย่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ติดตามและสนับสนุนกระบวนการ
กำกับดูแลและบรหิารจดัการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งติดตาม 
ความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมและการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบต่าง ๆ ขององค์กร บุคลากรหรอืหน่วยงานในกลุ่มนี ้
อาจประกอบด้วย หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยง หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หน่วยงานกำกับการปฏิบตัิตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ (Compliance) 

2.2.3 ระดับที่ 3: หน่วยงานท่ีทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Third Line of Defence) 

หน่วยงานท่ีทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบตัิงานและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง บุคลากรหรือหน่วยงาน 
ในกลุ่มนี ้คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก
ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานปฏิบตัิงานและหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

2.3 การบริหารจดัการบุคลากร 

เพื่อสนับสนุนโครงสร้างองค์กรในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรที่ดีข้างต้น  
ผู้ประกอบธรุกิจควรพิจารณาบริหารจัดการบุคลากร โดยดำเนินการดังต่อไปนี้  

• มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทีม่ีความเหมาะสมทั้งในด้านประสบการณ์และความรู้ความสามารถ  
ทั้งนี ้อาจพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งเอกสารรับรองความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานต่าง ๆ (Certificate) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีงาน และประวัติการกระทำความผิดทีผ่่านมา 

• จัดหาบุคลากรทางด้านสารสนเทศในจำนวนที่เหมาะสมต่อปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ 

• มีมาตรการสร้างและส่งเสรมิความตระหนักถึงความสำคญัของความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของผู้ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหบุ้คลากรมีการตระหนักถึงบทบาท
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน รวมทั้งมีมาตรการดูแลให้บุคลากรปฏิบัตติามหนา้ที่และความรับผดิชอบ 
ที่กำหนดไว ้เช่น 
o จัดให้มีการสื่อสาร อบรม และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มคีวามรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับดูแลและ
บริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ี โดยเนื้อหาควรครอบคลมุถึงความเสีย่งและการจดัการ
ความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น 
ความเสีย่งทางด้านไซเบอร์  นอกจากน้ี ยังอาจรวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

o มีการกำหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจระบุในสัญญาจ้างงาน หรือกฎระเบียบ
บริษัท เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

โดยรายละเอียดบทบาทและหนา้ที่ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการ
ดำเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ มีระบไุว้ในส่วนถัดไป  
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3. แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ด ี

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่ดี ผู้ประกอบธุรกิจ 
ควรพิจารณากำหนดกรอบการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร โดยในกรอบการดำเนินการนี้
ควรประกอบด้วย การจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม การส่งมอบผลประโยชน์และการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงความโปร่งใสต่อผู้มสี่วนได้สว่นเสีย โดยผู้ประกอบธุรกจิอาจพิจารณาการดำเนินการ
ดังต่อไปนี ้

3.1 การกำหนดกรอบการกำกับดแูลและบริหารจัดการ (Governance Framework Setting and Maintenance) 

เพื่อให้การกำกับดูแลและบริหารจดัการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  
มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจควรมีการกำหนดและจัดทำ
นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรที่ดี เพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแลระบบและ
กระบวนการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ (1) การบริหารและจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสีย่ง และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ (2) การจัดสรรและบรหิารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดสรรทรัพยากร
ให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรให้ไดเ้พียงพอตามที่
กำหนดไว้ และ (3) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ท้ังนี้ ขั้นตอนในการจัดทำนโยบาย
การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ี อาจดำเนินการดังนี ้

• วิเคราะห์และระบุถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งด้านกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับและ 
ภาระผูกพันของสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งแนวโน้มทางธุรกิจที่อาจมีผลตอ่การออกแบบการกำกับดูแลและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรที่ดี 

• พิจารณาระดับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการดำเนินธรุกิจ
ขององค์กร 

• พิจารณาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประเมินผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวที่มตี่อผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร รวมทั้งความสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงคโ์ดยรวมขององค์กร 

• พิจารณานยัสำคญัของสภาพแวดล้อมของการควบคุมโดยทั่วไปของผู้ประกอบธรุกิจที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• กำหนดหลักการสำคัญที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบการกำกับดูแลและการตัดสินใจที่สำคญัเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรในการตัดสินใจและพิจารณากำหนด
รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมสำหรบัองค์กร (Optimal Decision-Making 
Model) อันอาจมีรูปแบบปัจจัยและลำดับความสำคญัในการพิจารณาและตัดสินใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร 
เช่น ปัจจัยด้านผลประโยชนต์อบแทน ปัจจัยด้านผลกระทบต่อบุคลากร ปัจจัยด้านการปฏิบตัิตามข้อกำหนดทาง
กฎหมาย เป็นต้น 

• กำหนดระดับการมอบหมายอำนาจอนุมัติ รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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ภาพประกอบท่ี 2 – กรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องของนโยบายแต่ละด้านอาจประกอบด้วย 
(1) การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) การจัดสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

ทั้งนี ้เพื่อใหน้โยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีมผีลบังคบัใช้ทั่วทั้งองค์กร 
ควรมีการกำหนดบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการสือ่สารที่เหมาะสม อันได้แก ่

• มีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลและบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่ดี
ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมกีระบวนการการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรที่มีหนา้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 
ที่เพียงพอในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองคก์รที่ด ี

• ผู้ที่ไดร้ับการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองคก์รที่ดีนี ้
ควรรวมถึงพนักงานและลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกท่ีมีการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ขององค์กร 

กรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารและจัดการความเส่ียง                      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดสรรและบริหารทรัพยากร                      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยภายนอก 

• กฎหมาย ข้อบังคับ 

• ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ 

• แนวโน้มการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี 

• ความต้องการและผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้งาน คู่ค้าทางธุรกิจ
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• นอกเหนือจากการสื่อสารข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีการบังคับใช้และสนบัสนุนให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย 
การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรที่ดภีายในองค์กร ตัวอย่างเช่น 
o มีการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่เกิดการกระทำท่ีขัดต่อจริยธรรม หรือการฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลและ

บริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ ี
o มีการพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การประกาศเกยีรตคิุณ การประเมินผลงาน หรือรางวัลพิเศษอ่ืน ๆ 

เมื่อมีบุคลากรหรือหน่วยงานปฏิบตัิเป็นแบบอย่างที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กรที่ด ี

เพื่อเป็นการวัดผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรที่ดี 
ผู้ประกอบการควรกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจประกอบดว้ย 

• การกำหนดรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายการกำกับดูแลและบรหิารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกจิ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
โดยการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร 
อาจประกอบด้วย 
o รายงานจากหน่วยงานที่ทำหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาการรายงานควรครอบคลุม

ถึง ผลการปฏบิัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการจดัการทรัพยากร ความคืบหนา้ของโครงการและ
การดำเนินงานท่ีสำคัญ การปฏิบตัติามกฎระเบยีบข้อบังคับหรือข้อตกลงต่าง ๆ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการดำนเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้ 

o รายงานจากหน่วยงานที่ทำหน้าท่ีตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรายงานอาจรวมถึง  
การรายงานแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงท้ังในส่วนของแผนการตรวจสอบระยะสั้นและระยะยาว  
ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้วางไว้ และการตดิตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ตรวจสอบ 

• ในกรณีที่พบว่า มีข้อบกพร่องในการออกแบบกระบวนการ หรือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบรหิาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรที่ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่การปฏิบัตติามนโยบายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคญั 
ควรรายงานต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า รวมทั้งมีการกำหนดผูม้ีหน้าท่ีรับผิดชอบและวิธีการแกไ้ขข้อบกพร่องนั้น ๆ 

3.2 การจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม (Risk Optimization) 

เพื่อให้ความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับความเสีย่งท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้จากการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกจิควรมีกระบวนการดังนี้ 

3.2.1 การจัดทำนโยบายการบรหิารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมอยู่ในทุกด้านของความเสีย่งขององค์กร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองค์กรที่มี
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวผลักดันในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
มีการดำเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงเป็นภาพเดยีวกันได้ทั้งหมด กระบวนการ
บริหารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักับนโยบายและ 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 

นโยบายการบริหารและจัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธรุกิจ และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และต้องทบทวนโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ 
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ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและจัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสำคญั โดยควรระบ ุ
ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการที่สอดคล้องกับนโยบายการบรหิารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่วางไว้ 
ทั้งนี ้นโยบายการบรหิารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศควรมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามข้อ 3.2.2 – 3.2.7 

3.2.2 การระบุความเสี่ยงท่ีเกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้ประกอบธรุกิจอาจพิจารณาปรับใช้กระบวนการในการเก็บข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการระบุ
ความเสีย่งท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด การกำหนดสถานการณค์วามเสี่ยง และการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยควรมี
ขั้นตอนดังนี ้

• กำหนดกระบวนการในการเก็บข้อมูล แยกหมวดหมู่ และวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจจัดแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ ประเภทของความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ปัจจัยความเสี่ยงตา่ง ๆ ทั้งนี้ ควรพิจารณารวมถึงความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ความเสีย่ง
ทางด้านไซเบอร ์

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีอาจมีผลต่อการดำเนินงานและความสำเร็จของ
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• มีการบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมการดำเนินงานท้ังภายในและภายนอกเพื่อใช้ประกอบในการประเมนิความเสีย่ง 
โดยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานภายในอาจประกอบด้วย แผนกลยุทธ์และนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่
สภาพแวดล้อมการดำเนินงานภายนอกอาจประกอบด้วยกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้ม
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในกลุ่มธุรกิจ 

• สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบหรือความเสียหายในอดีต 
โดยอาจมีการรวบรวมข้อมลูมาจากภายนอก ข้อมูลแนวโนม้ธุรกิจ ขอ้มูลของบริษัทอ่ืน ๆ ในธุรกิจเดียวกัน หรือ 
มีการแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างธุรกิจ 

• บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งมอบระบบงานหรือ
โครงการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งการปฏิบตัิงานและให้บริการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งนี้
อาจรวมถึงข้อจำกัด ประเด็นปญัหา และการติดตามการแก้ไขปัญหาด้วย  

• มีการจัดการและจำแนกประเภทของข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงมีการระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นั้น 

• พิจารณาเงื่อนไขที่มีผลต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งความเชื่อมโยงของเงื่อนไข
ต่อโอกาสเกดิและผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยง 

• วิเคราะห์และทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงใหม่ ๆ 
เพิ่มเตมิ ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพความเสี่ยงขององค์กรไดด้ีขึ้น  
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ภาพประกอบท่ี 3 – การระบุความเสี่ยง 

 

3.2.3 การกำหนดความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได ้

จากความเสี่ยงท่ีไดร้วบรวมในขั้นตอนข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจควรพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้
เมื่อมีความเสี่ยงน้ัน ๆ เกิดขึ้น โดยควรมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยอาจพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงท่ีผู้ประกอบธุรกิจสามารถยอมรับได้ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร หรือระดับการยอมรับความเสี่ยงของ 
คณะกรรมการบริษัท 

3.2.4 การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจระบุความเสีย่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดกำหนดสถานการณ์ความเสี่ยง และกำหนดปัจจยัความเสี่ยง 
ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้แล้ว จึงประเมินถึงโอกาสเกดิและผลกระทบของเหตุการณ ์
ความเสีย่งท่ีกำหนดไว้ โดยอาจจดัทำในรูปแบบของแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อนำเสนอระดบัของโอกาสเกิดและ
ผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์ความเสีย่ง และทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) เพื่อบรรยายข้อมลูรายละเอียดของ 
ความเสีย่ง จากนั้นจึงจัดทำโครงรา่งของความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อรวบรวมความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยโครงร่าง 

รวบรวมความเสีย่ง 

เหตุการณ์ ประเภท      
และ ปัจจัยความเส่ียง 

ระบคุวามเสีย่งที่เกีย่วข้อง 

ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน 

บันทึกข้อมูลความเสี่ยง 

รวบรวมข้อมูลความเส่ียง 
ปัจจัยภายใน และปัจจยั
ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

สำรวจข้อมูลเหตุการณใ์นอดีต 
- รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความ
เส่ียง และ ผลกระทบในอดีต 
ทั้งภายในองค์กร แนวโน้ม
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

เชื่อมโยงเหตุการณ์ความ
เสี่ยง – เช่ือมโยงเหตุการณ์
ที่เคยเกิดขึ้น เง่ือนไขของ
เหตุการณ์ ปัจจยัที่มีผลต่อ
ผลกระทบของเหตุการณ์ 

ปรับปรุงข้อมูลเหตุการณ์
ความเสี่ยง – ปรับปรุง 
วิเคราะห์ และทบทวน
เหตุการณ์ความเส่ียงอยา่ง
สม่ำเสมอ 

การระบุความเสี่ยง – เพื่อกำหนด
ความเสีย่งท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการให้ความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้
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ของความเสี่ยงน้ียังช่วยผู้ประกอบธุรกิจเปรยีบเทียบโอกาสเกดิ และผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง และใช้ในการจัดลำดับ
ความสำคญัในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.2.5 การบริหารจดัการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ้

เพื่อให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปตามระดับความสำคญั และตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององค์กร ผู้ประกอบธรุกิจควรมีกระบวนการในการบรหิารและจัดการต่อความเสี่ยง ดังนี ้

• ควรนำระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้ดำเนินการไว้ข้างตน้ ซึ่งในกระบวนการนี้ ผู้ประกอบธุรกิจอาจประเมินการควบคุมและความเสีย่ง 
ที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยในกรณีที่ความเสีย่งท่ีหลงเหลืออยู่เกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควรมีการกำหนดวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงน้ัน 

• การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองตอ่ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Risk Response) อาจพิจารณาจาก
ระดับความสำคัญของความเสี่ยง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง และความสามารถของ 
ผู้ประกอบธรุกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
สามารถดำเนินการได้ใน 4 ลักษณะ อันได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Risk Avoidance), การยอมรบัความเสีย่ง 
(Risk Acceptance), การร่วมรับความเสีย่ง/ถ่ายโอน (Risk Sharing/Transfer) และการลดความเสี่ยง  
(Risk Mitigation) 

3.2.6 การกำหนดตัวช้ีวัดระดับความเสีย่ง (IT Risk Indicator) และจัดให้มีการติดตามรายงานผลตัวช้ีวัดดังกล่าว 

• ผู้ประกอบธรุกิจควรกำหนดตัวช้ีวดัระดับความเสี่ยง (IT Risk Indicator) เพื่อสามารถช้ีวัดและติดตามความเสี่ยง
ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถตดิตามแนวโนม้ของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

• ควรมีการรายงานผลการประเมินความเสีย่งท่ีมีผลต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรปูแบบท่ีสามารถ
นำไปประกอบการตดัสินใจได้ รวมถึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ง ประสิทธิผลของการควบคุม  
ข้อตรวจพบ หรือข้อปรับปรุง รวมทั้งผลกระทบจากรายการความเสีย่ง 

3.2.7 การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรผู้ทำหน้าที่บริหารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกจิควรเป็นผู้รับผิดชอบ (Accountable person) ในการให้แนวทางและอนุมัติ
เห็นชอบในนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมทั้งตดิตามผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง อาทิ หัวหน้าสายงานบรหิารความเสี่ยง และหัวหน้าสายงานบริหาร
ความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผู้ทำหน้าที่ (Responsible person) ในการกำหนดกรอบและ
กระบวนการการบริหารความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานดังกล่าว  
โดยผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงน้ีจะเป็นผูร้ับผดิชอบ (Accountable person) ในผลการบริหาร
จัดการความเสีย่งทุกรูปแบบท่ัวท้ังองค์กร รวมถึงรับผดิชอบให้มีการจัดทำและปรับปรุงรายการความเสี่ยงและ 
กิจกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• ผู้บริหารหน่วยงานท่ีปฏิบตัิงานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อาทิ หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เป็นผู้ทำหน้าที่ (Responsible person) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานทางด้านการบริหารและจัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน 
ได้จัดทำเอกสาร “การบรหิารและจัดการความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Practice)”  
เพื่อแสดงรายละเอียดเพิม่เตมิของกระบวนการการบริหารจดัการความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.3 การส่งมอบผลประโยชน์ (Benefit Delivery) และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใหไ้ด้ประโยชน์สูงสดุ (Resource 
Optimization) 

เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า และตอบสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกจิอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล โดยมีต้นทุนในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ประกอบธุรกจิควรมีการจัดทำแผนกลยุทธ์และนโยบาย  ดังนี ้

3.3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงบประมาณดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร โดยปจัจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดทำ 
แผนกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย 

• ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ อาทิ ระดับการพึ่งพิงการใช้ระบบ
สารสนเทศ ความสามารถและความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะประเมินระดับ
ความสำคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตต่อแผนกลยุทธ์โดยรวมของ
องค์กร  

• ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ และการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มเติม 

• ความสอดคล้องของกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม เพื่อที่จะตอบสนอง
เป้าหมายขององค์กร โดยอาจพิจารณาจากเป้าหมายผลตอบแทนในการลงทุน (Return on investment) หรือ
ความคาดหวังจากการลงทุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประโยชน์หรือโอกาส รวมทั้งความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ีอยู่ในปัจจบุันและ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่มาใช้สำหรับการดำเนินงาน 

• การพิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบ และโครงสรา้งการตัดสินใจในการดำเนินงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ที่ทำให้การตัดสินใจและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสร้างคุณค่า
ให้แก่องค์กร 

• เงื่อนไขในการจัดระดับความสำคญัหรือเง่ือนไขท่ีใช้ในการตดัสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีสำคัญ หรอืการลงทุน 
ที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยอาจพิจารณาจากความเสีย่งท่ีเกี่ยวข้อง แผนการใช้งานระบบงานใหม่ 
งบประมาณ รวมถึงผลตอบแทนท่ีได้รับ 

• ในการจัดทำงบประมาณทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรพิจารณาครอบคลมุทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ทรัพย์สินสารสนเทศ การใช้ทรัพยากรส่วนกลางขององค์กร บุคลากร
ทางด้านสารสนเทศ ผู้ให้บริการภายนอกทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย และค่าลิขสิทธิ์
ที่เกี่ยวข้อง 

• นอกจากน้ี อาจมีการประเมินต้นทนุทางตรง และต้นทุนทางอ้อมของบริการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ควรไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจหรือคณะกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ และสื่อสารให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ รวมทั้งมีการมอบหมายให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัตเิพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากน้ี ผู้ประกอบธุรกจิควรระบุและสื่อสารเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถึงวิธีการติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนงานและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่าง
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธด์้านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงอยู่ในภาคผนวก 

3.3.2  การจัดทำนโยบายการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดให้มทีรัพยากรบุคคล 
อย่างเพียงพอต่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดทำนโยบายการจัดสรรและบรหิารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลมีความเพียงพอ รวมทั้งการจัดการความเสีย่งอันเกี่ยวเนื่องจากการขาดทรัพยากร 
ในการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาถึงเงื่อนไขและการดำเนนิงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• พิจารณาและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปจัจุบัน และในอนาคต ทางเลือกตา่ง ๆ  
สำหรับการจัดหาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งทางเลือกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ และกลยุทธ์ 
ในการจัดหาทรัพยากร 

• กำหนดหลักเกณฑเ์พื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรและบรหิารทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งขีดความสามารถ 
เพื่อให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองตามความต้องการขององค์กรตามระดับขดีความสามารถ
และสมรรถนะที่ต้องการ ระดับความเร่งด่วนในการใช้งาน และข้อจำกัดด้านงบประมาณ 

• เพื่อเป็นการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจอาจ
พิจารณาจัดทำแผนการจดัสรรทรพัยากรสารสนเทศและการจดัโครงสร้างภายในองค์กร โดยแผนนีค้วรสอดคล้อง
กับการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร รวมทั้งการบรหิารทรัพยากรบุคคลโดยรวมขององค์กรด้วย 

นโยบายการจัดสรรและบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกำกับดูแลและ
บริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กรทีด่ี ซึ่งควรได้รับการพิจารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกจิ
หรือคณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ระกอบธุรกิจ และมีการสื่อสารไปยังผูท้ี่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งมีการสอบทานและปรับปรงุอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจควรระบุวิธีการตดิตาม และประเมินผล 
การดำเนินงานตามนโยบายการจดัสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึง 
ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจประกอบด้วย 

• การกำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งสำหรับการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 

• การกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในส่วนของการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และการป้องกันความเสียหายต่อทรพัย์สินสารสนเทศ 

• การติดตามผลการทำงานของทรัพยากรสารสนเทศโดยเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การตดิตามผลการทำงาน
ของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามผลการทำงานของระบบงาน และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ โดยถ้ามีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือผลการทำงานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรม ี
การตรวจสอบหาสาเหตุและวางแผนการแกไ้ขอย่างเหมาะสม 
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3.4 ความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder Transparency) 

เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานและการสื่อสารผลการดำเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีประสิทธิผลและทันเวลา การดำเนินงานโดยรวมควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และวัตถุประสงคร์วมทั้งกลยุทธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธข์ององค์กร ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ควรพิจารณามดีังนี ้

3.4.1 การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานผลการดำเนินงานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ผู้ประกอบธรุกิจควรพิจารณาข้อกำหนดด้านการรายงานภาคบังคับ (Mandatory Reporting) ทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคตทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร  รวมทั้งขอบเขตและรอบระยะเวลา 
ในการรายงานที่เหมาะสม 

• นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น การรายงานยังอาจต้องพิจารณาถึงความต้องการด้านการรายงานสำหรับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอื่น ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  
รวมถึงขอบเขตและเง่ือนไขในการรายงานที่แตกต่างกัน 

• ผู้ประกอบธรุกิจควรจดัใหม้ีหลักเกณฑ์การรายงานต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
รวมทั้งรูปแบบและช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม  

3.4.2 การสื่อสารผลการดำเนินงานและบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 

• ผู้ประกอบธรุกิจควรมีการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

• ควรมีการกำหนดวิธีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการรายงานเป็นไปตามหลักเกณฑส์ำหรับข้อกำหนด 
ของการรายงานภาคบังคับของผู้ประกอบธุรกิจท้ังหมด 

• ควรมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมตัิรายงานภาคบังคับ 

• มีกระบวนการ และลำดับชั้นการรายงาน 

3.4.3 การติดตามการสื่อสารกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

• ผู้ประกอบธรุกิจควรมีการประเมินความมีประสิทธิผลของการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ 
ในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานภาคบังคับที่จัดทำข้ึน 

• ผู้ประกอบธรุกิจควรมีการประเมินความมีประสิทธิผลของวิธีการสื่อสารและผลลัพธ์ของการสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และประเมินวา่การสื่อสารดังกล่าวสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายอย่างครบถ้วน  
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ภาคผนวก ตัวอย่างดัชนีวัดผลที่สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธท์างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

วัตถุประสงค์ของดัชนีชี้วัด ตัวอย่างดัชนีวัดผลที่สำคัญ 
เพื่อวัดผลความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ขององค์กร 

• ร้อยละของเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรที่สนับสนุนโดยเป้าหมาย
กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อวัดผลการใช้ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองตามเป้าหมายการ
ดำเนินงาน หรือตอบสนองต่อความเสี่ยง 

• ร้อยละของการบริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการระบุ
และอนุมัตติ้นทุนและผลประโยชน์ในการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
ร้อยละของบริการหรือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่สามารถดำเนินงานได้ภายในงบประมาณที่กำหนดไว ้

เพื่อวัดประโยชน์ที่ไดร้ับจากการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการใช้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ร้อยละของบริการหรือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดการณ์ไว้ หรือมากกว่าท่ีคาดการณไ์ว้ 

• ร้อยละของบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสำเร็จลุล่วง
ตามแผนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกำหนดไว ้

• ร้อยละของบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถส่งมอบ
ได้ตามมาตรฐานหรือข้อตกลงที่ตั้งไว้ 

เพื่อวัดผลการส่งมอบงานทางด้านสารสนเทศ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 

• ร้อยละของผู้บริหารระดับสูงที่พึงพอใจในนวัตกรรม และทิศทาง 
การนำเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาส่งเสริมการดำเนินงานทางธุรกิจ
ของหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศร้อยละของผู้ใช้งานท่ีพึงพอใจ 
ในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 

 
 


