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บทที่

1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา
การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) หรือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ได้เข้ามามี
บทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกขั้ นตอน กระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
องค์กรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และลดแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
จากการดำเนินงานลง อย่างไรก็ตาม การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เหล่านั้น หากขาดการ
ควบคุม กำกับดูแล และวางแผนการใช้งานอย่างเหมาะสม อาจจส่งผลให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ขาดการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ขาดความคุ้มค่าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่กำหนด
รวมทั้ ง ขาดความต่ อ เนื ่ อ งระหว่ า งกระบวนการทางธุ ร กิ จ และระบบเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ซึ ่ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการกำ หนด
หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enables) ของรัฐวิสาหกิจ ไว้ในคู่ มือการ
ประเมินผลการดำเนิ นงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model:
SE-AM) หัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประเด็นด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางที่
กำหนด
ดังนั้น เพื่อให้ อ.ส.ค. มีแนวพึงปฏิบัติ (Guideline) ด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบ ัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ างๆ ทราบถึงแนวพึงปฏิบัติที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อสร้าง
กระบวนงานในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพื่อลดความเสี่ยง (Risk)
และต้นทุน (Cost) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) ของการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ในปัจจุบันและอนาคตได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
1.2.1 เพื่อใช้เป็นแนวพึงปฏิบัติ (Guideline) พร้อมรายละเอียดของกระบวนการหลักในการกำกับ
ดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นของ อ.ส.ค. โดยมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
การบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน
1.2.2 เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้และหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
1.3 หัวข้อเนื้อหาหลักของคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
คู่ มื อ ธรรมาภิ บ าลด้ า นดิ จิ ทั ล ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาหลั ก 4 ส่ ว น โดยสามารถสรุ ป สาระสำคั ญ เป็น
ประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1.3.1 การกำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ในหัวข้อนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้อง
กับข้อกำหนดของ สคร. ทั้ง 6 หลักการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ (Responsibility) กลยุทธ์ (Strategy) การจัดซื้อ
จัดหา (Acquisition) ผลการดำเนินงาน (Performance) ความสอดคล้องกัน (Conformance) และพฤติกรรม
บุคคล (Human Behavior) รวมทั้งกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ครอบคลุม
ถึง กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทั ลอย่างเหมาะสม กรอบการกำกับดูแล
ด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส และกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด (Concept)
และหลักการดำเนินงานในภาพกว้าง ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการดำเนินงานในหัวข้อถัดไป
1.3.2 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ในหัวข้อนี้ได้อธิบายถึงการนำหลักการ และแนวคิดธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลที่กำหนด ให้นำไปสู่
การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถยกระดับกระบวนการธรรมาภิบาลด้าน
ดิจิทัลตามรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการจัดการกระบวนการให้มีแนวทาง
ปฏิ บ ั ต ิ อ ย่ า งเป็ น ระบบ สามารถทำซ้ ำ ได้ (Repeatable Practice) และเป็ น มาตรฐาน (Standardized
Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน ทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด วิเคราะห์ และประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1.3.3 กระบวนการในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในหัวข้อนี้ได้อธิบายถึงกระบวนการในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี สอดคล้องกับหลักการทั้ง 6 ด้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะขั้นตอน ประกอบด้วย คณะทำงานธรรมาภิบาลด้า นดิจ ิทัล
คณะทำงานด้านการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ ทั้งผลลัพธ์เชิงปริมาณ และผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1.3.4 ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ในหัวข้อนี้ได้อธิบายถึง ตัววัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อที่จะนำผลลัพธ์ที่สำคัญดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
ทบทวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล/จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (ระยะยาว) ต่อไป
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บทที่
2.

2

การกำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ในบทนี้ ที่ปรึกษาได้อธิบายถึงแนวทางการดำเนินงาน และการนำธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในองค์กร ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสากิ จตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise
Assessment Model: SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) ที่ได้ให้ความสำคัญกับ
การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่แนวทางการกำกับดูแล กระบวนการ
กำกับดูแล การถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแล การติดตามกระบวนการกำกับดูแล และการนำผลลัพธ์ที่สำคัญ
ของกระบวนการเข้าสู่การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.ส.ค. ต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของอธิบาย
เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การกำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1.1 เกณฑ์ในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เกณฑ์ในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค นั้น เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของการประเมิน ผลการดำเนิน งานรัฐ วิส าหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise
Assessment Model: SE-AM) ซึ่งได้กำหนดการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ไว้ 5 ระดับ
ในลักษณะของระดับวุฒิภาวะ (Mutuality level) ดังนี้
ตารางที่ 2.1-1 เกณฑ์ในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.

ระดับการกำกับดูแลด้านการบริหาร
ลักษณะการดำเนินงาน
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับ 1
- มีแนวทางในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ระดับ 2

- มีกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
และแนวปฏิบัติอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
• การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม
• การกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใส
• การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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ระดับการกำกับดูแลด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับ 3

ลักษณะการดำเนินงาน

-

ระดับ 4

-

ระดับ 5

-

• การกำหนดความรับผิดชอบด้านดิจิทัลทุกส่วนขององค์กร
• การกำหนดโครงสร้างการลงทุนด้านดิจิทัล
• การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด สรรทรั พ ยากรและขี ด
ความสามารถขององค์กร
• การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ การจั ด ทำและกำกั บ ดู แล
สถาปัตยกรรมองค์กร
• การกำหนดนโยบายที ่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากร
มีการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน
มีการประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
มีการกำหนดการวัด ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน ตัววัดผลลัพธ์
(Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการนำผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าสู่กระบวนการทบทวนด้าน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล /จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ขององค์กร

2.1.2 หลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยีด ิ จิ ทั ล เป็น สิ ่ งสำคัญ ในการดำเนิน งานของรัฐ วิ ส าหกิ จ ทาง
สำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน จึง
จำเป็นต้องให้หน่วยงานมีหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่ ง ครอบคลุ ม 6 หลั ก การ ประกอบด้ ว ย หลักการที่ 1 ความรับผิดชอบ หลักการที่ 2 กลยุทธ์
หลักการที่ 3 การจัดซื้อจัดหา หลักการที่ 4 ผลการดำเนินงาน หลักการที่ 5 ความสอดคล้องกัน และหลักการที่
6 พฤติกรรมบุคคล ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้นำหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดังกล่าว มา
ประยุกต์ใช้เข้ากับบริบทของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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ภาพที่ 2.1-1 หลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

2.1.2.1 หลักการที่ 1 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตระหนักถึงความสามารถในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ขององค์กร ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสั งคม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ โดยเน้นควรร่วมมือกันแบบเป็นพันธมิตรที่มีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผลบน
พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเชื่อใจกัน แสดงออกถึงความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในผลงานตามหน้าที่ (Accountability) ทั้งนี้ ช่องทางการสื่อสารที่ทาง อ.ส.ค. ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และดำเนินการสื่อสารข้อมูล ที่ครบถ้วน ถูกต้องด้วยความรับผิดชอบไปยังลูกค้า ได้แก่
ไลน์ (LINE) เฟชบุ๊ก (Facebook) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และเว็บไซต์ (Website)
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
จึงได้กำหนดคณะทำงานขึ้นเพื่อทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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ได้แก่ คณะทำงานธรรมาภิบ าลด้านดิจ ิทัล ซึ่งประกอบด้ว ย 3 คณะทำงานย่อย ได้แก่ คณะทำงานย่อย
สถาปัตยกรรมองค์กร คณะทำงานย่อยโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ
คณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งที่ปรึกษาในรูปแบบการบริหาร
จัดการสายบังคับบัญชาที่ไม่ซับซ้ อน และมีเส้นทางการสื่อสารที่สั้น เพื่อสามารถเข้าถึงได้โดยตรง (Direct
approach)
2.1.2.2 หลักการที่ 2 - กลยุทธ์ (Strategy)
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีความซับซ้อน
เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการบริหารจัดการภายในองค์กรทุกส่วนงาน ดังนั้น เพื่อให้กลยุทธ์ที่นำมาใช้นั้นมี
ความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
จึงมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อที่จะได้นำข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกัน โดยมีขั้นตอน
ในการกำหนดกลยุทธ์พอสังเขป ดังนี้
(1) ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำแผนการดำเนิน งาน เพื่อสำรวจสถานภาพการ
ดำเนินงานปัญหาที่พบ จากนั้นจึงรายงานสู่คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิ ทัล คณะทำงานขับเคลื่อนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. และคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อไป
(2) นำหลั ก การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและศั ก ยภาพ (SWOT Analysis) มา
วิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นร่วมกันกับผู้บริหาร เพื่อลดโอกาสเกิดความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
(3) มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์
(แผนพัฒนาดิจิทัล) วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ การพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความเสี่ยง
ของคณะกรรมการ อ.ส.ค.
(4) นำเสนอแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาดิจิทัล) ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีเป้าหมาย คือ การส่งมอบคุณค่าเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ไปพร้อม ๆ กับการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความ
เสี่ยงของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. มุ่งเน้นให้มีความ
ยืดหยุ่น รองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและ/หรือต้นทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ต้องมีความโปร่งใส ต้องมีการประเมินความสามารถของโครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากร
บุคคลในองค์กรรวมถึง ต้องสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างลูกค้า และผู้ให้บริการต่าง ๆ ภายนอก ซึ่งบาง
รายอาจมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจของ อ.ส.ค.
2.1.2.3 หลักการที่ 3 การจัดซื้อจัดหา (Acquisition)
ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาเป็น
เครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจ
ในระดับบริหารขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย การลงทุนด้านโครงสร้าง ระบบเครือข่าย ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จำเป็น ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
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งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลา กล่าวได้ว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา
แบบเบ็ดเสร็จด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างไรก็ตามกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังประสบ
กับปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การถูกรุกรานความปลอดภัย การ
พิจารณาการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเพียงแค่โครงการหรือบริการด้านเทคโนโลยีเท่านั้น ไม่ได้พิจารณา
การลงทุนเพื่อแก้ไขระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ทำให้การลงทุนและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นไม่เต็มประสิทธิภาพ
ดั ง นั ้ น อ.ส.ค. จึ ง ได้ ม ี ก ารกำกั บ ดู แ ลด้ า นการจั ด ซื ้ อ จั ด หา (Acquisition) ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวทางของ สคร. เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ดังนี้
(1) การวางแผนด้านการจัดซื้อจัดหา เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความ
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของ อ.ส.ค. เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่องค์กรมีอยู่แล้ว
(2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนงานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรมีบุคลากรที่มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคคลากร
(3) การจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ควรเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการ
(Programs) เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร ซึ่งทาง อ.ส.ค. ได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ที่รวมเอาโครงการต่าง ๆ ทีม่ กี ารดำเนินกิจกรรมครบในทุกด้านตามที่
ต้องการ ไว้รวมกัน
2.1.2.4 หลักการที่ 4 ผลการดำเนินงาน (Performance)
การวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจ ตามเกณฑ์ของ สคร. จะ
พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป้าหมาย และการจัดทำมาตรวัดที่มีประสิทธิผลสำหรับการเฝ้าติดตามการ
บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้นำแนวทางการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจข้างต้นมาปรับใช้ใน
องค์กร ดังนี้
(1) การจัดทำมาตรวัดที่มีประสิ ทธิผล สำหรับการเฝ้าติดตามการบรรลุเป้าหมาย
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลมีกระบวนการในการวัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานนั้น ได้รับการ
เฝ้าติดตามอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อถือได้ โดยในทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล จะมี คณะทำงาน
ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ทำหน้าที่ในการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและการจัดทำแผน
ดำเนินงาน ก่อนนำเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อรับทราบ ซึ่งสอดคล้องไปในทางที่เอื้อให้บรรลุเป้าหมายในทุกระดับ
โดยมีผู้บริหารของแต่ละระดับชั้นเฝ้าติดตาม
(2) การรายงานผลการดำเนินงานเป้าหมาย ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลมีการวางแผนการ
รายงานผลการดำเนินงาน และการจัดทำแผนดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กรรายเดือน โดยในระหว่างการ
ดำเนินงานนั้นจะมีการติดตามผลการดำเนินงานจากฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบสถานะการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนั้นแล้ว โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนที่ได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จจะมีการรวบรวมและจัดส่ง ผลการดำเนินงานไปยังคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามลำดับ เพื่อให้
ผู้บริหารของแต่ละระดับชั้นรับทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน
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2.1.2.5 หลักการที่ 5 ความสอดคล้องกัน (Conformance)
ปัจจุบันการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน มากขึ้น
มีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารกันมาก ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่ เหมาะสม
จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บังคับควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง สคร. ได้
ตระหนักอย่างมากในเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีการออกมาบังคับใช้อย่างเข้มข้น รวมถึงผลกระทบ
ของผู้มสี ่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ทีค่ รอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลองค์กร ดังนี้
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๘, ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อ
นำมาเป็นแนวปฏิบัติ ที่ดีด้านการกำกับดูแลองค์กร ถื อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ ป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นก่อน
ทั้งนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลมีการกำหนดแนวทางขั้นตอนการประเมินและแก้ไขความ
เสี่ย ง (Procedure for Risk Assessment and Risk Treatment) จากผู้บริห ารระดับสูงนำมากำหนดเป็น
นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าได้บรรลุเป้าหมายของ
องคกร์ ลดความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตาม (กฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับ) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทำให้เกิด
ความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการปฏิบัตติ าม(กฎหมาย/กฎระเบียบข้อบังคับ) เพื่อให้
มั่นใจว่าเป้าหมายของประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่ขัดแย้งกับการปฏิบัติตาม(กฎหมาย/กฎระเบียบ
ข้อบังคับ)และในทางตรงกันข้ามการปฏิบัติตาม(กฎหมาย/กฎระเบียบ ข้อบังคับ)ก็ต้องมีความเหมาะสมไม่
เข้มงวดมากจนเกินไปกับการดำเนินธุรกิจ
2.1.2.6 หลักการที่ 6 พฤติกรรมบุคคล (Human Behavior)
เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุกฝ่ายงานใน
องค์กร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเทคโนโลยีมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
ต่าง ๆ ทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนั้นย่อมส่งผลต่อการยอมรับ (Acceptance) ของบุคลากรภายในองค์กร รวมไปถึงลูกค้า และพันธมิตร
ทางธุรกิจ ซึ่งอาจสร้างความวิตกกังวล หรือความไม่เข้าใจขึ้น อันนำไปสู่การต่อต้าน และปฏิเสธการยอมรับ
เทคโนโลยีดังกล่าวได้ในที่สุด ดังนั้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้จึงต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง เพื่อให้
บุคลากรยังคงมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ผู้รับผิดจะต้องใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ ที่ได้รับจากการ
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดทำแนว
ทางการสื่อสารผ่านช่องทางการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2.1.3 กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค ยึดหลักการกำกับ
ดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่ สคร. กำหนด ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ กลยุทธ์ การ
จัดซื้อจัดหา ผลการดำเนินงาน ความสอดคล้อง และพฤติกรรมบุคคล รวมทั้งเป้าหมายของธรรมาภิบาลด้าน
ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good
Governance) เป็นไปตามระเบี ย บข้อบังคับ (Compliance) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพื่อลด
ความเสี่ยง (Risk) และต้นทุน (Cost) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) ของการพัฒนาและการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. โดยสามารถสรุป กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดังนี้

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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ภาพที่ 2.1-2 กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

หน้าที่ 10/60

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2.1.3.1 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กร
วัตถุ ป ระสงค์ เชิงธุรกิจ (Business Objective) ขององค์กรเป็นการกำหนดความ
ต้องการในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สำหรับการผลิตสินค้าหรือการ
บริการรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของผลกำไร หรือผลตอบแทนที่เป็นเงินเพียงอย่างเดียว แต่
สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ข อง
บุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กรที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
พิจารณาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ถึง วิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์
เชิงธุรกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2.1-2 วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของ อ.ส.ค. ในด้านต่าง ๆ

ด้าน
การเงิน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเรียนรู้ของบุคลากร
กระบวนการภายใน

วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของ อ.ส.ค.
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ล้านบาท จากน้ำนมดิบที่ผลิตโดยเกษตรกร
โคนมไทย 100 %
แบรนด์ ไทย – เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์อันดับที่ 1 ในใจผู้บริโภคชาวไทย
เป็น แหล่งเรียนรู้และที่พึ่งทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร
สำหรับ เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทั้งประเทศ
มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมา
ภิบาล และก้าวสู่การเป็น รัฐวิสาหกิจระดับ B

2.1.3.2 กำหนดประสิทธิภาพทางธุรกิจและการวัดผล
ประสิทธิภาพทางธุรกิจเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ เช่น รายได้รวม กำไรที่แท้จริงของกิจการ (EBIDA) มาตรฐานฟาร์ม ปริมาณน้ำนมดิบ หรือมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น เป้าหมายการดำเนินงานของ อ.ส.ค. แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ โดยในแต่ละระยะนั้นได้มีการกำหนดประสิทธิภาพทางธุรกิจ หรือเป้าหมายที่คาดหวังจากการ
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
(1) ระยะต้นน้ำ
ตารางที่ 2.1-3 ประสิทธิภาพทางธุรกิจระยะต้นน้ำ

ประสิทธิภาพทางธุรกิจ
เพิ่มจำนวนเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)
เพิ่มจำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practices: GAP)
เพิ่มจำนวนฟาร์มประสิทธิภาพ (Dairy Information Program: DIP)
ปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบ

เป้าหมายปี พ.ศ. 2563
737 คน
2,630 ฟาร์ม
850 ฟาร์ม
728 ตัน/วัน

(2) ระยะกลางน้ำ
(ก) สูญเสียในการผลิต (%) 1.17
(ข) TPM เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
(ค) ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และนมเย็น ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 28%
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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(ง) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานกับพันธมิตร ในบางผลิตภัณฑ์
ใหม่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรเอง แต่สามารถไปใช้ศักยภาพของพันธมิตรเครือข่าย
(จ) มุ ่ ง ความสำคั ญ ของการดำเนิ น การผลิ ต ด้ ว ยความปลอดภั ย ใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม
(ฉ) ส่งเสริมโครงการรีไซเคิลกล่องนม 5 สำนักงานภาค
(3) ระยะปลายน้ำ
ตารางที่ 2.1-4 ประสิทธิภาพทางธุรกิจระยะปลายน้ำ

ประสิทธิภาพทางธุรกิจ
เพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade
เพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทาง Traditional Trade
เพิ่มปริมาณการส่งออกไปยัง AEC
เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน (SCM)
เพิ่มยอดจำน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product)

เป้าหมายปี พ.ศ. 2563
4,303
4,002
1,402
950
413

ทัง้ นี้ ในส่วนของการวัดผลนั้นนอกจากจะใช้วิธีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามที่ได้
กำหนดไว้แล้ว ยังสามารถวัดผลด้วยวิธีการอื่น ๆ ดังนี้
(ก) การทำ Benchmarking กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
(ข) เปรียบเทียบต้นทุนต่อการให้บริการ (Cost Per Transaction)
(ค) การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการต่อยอด (Re-used Technology)
(ง) การวัดผลด้วยวิธีการอื่น ๆ
2.1.3.3 กำหนดรูปแบบการกำกับดูแล
การกำกับ ดูแลด้านการบริห ารจัดการเทคโนโลยีดิจิทั ล สามารถแบ่งออกเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่
(1) รูปแบบที่ 1 กระบวนการทางธุรกิจ และการลงทุนเป็นตัวกำหนดระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
(2) รูปแบบที่ 2 สารสนเทศเป็นตัวกำหนดสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์
2.1.3.4 ขับเคลื่อนกลไกการกำกับดูแล
การขับเคลื่อนกลไกการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
ในปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยกองและแผนกต่ าง ๆ ได้แก่ แผนก
บริหารงานดิจิทัล และแผนกกำกับมาตรฐานงานดิจิทัลสารสนเทศ อยู่ภายใต้กองกลยุทธ์ดิจิทัล ส่ วนแผนก
วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัล และแผนกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อยู่ภายใต้กองโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาระบบดิจิทัล ซึ่งนอกจากจะมีส่วนงานต่าง ๆ ดังที่กำหนดแล้ว เพื่อให้ เป็นการขับเคลื่อนกลไกการกำกับ
ดูแลเชิงรุก จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทั ล เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานกำกับดูแลด้านการ
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล โดยตรง ซึ ่ ง คณะทำงานชุ ด นี ้ ประกอบด้ ว ย 3 คณะทำงานย่ อ ย ได้ แ ก่
คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรมองค์กร คณะทำงานย่อยโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล และคณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่ใน
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

การให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาความเหมาะสมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
นอกจากนั ้ น แล้ ว ในการขั บ เคลื่ อ นกลไกการกำกั บ ดู แ ลด้า นการบริห ารจั ดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ยังมีคณะทำงาน และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะทำงานขับเคลื่อนงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
2.1.3.5 พัฒนาองค์ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ
2.1.3.6 สื ่ อ สาร/ถ่ า ยทอดกระบวนการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล แก่ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
พนักงาน ผู้ส่งมอบคู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2.1.3.7 ประเมินการรับรู้ของผู้รับผิดชอบ พนักงาน ผู้ส่งมอบคู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2.1.3.8 กำหนดการวั ด ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ตั ว วั ด ผลลั พ ธ์ (Outcome) ของ
กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1.3.9 นำผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการเข้าสู่กระบวนการทบทวนการกำกับดูแลด้านการ
บริหารจัดการดิจิทัล/จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (ระยะยาว)
2.1.4 กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
กรอบการกำกั บ ดู แ ลด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล อย่ า งเหมาะสม
(Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) ประกอบด้ ว ย การประเมิ น
ประสิทธิผล/ความคุ้มค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถของ
องค์กร และหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำและการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
2.1.4.1 การประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล (Evaluation of
Investment and Services Portfolios) ของ อ.ส.ค. คำนึ ง ถึ ง ความคุ ้ ม ค่ า ในการลงทุ น เปรี ย บเที ย บกั บ
ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้เทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดสำหรับการ
บริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยชี้วัดความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ด้วยวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนการใช้ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนระหว่างสถานการณ์ที่
มี โ ครงการ (With Project Situation) กั บ ไม่ ม ี โ ครงการ (Without Project Situation) โดยใช้ ว ิ ธ ี ก าร
เปรียบเทียบกระแสมูลค่าของการใช้ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดจากโครงการ ตามระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์ของโครงการโดยการขจัดความแตกต่างของค่าเงินตามกาลเวลาออกไป (Discounted cash
flow analysis) ซึ่งจะใช้วิธีการคำนวณตามหลักการเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
(1) มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น สุ ท ธิ ข องโครงการ (Net Present Value: NPV) คื อ จำนวน
ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งอาจมีค่าเป็นลบ หรือเป็นบวกก็ได้ โดยคำนวณจาก
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิจากการดำเนินงาน หักออกด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการลงทุน
โครงการ โดยใช้หลักการที่ว่า หาก NPV มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับศูนย์ แสดงว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
นั้นมีความเหมาะสมในการลงทุน โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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มูลค่าปัจจุบัน (NPV) = มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ (Present Value) – มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย
หรือ

𝑛

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑡=0

โดย

𝐶𝑡
𝐵𝑡
𝑟
𝑛

𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
(1 − 𝑟)𝑡

= ต้นทุนโครงการรายปี
= มูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับรายปี
= อัตราส่วนลดในการคำนวณมูลค่าในอนาคต
= ระยะเวลาในพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้
ตารางที่ 2.1-5 หลักเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ

มูลค่าปัจจุบัน (NVP)
มีค่าเป็นบวก (+)
มีค่าเป็นลบ (-)

ความหมาย
ยอมรับโครงการ
ปฏิเสธโครงการ

(2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) หรือ
อัตราผลตอบแทนคิดลด เป็นวิธีการประเมินเพื่อให้ทราบว่าการลงทุนจะให้อัตราผลตอบแทนเท่าใด คือ การสุ่ม
อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ทำให้ NVP มีค่าเท่ากับศูนย์ กล่าวคือ การทำให้เงินสดสุทธิในอนาคตทอน
มูลค่ากลับมาเป็นปัจจุบันมีค่าเท่ากับเงินลงทุนก้อนแรก ดังนั้น เมื่อค่า IRR มีค่าสูงกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลี่ย ถ่วง
น้ำหนักของโครงการแสดงว่าโครงการนั้น ๆ มีความเหมาะสมในการลงทุน โดยสูตรในการคำนวณค่า IRR นั้น
มีดังนี้
IRR = อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราคิดลดทั้งสอง x

𝑁𝑉𝑃 ของอัตราคิดลดตัวต่ำ

ผลต่างของ 𝑁𝑉𝑃 ตามอัตราคิดลดทั้งสอง

(3) อัตราส่ว นผลประโยชน์ต่ อ เงินลงทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) คือ
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Benefit) หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (Cost) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจว่าแต่ละโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้
ตารางที่ 2.1-6 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio)
มีค่า > 1 (ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป)
มีค่า = 1 (ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปพอดี)
มีค่า < 1 (ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป)

ความหมาย
คุ้มค่าในการลงทุน
ไม่ได้ไม่เสีย
ไม่คุ้มค่าในการลงทุน

สรุปการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ดังนี้
ตารางที่ 2.1-7 สรุปการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.

NVP
>0
<0
=0

B/C
>1
<1
=1

IRR
> อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
< อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

การตัดสินใจลงทุน
ลงทุน
ไม่ลงทุน
ลงทุน หรือไม่ก็ได้

2.1.4.2 หลักการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร
หลักการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร (Guiding Principles for
Allocation of Resource and Capabilities) เป็นหลักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ความคุ้มค่า หรือเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับองค์กร โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ซึ่งนอกจากจะพิจารณาจากการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังที่กล่าวไว้ใน
หัวข้อข้างต้นแล้ว ยังพิจารณาถึงหลักการอื่น ๆ ประกอบด้วย ดังนี้
(1) หลักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization
Management) ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังนี้
(2) การดำเนินการด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource
Optimization Management Implementation) ประกอบด้วย
(ก) กำหนดกระบวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม
(ข) กำหนดกรอบการจั ด สรรงบประมาณ และกำกั บ ให้ ก ารจั ด สรรใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมินความ
เสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากรและมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากรทุกโครงการที่สำคัญ
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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(ค) กำหนดนโยบาย หรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่น
ๆ เมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานในองค์กร
(ง) การสื ่ อ สารแนวทาง หรื อ แผนการบริ ห ารจั ด การใช้ ท รั พ ยากรอย่าง
เหมาะสมขององค์กร
(จ) กำหนดแนวทาง หรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมขององค์กร
ภาพที่ 2.1-3 หลักการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

(3) หลั ก การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ท ี ่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม (Green IT
Management) ประกอบด้วย
(ก) กำหนดกรอบในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร วงจรของผลิตภัณฑ์และการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 2.1-4 กรอบในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ประยุกต์จาก ISACA (2016)

(ข) กำหนดนโยบาย หรือมาตรการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฏจักรของอุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้ใช้งาน ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร และการนำ ICT มาใช้ในการลดการปล่อยคาร์บอน
ภาพที่ 2.1-5 องค์ประกอบของมาตรการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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(ค) การสื่อสารนโยบาย หรือมาตรการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร
(ง) กำหนดแนวทาง หรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการทาง
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร
(4) หลักการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Stages)
สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นเสมือนพิมพ์เขียว (Blueprint) ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ัล ในด้า นต่ าง ๆ ขององค์ ก ร โดยได้ ติ ด ตั ้ ง และใช้ ง านระบบต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย ระบบ
คอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งพัฒ นาระบบ งาน
(Application) ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยในสถาปัตยกรรมองค์ได้ การกำหนดขั้นของการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA Stages) เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ยึด
แนวปฏิบัติที่ดี โดยแบ่งระดับขั้นการพัฒนาไว้ 4 ระดับขั้น (Stage) ดังนี้
(ก) ขั ้ น ที ่ 1 สถาปั ต ยกรรมในรู ป แบบไซโลทางธุ ร กิ จ (Business Silos
Architecture) ซึ่งเป็น การเน้น ความสำคัญ ของความต้ อ งการในระดับหน่ว ยปฏิ บัติ ก ารหรื อหน่ว ยธุ ร กิ จ
(Individual Business Unit) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้น
(ข) ขั้นที่ 2 สถาปัตยกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐาน (Standardized
Technology Architecture) เป็ น การพั ฒ นาที ่ เ น้ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital
Efficiency) โดยการกำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี ท ี ่ จ ะนำมาพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล (Technology Standardization) และกำหนดการจั ด การด้ า นเทคโนโลยี แ บบรวมศู น ย์
(Centralization of Technology Management) เพื่อความเป็นเอกภาพและการประหยัดต้นทุนของการ
บริหารจัดการ
(ค) ขั้น ที่ 3 สถาปัตยกรรมที่เพิ่ มประสิทธิภ าพของระบบหลัก (Optimal
Core Architecture) คือการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ให้ความสำคัญในมาตรฐานของข้อมูลและกระบวนงาน
(Data and Process Standardization) ของทั้งองค์กรที่เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงาน (Operational
Model) ขององค์กร
(ง) ขั ้ น ที ่ 4 สถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น ส่ ว นจำเพาะทางธุ ร กิ จ (Business
Modularity Architecture) ที ่ ส ามารถจั ดการและนำส่ ว นองค์ ประกอบของระบบสารสนเทศที ่ ย ึ ดโยงกั บ
กระบวนงานที่แยกเป็นส่วนจำเพาะ (Loosely Coupled IT-enabled Business Process Components) กลับมาใช้
ใหม่ เพื่อการจัดการในระดับภาพรวมขององค์กรที่เป็นมาตรฐาน (Global Standard) ในขณะที่สามารถปรับปรุง
แก้ไขในส่วนระบบหรือกระบวนงานย่อย (Local System/Process) โดยไม่กระทบกับระบบในภาพรวมของ
องค์กร
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ภาพที่ 2.1-6 ระดับขั้นของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Stages)
เพื่อสร้างขีดความสามารถสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)

2.1.4.3 หลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำและการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
(1) หลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร มีดังนี้
(ก) กำหนดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
(ข) วิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด วัฒนธรรมองค์กร และกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต โดยแสดงให้เห็นภาพใน
ปัจ จุบ ัน ก่อนการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมาปรับใช้กับ ทุกส่วนขององค์กร (As is) และภาพอนาคตในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (To be) ซึ่งครอบคลุมถึงสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business
Architecture) สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน (Application
Architecture) สถาปัตยกรรมด้ านเทคโนโลยี (Technology Architecture) และสถาปัตยกรรมด้านความ
มั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
(ค) สื่อสารสถาปัตยกรรมองค์กรให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(ง) กำหนดกรอบ/แนวทางการใช้ สถาปัตยกรรมองค์กรกับโครงการด้าน
ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
(จ) กำหนดแนวทางการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล/ความคุ ้ ม ค่ า ของการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร
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(2) การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร
การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรเป็นการกำกับดูแลการพัฒนาโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ได้ ออกแบบไว้ โดยยึดถือรูปแบบการกำกับดูแลสถาปัตยกรรม
องค์กรตาม TOGAF Framework ดังนี้
(ก) ระบุทรัพยากร (Resource) ที่สำคัญ และทักษะ (Skill) ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาโครงการ
(ข) กำหนดแนวทางในการนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้ (Guide for Applying
Solution)
(ค) ทบทวนความสอดคล้องระหว่างสิ่ งที่กำลังพัฒ นา กับสถาปั ตยกรรม
องค์กรที่ได้ออกแบบไว้ (Compliance Review)
2.1.5 กรอบการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
2.1.5.1 การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นบรรทัดฐาน และแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานลงได้
(1) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่
(2) กำหนดให้โ ครงสร้า งพื ้นฐานสำคั ญทางสารสนเทศและหน่ว ยงานภาครั ฐ มี
มาตรฐาน และมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(3) มีการเฝ้าระวังภัยคุกคาม และมีแผนรับมือเพื่อกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้
ตามปกติ
(4) มีการร่วมมือและประสานงานกัน และมีสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ เมื่อมีภัยร้ายแรงที่ทำให้การบริการที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้ จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน
2.1.5.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่
เจ้าของข้อมูล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลทำได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อบุคคลและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ตามมา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ ฉบับ นี้ จ ะมีผ ลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีส าระสำคัญ 3
ประเด็นหลัก ดังนี้
(1) ผู้เก็บข้อมูลต้องชี้แจงข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม และต้องได้รับอนุญาต หรือความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น จึงจะสามารถใช้และเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม
ผู้เก็บข้อมูลจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นได้ หรือหากนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะผิดกฎหมายทันที
(2) ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล โดย
ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือสรุปสั้น ๆ ว่า “ข้อมูลต้องถูกเก็บเป็น
ความลับ”
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(3) เจ้าของข้อมูลสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ของผู้เก็บข้อมูล และสามารถ
ขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลตามความต้องการของเจ้าของข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด สถานที่
รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ รายชื่อเพื่อน รหัสประจำตัว e-Mail, Cookie และ Browsing History
2.1.5.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่
15 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นพระราชบัญญัติที่ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาจากพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 โดยมีการเพิ่มอำนาจให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” หรือ ETDA
ดำเนินการต่อธุรกิจบริการด้านธุรกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น ช่วยสนับสนุนการดูแลกิจการธุรกิจธุรกรรม
ดิจิทัล โดยมีสิทธิ์ออกใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกรรมดิจิทัล ให้คำแนะนำในฐานะผู้กำกับดูแล รวมถึงมี
หน้าที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการในธุรกิจนี้ผ่านการทำ Sandbox เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ
2.1.5.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้นได้
จากการใช้คอมพิวเตอร์ และเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม ใช้บังคับเป็ นเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่า
กฎหมายมีปัญหาในการตีความ จนกระทบกับการบังคับใช้ เช่น การนำฐานความผิดที่ใช้กับเรื่องฉ้อโกงปลอม
แปลงทางออนไลน์ ไปใช้กับการหมิ่นประมาท ทำให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น จนทำให้
เกิดการโจมตีจากประชาคมโลก และเกิดกระแสสั งคมเรียกร้องหลั กประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นขึ้น กอปร กับเพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป
ทัง้ นี้ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมีดังนี้
(1) การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการส่ง SMS ต้องมีทางเลือกให้ ผู้รับ
ยินยอม หรือสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม
(2) การกด Like ได้ไม่ผิดพระราชบัญญัติ ยกเว้นการกด Like เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน
การกด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่ Share นั้นมีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม
พระราชบัญญัติโดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3
(3) การพบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง แต่ไม่ใช่สิ่งที่
เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะ
ไม่มีความผิดตามกฎหมาย
(4) การ Post เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่น
ชมอย่างให้เกียรติ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียด
ชัง การ Post สิ่งลามกอนาจาร ที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ การ Post ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญา
อยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้ Post ได้ ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด การแชร์ภาพ
ต่าง ต้องไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้
2.1.6 กรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การกำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริห ารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital risk
optimization framework) เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO27001
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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2.1.6.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่น ภัยคุกคาม จุดอ่อน และ มาตรการ
ควบคุม ที่มีนัยสำคัญ
(2) เพื่อให้ได้ผลการประเมินความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ทำซ้ำได้ และใช้
เปรียบเทียบกันได้
(3) เพื่อให้สามารถจัดแบ่งระดับความเสี่ยงและจัดลำดับการแก้ไขความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม
(4) เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงที่มีอยู่ และตัดสินใจดำเนินการกับความเสี่ยง
เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
(5) เพื่อกำหนดทางเลือกและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและทรัพยากรที่มี
(6) เพื่อให้สามารถกำหนดโครงสร้างของนโยบายเฉพาะด้านและมาตรการควบคุมที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงและมีประสิทธิภาพ
2.1.6.2 ขั้นตอนปฏิบัติ มีดังนี้
(1) การกำหนดประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง
(ก) บริบทขององค์กร คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงบริบทขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(ข) กลุ่มทรัพย์สิน เจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับผิดชอบกลุ่มทรั พย์สินเป็นผู้
ประเมินความเสี่ยงทรัพย์สินสารสนเทศในขอบเขตระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีการ
จัดกลุ่มทรัพย์สิน
(ค) โครงการ ผู้บริหารโครงการ หรือผู้ประสานงานโครงการเป็นผู้ประเมิน
ความเสี่ยงโครงการที่มีการดำเนินงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบบริ หารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
(2) ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
(ก) คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กำหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Risk Assessment Criteria) และเกณฑ์
การยอมรับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(ข) คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. พิจารณา
อนุมัติเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง
(ค) คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ/เจ้าของ
ทรัพย์ส ิน/ผู้บริหารโครงการ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ลงในแบบฟอร์มประเมินความเสี่ ยง โดย
พิจารณาภัยคุกคาม (Threat) และช่องโหว่ (Vulnerability) พร้อมทั้งระบุว่าภัยคุกคามและช่องโหว่นั้นก่อให้เกิด
ผลกระทบกับความลับ (Confidentiality), ความสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) ในด้าน
ใดบ้าง และในปัจจุบันใช้มาตรการใดบ้างในการควบคุมความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่กำลังทำการประเมิน
อยู่ (Existing Control) รวมถึงมีการระบุว่าใครเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
(ง) คณะทำงานระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ/
เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้บริหารโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) จากผลกระทบ (Impact) และโอกาส
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(Likelihood) ของความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ โดยวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ทั้ง 5 ด้าน และนำ
ระดับของผลกระทบด้านที่สูงที่สุดมาคูณกับระดับของโอกาส เพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยง (Risk Level)
(จ) คณะทำงานระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ/
เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้บริหารโครงการ ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยพิจารณาระดับความ
เสี่ยง (Risk Level) เทียบกับเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง
(ฉ) คณะทำงานระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ/
เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้บริห ารโครงการ กำหนดแผนจัดการความเสี่ยง โดยระบุเลขที่แผนจัดการความเสี่ยง
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง กำหนดวันที่แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบดำเนินการ
(ช) คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. พิจารณา
อนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
(ซ) คณะทำงานระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ/
เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้บริหารโครงการ ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
(ฌ) คณะทำงานระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ/
เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้บริหารโครงการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในที่ประชุมกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรอบการประชุม
(ญ) คณะทำงานระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ/
เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้บริหารโครงการ ประเมินระดับความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (Residual Risk) ตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง
(ฎ) คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ/เจ้าของ
ทรัพย์สิน/ผู้บริหารโครงการ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
อ.ส.ค. และจัดทำเอกสารการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Statement of Applicability: SOA) เพื่อ
แสดงเหตุผลการประยุกต์ใช้ และไม่ประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016
(3) การติดตามและทบทวน
การติดตามและทบทวนจะมีการดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ หรือเมื่อมีโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(ก) การติดตามและทบทวนขอบเขตระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(ข) การติดตามและทบทวนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. รวมถึงเกณฑ์
ที่ใช้สำหรับประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเกณฑ์ที่ใช้ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
(ค) การติดตามและทบทวนการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมในการระบุภัยคุกคามและช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
(ง) การติดตามและทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาร่ว มกับ
มาตรการควบคุมที่มีอยู่ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมที่ใช้งานอยู่ ก็ให้ดำเนินการประ เมิน
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
(จ) การติดตามและทบทวนระดับความเสี่ยง (Risk Level) ที่ยอมรับได้
(ฉ) การติดตามและทบทวนการจัด ทำแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อใช้ในการ
ดำเนินการให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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ภาพที่ 2.1-7 ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยง
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2.1.7 การสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำการสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้าง
การรับรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. จนนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้วยวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้
2.1.7.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ อ.ส.ค. และระบบ dPortal
2.1.7.2 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเวียนองค์กร
2.1.7.3 สื่อบุคคล ได้แก่ การหารือร่วมกันในที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล หรือ ที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. เป็นต้น
ภาพที่ 2.1-8 การสื่อสารหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
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2.1.8 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกระบวนงานบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล จะเน้นในด้านมาตรฐานการ
ควบคุมและกำกับดูแลธรรมมภิบาลด้านดิจิทัลและกลไกของการนำหลักธรรมภิบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1.8.1 การควบคุมของธรรมาภิ บาลด้านดิจิทัลจะใช้ มาตรฐาน COBIT ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Institute) ซึ่งกำหนด
วัตถุประสงค์ควบคุม (Control Objectives) ใน 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนและการจัดการองค์กร (PO - Planning
and Organization) การจัดหาและนำระบบออกใช้งานจริง (AI – Acquisition and Implementation) การส่งมอบ
และการสนับสนุน (DS – Delivery and Support) และการเฝ้าติดตาม (M – Monitoring) เพื่อเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบ (Audit Guidelines) ดังภาพ 2.1.-9
ภาพที่ 2.1-9 กระบวนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน COBIT

มาตรฐาน COBIT กำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมสำหรับสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (Control Objectives for Information and Related Technology- COBIT) และสามารถ
ใช้เป็นกรอบงานขั้นพื้นฐานสำหรับกำหนดรายละเอียดธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็น
ต้นแบบการควบคุม ที่เชื่อมการควบคุมทางธุรกิจและการควบคุมที่เน้นด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ท ำให้
ทรัพยากรและกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2.1.8.2 การควบคุมของธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลจะใช้ มาตรฐาน ISO/IEC 38500:2008 ในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for
Standard) จะยึดหลักสำคัญ 6 ประการ ดังนี้
(1) หลักการที่ 1: ความรับผิดชอบ (Responsibility)
มีการกำหนดความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมี ค ณะทำงานขั บ เคลื ่ อ นงานด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นงานและมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยคณะผู้บริหารขององค์กรสำหรับการประเมิน ตัดสินใจ สั่ง
การและเฝ้าระวังติดตามด้านการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
(2) หลักการที่ 2: กลยุทธ์ (Strategy)
มีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนการพัฒนา
และการบริหารจัดการรวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนพันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กร
(3) หลักการที่ 3: การจัดซื้อจัดหา (Acquisition)
มีการจัดทำโครงการที่อ้างอิงจากแผนพัฒนาดิจิทัล ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนวิสาหกิจ และสถาปัตยกรรมขององค์ก รและการปรับ เปลี่ยนตามเทคโนโลยี โดยมีการบริห ารจัด การ
โครงการที่ดีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
(4) หลักการที่ 4: ผลการดำเนินงาน (Performance)
มีเป้าหมายการดำเนินงานและการติดตามผลจากคณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ดิจิทัลและคณะทำงานย่อยในด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวัดผลการดำเนินงานทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งมี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายทางด้านดิจิทัล
(5) หลักการที่ 5: ความสอดคล้องกัน(Conformance)
มีการรับรองการดำเนินการตามมาตรฐานสากล หลักเกณฑ์กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติที่ดี เช่น การรักษาความเป็นส่วนบุคคล ความลับ สินทรัพย์ทางปัญญา และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งการคำนึงถึงผลกรทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
(6) หลักการที่ 6: พฤติกรรมบุคคล (Human Behavior)
มีการจัดทำแผนการอบรมความรู้ และทักษะด้านดิจิทัลให้พนักงานทุกระดับชั้น
รวมทั้งทัศนคติในการทำงาน การแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงในการทำงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในการใช้
งานระบบสารสนเทศและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หน้าที่ 27/60

ภาพที่ 2.1-10 แสดงหลักการกำกับดูแลธรรมาภิบาลด้านดิจิทลั ตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2008

ภาพที่ 2.1-11 กรอบมาตรฐานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance Standard) ISO/IEC 38500:2008
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

2.1.8.3 กลไกของการนำหลักธรรมภิบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้ว ย การ
กำหนดรูปแบบพันธสัญญาสู่ความสำเร็จ (Engagement Model) และกลไกการเชื่อมต่อ (Linkage Mechanism)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การเพิ่มขีดความสามารถในด้านกระบวนงานทางธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้พัฒนาปรับปรุงขึ้น โดยที่รูปแบบพันธสัญญาด้านดิจิทัล (Digital Engagement Model)
ที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้เกิดการจัดวางแนวที่สอดคล้อง (Alignment) ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนงาน และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งช่วยในการสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยธุรกิจและ
ระดั บ ที ม งานโครงการ (Project Team) ดั ง แสดงในภาพ 1.1-13 ซึ ่ ง รู ป แบบพั น ธสั ญ ญาสู ่ ค วามสำเร็ จ
(Engagement Model) นี้ จะช่วยให้การพัฒนารากฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของ อ.ส.ค. (DPO Capabilities) ได้ในอนาคต
ภาพที่ 2.1-12 รูปแบบพันธสัญญาสู่ความสำเร็จ (Engagement Model) ของการนำสถาปัตยกรรมองค์กร 4.0
DPO Enterprise Architecture 4.0 ไปใช้งาน

การวางแนวที่สอดคล้อง
(Alignment)
ธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล

การประสานงาน
(Coordination)

ยุทธศาสตร์องค์กร
และการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
และการปฏิบัติงาน

แผนงานโครงการ
(Project Plan)

การควบคุมกำกับ สถาปัตยกรรมองค์กร
DPO EA 4.0
ด้านสารสนเทศ

กลไก
การเชื่อมต่อ

การจัดการ
โครงการ

ระดับองค์กร
(Corporate)

สถาปัตยกรรมของ
หน่วยงาน

ระดับหน่วยงาน
(Business Unit)

สถาปัตยกรรมระบบ
สารสนเทศ

ระดับทีมงาน
(Project Team)

กลไกการเชื่อมต่อ (Linkage Mechanism) เพื่อการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนงานในการประสานความเข้าใจและการตัดสินใจ (Connecting and DecisionMaking Processes) ที่จะทำให้เกิดการวางแนวที่สอดคล้องในด้านธุรกิจ การบริหารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งในด้านการเชื่อมโยงความต้องการทางธุรกิจไปสู่การดำเนินโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ที่
ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อทั้งด้านแนวราบ (Alignment) คือ การประสานให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่ าง
เป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายรวมทั้งข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนแนวดิ่ง (Coordination) คือ การ
ประสานในด้านเป้าหมายทางธุรกิจสู่เป้าหมายของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการประสานด้านมาตรฐาน
และการควบคุมโครงการภายใต้การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และสถาปัตยกรรม
องค์กร ดังแสดงในภาพ 2.1.-14
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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กลไกการเชื่อมต่อ (Linkage Mechanism) เพื่อการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้
(1) การเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรม (Architecture Linkage)
การเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรม (Architecture Linkage) เป็นส่วนของการ
จั ด ทำและการปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน การติ ด ตามประเมิ น โครงการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและกฎเกณฑ์
(Compliance) การอนุมัติดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักของการกำกับดูแลด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ อ.ส.ค.
เป็นหลัก อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Restructure) เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน
ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบูรณาการระดับองค์กร (Enterprise System) ที่มี
การบู ร ณาการและการร่ ว มใช้ ง านทั ้ ง ด้ า นข้ อ มู ล (Shared Data) และด้ า นโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน (Shared
Infrastructure) เป็นต้น ในทางปฏิบัติ อ.ส.ค. อาจใช้การเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรม (Architecture Linkage)
โดยจัดให้มีกิจกรรมและแผนงานที่จะดำเนิน ดังเช่น
(ก) จัดหาหรือแต่งตั้งให้มีสถาปนิกองค์กร (Enterprise Architect)
จัดหาหรือแต่งตั้งให้มีส ถาปนิกองค์กรอยู่ในทีมงานโครงการ เพื่อดูแล
รับผิดชอบในการจัดทำและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรให้มีมาตรฐานทันสมัยสู่ ระดับขั้นของการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Stages) เพื่อสร้างขีดความสามารถสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ต่อไป
(ข) จั ด การสิ ่ ง ที ่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นสถาปั ต ยกรรม (Architecture Exception
Management)
จัดการสิ่งที่ไม่อยู่ในสถาปัตยกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาหรือระบบงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของสถาปัตยกรรมองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันโดย
ลดผลกระทบของการะบวนงานจากปัญหาหรือระบบงานดังกล่าว
(ค) ฝึกอบรมด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Training)
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ให้แก่สมาชิกในทีมงานบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างและการบริหารจัดการพร้อมแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ในอนาคต
(ง) สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง (Project Funding and Continuation)
สนับ สนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่ องตามกรอบการพัฒ นาที่ กำหนดใน
สถาปัตยกรรมองค์กร โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางการสนับสนุนโครงการที่สอดรับกับสถาปัตยกรรม
องค์กรและแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ของ อ.ส.ค. ให้มีความต่อเนื่องและเพียงพอเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทั้งด้าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและเป้าหมายทางธุรกิจ
(2) การเชื่อมต่อของธุรกิจ (Business Linkage)
การเชื่อมต่อของธุรกิจเป็นส่วนของการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจให้
เกิดการถ่ายทอดสู่เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การ
ทำให้ผลการดำเนินงานโครงการฯ บรรลุถึงเป้าหมายโดยมีผลลัพธ์ของการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
สามารถสนับสนุนกระบวนงานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและส่งผลที่ดีต่อการทำธุรกรรมและการเพิ่มผลผลิตให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล โดยที่การเชื่อมต่อของธุรกิจ (Business Linkage) จะเน้นถึงการ
ประสานงาน (Coordination) ในแต่ละโครงการที่ดำเนินการให้เกิดเป็นภาพของการบูรณาการในภาพรวมทั้ง
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ระบบ (Projects Integration) ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านประสิทธิ ภาพของกระบวนงานทาง
ธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในแนวทางที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวในทางปฏิบัติ อ.ส.ค. อาจพิจารณาใช้กิจกรรมและแผนงานด้าน การเชื่อมต่อของธุรกิจ
(Business Linkage) ดังนี้
(ก) จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ โครงการ ตามแผนกลยุ ท ธ์ (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(ข) ผู้สนับสนุน (Business Sponsor) โดยมีผู้บริหารและผู้อำนวยการสาย
งานธุรกิจเข้าร่วมตามแนวทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ที่ได้อธิบายใน
รายละเอียดไว้ข้างต้น
(ค) ให้มีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ของผู้รับผิดชอบด้านธุรกิจ ด้านการะ
บวนงานทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาปนิกองค์กร และทีมงานด้านบริหารจัดการโครงการ โดยร่วมกัน
กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายโครงการ นโยบายและความสำคัญของโครงการ การวัดประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิ จิทัลที่จะดำเนินการใน
โครงการให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินงานโครงการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร
(ง) ติดตามทบทวนโครงการโดยผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็น
ความเป็นไปและความก้าวหน้ า (Project Visibility) พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาข้อขั ดข้องซึ่งต้องการนโยบาย
และการสนับสนุนจากผู้บริหารของ อ.ส.ค. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(จ) ประเมิ น ผลการดำเนิ น โครงการตามเป้ า หมายขององค์ ก ร โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนา ติดตั้งและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งานพร้อมจัดทำรายงานการะเมิน
ผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามกรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)
หรือ ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance) และภายใต้เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(ฉ) ให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจตามเป้าหมายขององค์กร โดยการกำหนด
นโยบายและกฎเกณฑ์ที่สามารถระบุถึงความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อกระบวนงาน
ทางธุ ร กิ จ ที ่ ส่ ง ต่ อ ผลผลิ ต ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ขององค์ ก ร และอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลด้ า นดิ จ ิ ท ั ล (Digital
Governance) และกรอบของสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.
(ช) กำหนดผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบในกระบวนงาน โดยจั ด ให้ ม ี ผ ู ้ จ ั ด การด้ า น
กระบวนงานรับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งตลอดทั้งองค์กร (Companywide
Business Process) ซึ่งต้องการการเชื่อมต่อกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรในด้านกระบวนการจัดการและการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้จัดการโครงการและทีมงานบริหารจัดการโครงการ
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ภาพที่ 2.1-13 ชนิดของกลไกการเชื่อมต่อ (Linkage Mechanism)
เพื่อการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การเชื่อมต่อของการวางแนวที่สอดคล้อง (Alignment Linkage)
การเชื่อมต่อของการวางแนวที่สอดคล้อง (Alignment Linkage) เป็นการ
ประสานให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายรวมทั้งข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยให้มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางอย่างต่อเนื่องระหว่างการพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเจรจาและบรรลุถึงประสิทธิภาพ (Successful Performance) ของระบบฯ เพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการสนับสนุนกระบวนงานทางธุรกิจได้อย่างบูรณาการ โดยกิจกรรมหลักของการดำเนินการตามการเชื่อมต่อ
ของการวางแนวที่สอดคล้อง (Alignment Linkage) ประกอบด้วย
(ก) กำหนดผู้จัดการระหว่างธุรกิจและสารสนเทศ (CIO) โดยกำหนดบทบาท
ของผู้จัดการในการทำความเข้าใจทั้งเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมและเป้า หมายในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้ำที่ให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
กระบวนงานทางธุรกิจและความต้องการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสอดคล้องและสามารถ
บรรลุข้อตกลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยให้มีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค.
(ข) มีสำนักงานโครงการ (Project Management Office) เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติงาน การประสานงาน การจัดการด้านเอกสารและข้อมูลโครงการ รวมทั้ง
การพิจ ารณาอนุมัติดำเนิน การที่เกี่ย วข้องกับการดำเนินโครงการ อาทิ การอนุมัติงบประมาณและการ
ดำเนินการ การตั้งตั้งทีมงานบริหารจัดการโครงการ คำสั่งจ้าง การประชุมอย่างเป็นทางการ และรายงานการ
บริหารจัดการโครงการ และมติผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น
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(ค) ฝึกอบรมผู้จัดการโครงการ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการโครงการตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี อาทิ PMBOK ของสถาบันบริหารจัดการโครงการ (Project
Management Institute) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management) และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Management) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความพร้อมโดยมีองค์ความรู้ใน
การวางแผนงาน การจัดการ การแก้ไขปัญหา การติดตามประเมินผล และการรายงานผลโครงการที่เพียงพอ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
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บทที่

3

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

3.
3.1 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. มีผ ู้รับผิดชอบหลั ก คือ ฝ่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล ทำหน้าที่ในการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงงานด้านสารสนเทศให้รองรับภารกิจหลัก และระบบ
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม
อย่างทั่วถึง และรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต การนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ
กระบวนการปฏิบัติงาน ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อม
ให้กับบุคลากรสู่ประเทศไทย 4.0 การสร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการ และสอดรับ
กับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่วนงานต่าง ๆ ออกเป็นดังนี้
ภาพที่ 3.1-1 โครงสร้างองค์กรฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

3.1.1.1 กองกลยุทธ์ดิจิทัล
กองกลยุทธ์ดิจิทัล มีหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดทำนโยบายแผนงาน และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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องค์กรในภาพรวม ติดต่อหน่วยงาน ประสาน ให้ความร่วมมือ และจัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอร่างนโยบายและแผนเฉพาะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจ ิทัล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดกับองค์กร จัดทำแผนงาน และ
งบประมาณของด้านสารสนเทศขององค์กร เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและการใช้งานโครงสร้ างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับการทำงานให้กับทุกส่วนงานขององค์กร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเกี่ ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
การให้บริการ จัดทำและบังคับใช้มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร เสนอร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านมาตรฐานงานต้านสารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ควบคุมกำกับ และติดตามมาตรฐานการทำงานด้านสารสนเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานและความตระหนักในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร
ร่วมกัน สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์และแนวโน้ม การพัฒนาดิจิทัล
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนงานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนงาน
ในระดับแผนก ดังนี้
(1) แผนกบริหารงานดิจิทัล มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็นผู้รับผิดชอบ มี
อำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) การจัดทำนโยบายแผนงาน และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรในภาพรวม
(ข) ติดต่อ ประสาน ให้ความร่วมมือ และจัดให้ มีการประชุมระดับผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ค) การสื่อสารในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอร่าง
นโยบายและแผนเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
(ง) การจัดทำ แผนงาน และงบประมาณด้านสารสนเทศขององค์กร
(จ) การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉ) การปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านส่ ว นงานอื ่ น ที่
เกี่ยวข้อง
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร
(ซ) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) แผนกกำกับมาตรฐานงานดิจิทัลสารสนเทศ มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็น
ผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) กำหนดมาตรฐาน แผนงาน และการให้บริการ
(ข) จั ด ทำและบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานข้ อ มู ล มาตรฐานความปลอดภั ย และ
มาตรฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
(ค) เสนอร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านมาตรฐานงานด้านสารสนเทศ
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(ง) ควบคุม กำกับ และติดตาม มาตรฐานการทำงานด้านสารสนเทศ
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

(จ)

การเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานและความตระหนักในการใช้งานระบบ

(ฉ)

สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์และ

สารสนเทศขององค์กรร่วมกัน
แนวโน้ม
(ช) การพัฒนาดิจิทลั
(ซ) การประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1.2 กองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล
มีหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรในการพัฒนาด้านเทคนิคและการนำไปประยุกต์ใช้บริหาร
ข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้ ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการรวบรวมและ
สร้างความเป็นเอกภาพและความแม่นย้ำของข้อมูลที่สำคัญ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก พัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือฝึกอบรม การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดแนวทางในการใช้โครงข่ายพื้นฐานเพื่ อสนับสนุน
เทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์ กร จัดทำ ปรับปรุง และพัฒ นาประสิ ทธิภ าพงานด้ านโครงสร้า งพื้ น ฐาน
สารสนเทศขององค์กร ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานให้เกิดความพร้อมใช้ตลอดเวลา พัฒนาระบบเครือข่าย รวมทั้ง
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข ภัยคุกคาม ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบงานสารสนเทศ ประสานงานและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งที่เป็น
ศูนย์กลางหรือที่ใช้ร่วมกัน บำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา แก้ไข และ
ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบงานสารสนเทศในองค์กร โดยแบ่งส่วนงานในระดับแผนก ดังนี้
3.1.1.3 แผนกวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัล
แผนกวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัล มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็น
ผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) การให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรในการพัฒนาด้านเทคนิคและการ
นำไปประยุกต์ใช้บริหารข้อมูลสารสนทศ โดยการจัดทำวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้ข้อมูลระหว่างส่วนงานต่าง ๆ
(2) การรวบรวมและสร้างความเป็นเอกภาพและความแม่นยำของข้อมูลที่สำคัญทั้ง
ส่วนงานภายในและภายนอก
(3) พั ฒ นาระบบงานคอมพิว เตอร์ ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำ หรื อ ฝึ ก อบรม การใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.1.4 แผนกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
แผนกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็นผู้รับผิดชอบมี
อำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) การกำหนดแนวทางในการใช้ โ ครงข่ า ยพื ้ น ฐานเพื ่ อ สนั บ สนุ น เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
(2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
ขององค์กร ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานให้เกิดความพร้อมใช้ตลอดเวลา
(3) พัฒนาระบบเครือข่าย รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข ภั ยคุกคาม ที่อาจ
เกิดขึ้นจากระบบงานสารสนเทศ
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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(4) ประสานงานและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนทศ โดยดำเนินการบริหาร
โครงสร้าง
(5) พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งที่เป็นศูนย์กลางหรือที่ใช้ร่วมกัน
บำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา แก้ไข และช่ว ยเหลือผู้ใช้งานระบบงาน
สารสนเทศในองค์กร
ทั้งนี้ นอกจากการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. จะถูก
ดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักแล้ว อ.ส.ค. ยังมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานต่าง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในเชิงรุกให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะทำงานขับเคลื่อนงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. โดยในแต่ละคณะทำงานกำหนดให้มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 3.1-2 โครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดจิ ิทัล

3.1.1.5 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการ
อ.ส.ค. ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้ าที่ในการวางนโยบาย
และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อ.ส.ค. รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(1) กำหนดข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการเงิน
(2) กำหนดข้อบังคับ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนเงินเดือน
และค่าจ้าง ระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
(3) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจำนวนอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น
ของพนักงานและลูกจ้าง
(4) กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(5) กำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการและค่าดำเนินธุรกิจต่าง ๆ
(6) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อ
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. และครอบครัว โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(7) แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ
3.1.1.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะอนุ ก รรมการชุ ด นี ้ ก ำหนดขึ ้ น เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การดำเนิ น งานภายใต้
ข้อกำหนดของเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise
Assessment Model: SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่มีผลบังคับใช้ในปี
บัญชี 2563 โดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานอนุกรรมการ อ.ส.ค. และมีผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรม
ชลประทาน ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการ อ .ส.ค. เป็น
อนุกรรมการ โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ อ.ส.ค.
(2) ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่คณะกรรมการ อ.ส.ค.
กำหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณา
การงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) พิจารณาปัจจัยอื่นที่จะมีผลต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
(4) เชื่อมโยงนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ อ.ส.ค. ให้สอดคล้องกับแผนงานระดับกระทรวง และแผนงานระดับชาติ
(5) กำกับดูแลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. ให้มีความเป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(6) ติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. และรายงานให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อทราบ
(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย
3.1.1.7 คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
คณะทำงานฯ ชุดนี้ มีผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธาน มีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ เป็นคณะทำงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค.
ที่จะพัฒนาขึ้นให้ทันสมัย และสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันของ อ.ส.ค.
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(2) ขับเคลื่อน และผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อ.ส.ค. ได้พัฒนาขึ้น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
(3) แก้ปัญหางานด้านสารสนเทศในเชิงนโยบายและในระดับการตัดสินใจภาพรวม
องค์กร
3.1.1.8 คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
คณะทำงานฯ ชุ ด นี ้ ประกอบด้ ว ยคณะทำงานย่ อ ย 3 คณะทำงาน สำหรั บ การ
ดำเนินงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ได้แก่ คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรมองค์กร คณะทำงานย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานและมาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาความ
เหมาะสมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิ บาลด้านดิจิทัล โดยทั้ง 3 คณะทำงานย่อยมี
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 3.1-3 คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล

(1) คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรมองค์กร
มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและคุณภาพงาน (Technology
and Work Standard) ด้วยกรอบสถาปัตยกรรมองค์กรของ อ.ส.ค. เพื่อกำหนดความต้องการที่มีลักษณะร่วม
กัน (Common Needs) ของทุกสายงานธุรกิจและทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกั บเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของ อ.ส.ค. ให้ ม ี ค วามทั น สมั ย เป็ น ระดั บ ขั ้ น ของการพั ฒ นา
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สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Stage) สู่การมีสถาปัตยกรรมองค์กรที่สมบูรณ์ (Enterprise
Architecture Maturity) ในอนาคต
(2) คณะทำงานย่อยโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ อ.ส.ค. ให้มีความเหมาะสม และมีโครงสร้างใดบ้างที่ควรยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (Service
Level) ให้สูงขึ้น รวมทั้งกำหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของ อ.ส.ค.
ให้ทันสมัย
(3) คณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลเทคโนโลยีดิจิทัล
มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้ กำหนดไว้ในแผนงาน ภายใต้ระยะเวลา
และงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.1.2 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒ นาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากร อ.ส.ค. มีแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้
3.1.2.1 การฝึกอบรมภายในองค์กร
(1) ฝ่ า ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ทำการสำรวบรวบรวมความต้ อ งการการฝึ ก อบรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากรของ อ.ส.ค. ผ่านระบบ Google Form
ภาพที่ 3.1-4 ระบบ Google Form
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(2) สรุปผลการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรม
(3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรและหัว ข้อต่าง ๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนฝึกอบรม (Training)
ภาพที่ 3.1-5 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม (Training) อ.ส.ค.

(4) ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร วัน และเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งทำการ
ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และหลังการฝึกอบรม (Post-test) รวมทั้งความพึงพอใจ (Satisfaction)
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
(5) ติดตามผลการฝึกอบรม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
(ก) การประเมินตนเอง สามารถทำได้ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือประเมินผลการ
นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินตนเอง ทั้งนี้ หากผล
การประเมินผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์สูงสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม
มีความรู้เข้าใจในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมนั้น ๆ เป็นอย่างดี ในขณะที่หากผลการประเมินการนำความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ต่ำ หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
ฝึกอบรมไม่มากนัก
(ข) การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา เป็นวิธีการสอบถามกับหัวหน้างาน หรือ
ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รั บการฝึกอบรม ว่าภายหลังจากที่ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรม
แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้มาก – น้อยเพียงใด
3.1.2.2 การฝึกอบรมภายนอกองค์กร เป็นการส่งบุคลากรของ อ.ส.ค. ให้เข้ารับการฝึกอบรม
กับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่มีหัวข้อการฝึกอบรมที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาองค์กร
ได้ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานภายนอกมีประกาศเชิญชวน หรือบันทึกข้อความให้ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ
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(2) เมื่อ อ.ส.ค. พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงดำเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อตามที่กำหนด
(3) เมื่อบุคลากรดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จะทำการสรุปผลการฝึกอบรมให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลทราบ
(4) กำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดการองค์ค วามรู้ (Knowledge management)
ด้วยวิธีการ ดังนี้
(ก) นำความรู้ที่ไ ด้จ ากการฝึก อบรมมาจัด เป็ นหมวดหมู ่ ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือสารสนเทศต่าง ๆ
(ข) กำหนดช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ในช่องทางต่าง ๆ ที่บุคลากร อ.ส.ค.
สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
(ค) จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) การสอนงาน (Coaching ) หรือระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็น
ต้น
ภาพที่ 3.1-6 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ของ อ.ส.ค.

3.1.3 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร
การจัดสรรทรัพยากรเป็น กระบวนการดำเนินงานเพื่ อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที ่ มี
มาตรฐาน คุ้มค่า และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการพิจารณาถึงข้อจำกัดในปัจจุบันที่องค์กรมีอยู่
เช่น นโยบายองค์กร นโยบายรัฐบาล งบประมาณ และความสามารถของบุคลการ เป็นต้น โดยในการจัดสรร
ทรัพยากรใดนั้น อ.ส.ค. จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1.3.1 ความสอดคล้อง
(1) มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อ.ส.ค.
(2) มีความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร
(3) มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
(4) มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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3.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณ จะพิจารณาจากบประมาณขององค์กรที่มีอยู่ว ่ามีความ
เพียงพอต่อการจัดสรรทรัพยากรหรือไม่ รวมทั้งแนวทางหรือมีวิธีการในการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน หรือการลงทุน เช่น การขอทุนจากหน่วยงานภายนอก หรือการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อลดต้นทุนในการจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น
3.1.3.3 ความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นการพิจารณาถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการลงทุนกับ
ทรัพยากรว่าจะสามารถช่วยก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในด้านต่าง ๆ เช่น
(1) ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
(2) ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน
(3) ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น
(4) ช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
3.1.3.4 ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เป็นการพิจารณาถึงการดำเนินงาน หรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่กำลังเกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กร หรือมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะขยายวงกว้าง มีความ
จำเป็นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ภาพที่ 3.1-7 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร

หน้าที่ 44/60

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

3.1.4 การถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
การถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการกำกับดูแลด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ส่งมอบคู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เกิดความมั่นใจใน
กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ทั้งนี้ การถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ภาพที่ 3.1-8 การถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั

3.1.4.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
3.1.4.2 คณะทำงานฯ กำหนดประเด็นที่ต้องการสื่อสารอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
3.1.4.3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริห าร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับผิดชอบส่วน
งานต่าง ๆ
-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ส่งมอบคู่ค้าที่สำคัญ ลูกค้ า และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ
3.1.4.4 เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วยช่องทาง
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) หนังสือเวียนองค์กร ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำบันทึกข้อความเพื่อชี้แจ้งผลการ
ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมลิงค์ QRC Code สำหรับการดาวน์โหลด
เอกสาร
(2) ระบบ dPortal
(3) การนำเสนอในที่ประชุม
(4) เว็บไซต์ อ.ส.ค. ได้แก่ http://www.dpo.go.th/
3.1.4.5 ประเมินผลการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
การประเมินผลการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีวิธีการที่แตกต่างกัน
ตามช่องทางที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 3.1-1 วิธีการประเมินผลการถ่ายทอดกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ช่องทางการสื่อสาร
หนังสือเวียนองค์กร
ระบบ dPortal
เว็บไซต์ อ.ส.ค.

การนำเสนอในที่ประชุม

วิธีการประเมินผล
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ใช้ แ บบสอบถามการประเมิ น ผลการถ่ ายทอด
กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค.
เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านการรับรู้
และด้ านความเข้ าใจในกระบวนการกำกั บดู แลด้ านการบริ หารจั ดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ของ อ.ส.ค. จากนั้นจึงให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนด
พิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ
ภายใน อ.ส.ค.

ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับผลการประเมินผลการถ่ายทอดกระบวนการกำกับ
ดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร จะนำเข้าสู่ที่
ประชุม เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบ และพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งนำผลที่ได้มาทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อไป
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-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

บทที่

4

กระบวนการในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี

4.
4.1 กระบวนการในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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4.1.1 กระบวนการด้านความรับผิดชอบ
กระบวนการด้านความรับผิดชอบ แสดงรายละเอียดกระบวนการดังในตารางที่ 4.1-1
ตารางที่ 4.1-1 กระบวนการด้านความรับผิดชอบ
กระบวนการ
กระบวนการ
กำหนดความ
รับผิดชอบในการ
กำกับดูแลด้าน
ดิจิทัลขององค์กร
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คณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ดิจิทัล

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

คณะทำงานด้านการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล

รายปี
ไม่อนุมัติ
พิจารณากำหนดและปรับปรุง
คณะทำงานฯและโครงสร้าง
คณะทำงานด้านการกำกับดูและ
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล

พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

ดำเนินการตามกระบวนการ
กำกับดูแลด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ประกอบด้วย
• ด้านกลยุทธ์
• ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
• ด้านผลการดำเนินงาน
• ด้านความสอดคล้องกัน
• ด้านพฤติกรรมบุคคล

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1)คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
- ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแนวทางการ
ดำเนินงาน และพิจารณาความเหมาะสมการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรร
มาภิบาลด้านดิจิทัล
ประกอบด้วยคณะทำงานย่อย 3 คณะทำงาน
1.1 คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรมองค์กร มี
หน้ า ที ่ ใ นการกำหนดมาตรฐานด้ า น
เทคโนโลยีและคุณภาพงาน (Technology
and Work Standard)
1.2 คณะทำงานย่ อยโครงสร้ า งพื ้ นฐานและ
มาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มี
หน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานและ
มาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ
อ.ส.ค. ให้มีความเหมาะสม
1.3 คณะทำงานย่ อ ยยุ ทธศาสตร์ และติ ดตาม
ประเมินผลเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่ในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัล

4.1.2 กระบวนการด้านกลยุทธ์
กระบวนการด้านกลยุทธ์ แสดงรายละเอียดกระบวนการดังในตารางที่ 4.1-2
ตารางที่ 4.1-2 กระบวนการด้านกลยุทธ์

กระบวนการ

กระบวนการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

กองกลยุทธ์
ดิจิทัล

ที่ปรึกษาฯ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

รายปี
ดำเนินการจัด
จ้าง
ที่ปรึกษาฯ
จัดทำและ
ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
คณะทำงานย่อย
สถาปัตยกรรม
องค์กร

คณะทำงานย่อย
โครงสร้างพื้นฐาน
และมาตรฐานบริการ
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล

คณะทำงานย่อย
ยุทธศาสตร์และติดตาม
ประเมินผลเทคโนโลยี
ดิจิทัล

คณะทำงานด้านการ
กำกับดูแลด้านการ
บริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ไม่อนุมัติ

ทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัล
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ

1) มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของ
แผนงาน/โครงการ
2) มีการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและ
ภายนอกองค์กรได้
เข้ามามีส่วนร่วม
กับกระบวนการ
จัดทำแผน
ไม่อนุมัติ
3) มีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการ
บริหารโครงการ
พิจารณาอนุมัติ
4) มีการประเมิน
ความสามารถของ
โครงสร้างพื้นฐาน
อนุมัติ
ด้าน เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล
ทรัพยากรบุคคล
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4.1.3 กระบวนการจัดซื้อจัดหา
กระบวนการจัดซื้อจัดหา แสดงรายละเอียดกระบวนการดังในตารางที่ 4.1-3
ตารางที่ 4.1-3 กระบวนการจัดซือ้ จัดหา
กระบวนการ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดหา
มูลค่าโครงการ
น้อยกว่า 10
ล้านบาท

คณะกรรมการจัดทำ
ขอบเขตการดำเนินโครงการ
(TOR) และราคากลาง /
คณะกรรมการจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุ/

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
คณะทำงานย่อย
คณะทำงานย่อย
โครงสร้างพื้นฐานและ
สถาปัตยกรรมองค์กร มาตรฐานบริการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อย
ยุทธศาสตร์และติดตาม
ประเมินผลเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

จัดทำร่าง TOR
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล
โดยมีความสอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรม
องค์กรและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามแผน
ปฎิบัติการดิจิทัล
และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดด้าน
สถาปัตยกรรม
องค์กร

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
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ฝ่ายพัสดุและ
บริการ

ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและลง
นามสัญญา

1) มีความสอดคล้อง
กับการดำเนินงาน
ทางธุรกิจ
2) มีความสอดคล้อง
กับโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เดิมที่องค์กรมีอยู่
3) มีความสอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรม
องค์กร

ตารางที่ 4.1-3 กระบวนการจัดซือ้ จัดหา
กระบวนการ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
มูลค่าโครงการ
มากกว่า 10
ล้านบาท

คณะกรรมการจัดทำ
ขอบเขตการดำเนินโครงการ
(TOR) และราคากลาง /
คณะกรรมการจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุ/

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
คณะทำงานย่อย
คณะทำงานย่อย
โครงสร้างพื้นฐานและ
สถาปัตยกรรมองค์กร มาตรฐานบริการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อย
ยุทธศาสตร์และติดตาม
ประเมินผลเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ฝ่ายพัสดุและ
บริการ

ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามแผน
ปฎิบัติการดิจิทัล
และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดด้าน
สถาปัตยกรรม
องค์กร

ไม่อนุมัติ
จัดทำร่าง TOR
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล
โดยมีความสอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรม
องค์กรและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

จัดทำรายงานการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การลงทุน
(Feasibility Study)

พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) มีความสอดคล้อง
กับการดำเนินงาน
ทางธุรกิจ
2) มีความสอดคล้อง
กับโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เดิมทีอ่ งค์กรมีอยู่
3) มีความสอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรม
องค์กร

ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและลง
นามสัญญา
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4.1.4 กระบวนการดำเนินงาน
กระบวนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กระบวนการคือ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน และ กระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างการสอบภายใน
รายละเอียดกระบวนการดังในตารางที่ 4.1-4 – 4.1-5
ตารางที่ 4.1-4 กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน
คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
กระบวนการ
กระบวนการ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อย
สถาปัตยกรรมองค์กร

คณะทำงานย่อยโครงสร้างพื้นฐานและ
มาตรฐานบริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และ
ติดตามประเมินผลเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
อ.ส.ค.

รายเดือน
จัดเตรียมรายงาน
1. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ
ด้านดิจทิ ัลและผลผลิตโครงการ
(Output)
2. ผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงาน
โครงการ
จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาและปรับปรุง/
แก้ไขระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินโครงการว่าเป็นไป
ตามดัชนีวัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) หรือไม่
ผลลัพธ์ (Outcome)
สอดคล้องกับ KPI

สอดคล้อง

ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานเทียบกับ
แผนงานโครงการ

ไม่สอดคล้อง
การดำเนินงานตาม
แผน

พิจารณาแนวทางและเร่งรัด
การดำเนินโครงการ
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ล่าช้ากว่ากำหนด

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เป็น
ไปตามแผน

ตารางที่ 4.1-5 กระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการสอบภายใน
กระบวนการ
กระบวนการ
ตรวจสอบความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างการสอบ
ภายใน

ฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน
การตรวจสอบภายใน
แจ้งคณะทำงานย่อย
- คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรม
องค์กร
- คณะทำงานย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานและมาตรฐานบริการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- คณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์
และติดตามประเมินผล
เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าร่วมการตรวจสอบภายใน

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
คณะทำงานย่อย
สถาปัตยกรรมองค์กร

คณะทำงานย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานและมาตรฐานบริการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อย
ยุทธศาสตร์และติดตาม
ประเมินผลเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทลั
ตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ของระบบดิจิทัล
สถาปัตยกรรมองค์กร

ตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของ
มาตรฐานความมั่นคง

(1)

(2)

ไม่สอดคล้อง

ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือวาง
แผนการ
ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

(1) รายงานความ
สอดคล้องกันของ
ระบบดิจิทัลกับ
สถาปัตยกรรมองค์กร

1) ผลการดำเนินงาน
ด้านกำกับดูแลด้าน
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้
ผลลัพธ์ตามที่กำหนด

(2) รายงานความ
สอดคล้องกันกับ
มาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยระบบดิจิทัล
ขององค์กร

สอดคล้องกัน
รายงานความสอดคล้องกันให้ฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงานรับทราบ

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หน้าที่ 53/60

4.1.5 กระบวนการด้านความสอดคล้องกัน
กระบวนการด้านความสอดคล้องกันรายละเอียดกระบวนการดังในตารางที่ 4.1-6
ตารางที่ 4.1-6 กระบวนการด้านความสอดคล้องกัน
คณะทำงานธรรมาภิบาลดิจทิ ัล
กระบวนการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง

กระบวนการ
ตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของ
ผลงานตามงวด
การส่งมอบงาน
ของผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง/ที่ปรึกษา

การตรวจสอบภายใน
แจ้งคณะทำงานย่อยฯ สถาปัตยกรรมองค์กรและ
คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security
Management Working Group) ของ อ.ส.ค.
เข้าร่วมประชุมตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานตามงวดงาน
ของที่ปรึกษาให้กับคณะทำงานย่อยฯ และ
คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security
Management Working Group) ของ อ.ส.ค.

แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษาให้ดำเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไขข้อบกพร่อง

พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงาน
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คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรม
องค์กร

คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security Management Working
Group) ของ อ.ส.ค.

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

1) การดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่กำหนด

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทลั
ตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ของผลงานและกับ
สถาปัตยกรรมองค์กร

ตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ของมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยระบบดิจทิ ัลขององค์กร

รายงานความ
สอดคล้องกันกับ
สถาปัตยกรรมองค์กร

ไม่สอดคล้อง

รายงานความ
สอดคล้องกันกับ
มาตรฐาน ISO 27001

พิจารณาความ
สอดคล้องกัน

สอดคล้องกัน

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

(1) รายงานความสอดคล้องกัน
ของผลงานตามงวดส่งมอบ
งานกับสถาปัตยกรรม
องค์กร
(2) รายงานความสอดคล้องกัน
กับมาตรฐานความมัน่ คง
ปลอดภัยกับระบบดิจิทลั
ขององค์กร

4.1.6 กระบวนการด้านพฤติกรรมบุคคล
กระบวนการด้านพฤติกรรมบุคคล รายละเอียดกระบวนการดังในตารางที่ 4.1-7 ถึง 4.1-8
ตารางที่ 4.1-7 กระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างการสอบภายใน
คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
กระบวนการ
กระบวนการ
ตรวจสอบความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างการสอบ
ภายใน

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

จัดทำและปรับปรุงแผนการ
อบรมความรู้ด้านดิจทิ ัลของ
องค์กรรายปี

คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรม
องค์กร

คณะทำงานย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
และมาตรฐานบริการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และ
ติดตามประเมินผลเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ไม่อนุมัติ
แผนการฝ ึ กอบรมเพิ่ ม หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับ
ความรู้ด้านดิจิทัลประจำปี การฝึกอบรมมีความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีดิจิทลั มากขึ้น

แผนการ
ฝึกอบรมความรู้
ด้านดิจิทัล
ประจำปี

จัดทำและปรับปรุงงบประมาณ
การฝึกอบรมความรู้ด้านดิจทิ ัล
ขององค์กร

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4.1-8 กระบวนการกำหนดระเบียบข้อบังคับการใช้งานระบบดิจิทัลและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล
กระบวนการ
กระบวนการกำหนด
ระเบียบข้อบังคับ
การใช้งานระบบ
ดิจิทัลและการรักษา
ความลับข้อมูลส่วน
บุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล/ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

จัดทำและปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับการใช้งานระบบดิจิทลั
และการรักษาความลับข้อมล
ส่วนบุคคล

คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจทิ ัล
คณะทำงานย่อยสถาปัตยกรรม
องค์กร

คณะทำงานย่อยโครงสร้างพื้นฐาน
และมาตรฐานบริการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานย่อยยุทธศาสตร์และ
ติดตามประเมินผลเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ไม่อนุมัติ
ระเบียบข้อบังคับการใช้งาน หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับ
ระบบดิจิทัลและการรั กษา การฝึกอบรมมีความรู้ดา้ น
ความลับข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยีดิจิทลั มากขึ้น

ระเบียบ
ข้อบังคับ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
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ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

-คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

บทที่
5.

5

ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

5.1 ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัววัดผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.
สะท้อนถึงหลักการและกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริห ารจั ดการเทคโนโลยีดิจิ ทัล ที่ครอบคลุม ใน
ด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ กลยุทธ์ การจัดซื้อจัดหา ผลการดำเนินงาน ความสอดคล้องกัน
และพฤติกรรมบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็นผลลัพธ์ในเชิง ปริมาณ (Quantitative outcome) และผลลัพธ์ในเชิง
คุณภาพ (Qualitative outcome) ดังนี้
ตารางที่ 5.1-1 ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.

กระบวนการกำกับดูแล
ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความรับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
▪ มีคณะทำงานฯ และโครงสร้างคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การกำกับดูแลด้า นการบริห ารจั ดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล จำนวน 1 คณะทำงาน
เชิงคุณภาพ
▪ มี ก ารกำหนดบทบาทหน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะทำงานฯ อย่างเหมาะสม
ด้านกลยุทธ์
เชิงปริมาณ
▪ มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล จำนวน 1
กระบวนการ
▪ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล จำนวน 1 แผนงาน
▪ มีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
▪ มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ
▪ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายในและ
ภายนอกองค์กรได้เข้ามามีส ่ว นร่วมกับกระบวนการ
จัดทำแผน
▪ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ
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กระบวนการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการจัดซื้อจัดหา

ด้านผลการดำเนินงาน

ด้านความสอดคล้องกัน

ด้านพฤติกรรมบุคคล
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ตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
▪ มีการประเมินความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรบุคคล
เชิงปริมาณ
▪ มีกระบวนการจัดซื้อจัดหา จำนวน 1 กระบวนการ
เชิงคุณภาพ
▪ มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจ
▪ มีความสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเดิมที่องค์กรมีอยู่
▪ มีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร
เชิงปริมาณ
▪ มีกระบวนการวัดผลการดำเนินงานด้านกำกับดูแลด้าน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
เชิงคุณภาพ
▪ ผลการดำเนินงานด้านกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด
เชิงปริมาณ
▪ มีกระบวนการพิจารณาความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
▪ มี ก ระบวนการรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล จำนวน 1
กระบวนการ
เชิงคุณภาพ
▪ การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกับกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่กำหนด
เชิงปริมาณ
▪ มีกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 กระบวนการ
▪ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
▪ หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
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บทที่

6

บทส่งท้าย

6.
บทส่งท้ายของคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ สรุปสาระสำคัญของคู่มือ
ธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล และการเตรียมความพร้อม
เพื่อการรับรองมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ตามมาตรฐาน ISO 38500 : 2015 โดยสามารถสรุปเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้
6.1 สรุปสาระสำคัญของคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลฉบับนี้ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหลักการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น กระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ง านและการจั ด การ (Enables) ของ สคร. ที ่ ไ ด้ ก ำหนดให้
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่สำคัญ (Digital Governance
guiding principle) 6 ประการ คือ ความรับผิดชอบ (Responsibility) กลยุทธ์ (Strategy) การจัดซื้อจัดหา
(Acquisition) ผลการดำเนินงาน (Performance) ความสอดคล้องกัน (Conformance) และพฤติกรรมบุคคล
(Human Behavior) โดยมุ่งเน้นการกำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเคร่งครัด เช่น พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้นเพื่อให้ อ.ส.ค. มีแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นระบบ อันจะช่วยให้
สามารถกำหนดทิศทาง หรือเป้าหมายการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชัดเจน ช่วยลดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยสร้างความต่อเนื่องระหว่างกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
6.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลในเบื้องต้นให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการใช้งานคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล จึงควรมีการสำรวจข้อคิดเห็นของผู้ใช้งาน
คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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6.2.2 การติดตามประเมินผลการใช้งานคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล
ควรมีการกำหนดให้คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้
คู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล พร้อมทั้งดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย (Up
to Date) และมีมาตรฐานเหมาะสมกับองค์กรและกลุ่มผู้ใช้งาน (Target Oriented) เป็นประจำทุกปี
6.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล ตามมาตรฐาน ISO 38500 :
2015
เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลของ อ.ส.ค. ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 38500: 2015 ที่ปรึกษาขอเสนอแนะแนวทางเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
6.3.1 ทบทวนนโยบาย กระบวนงาน เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงบริบทองค์กร และ
ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการจัดหา หรือ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
6.3.2 ศึ ก ษากรอบและกระบวนการของมาตรฐาน ISO 38500 : 2015 เพื ่ อ เป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงนโยบาย กระบวนงาน เครื่องมือ และบุคลากรตามมาตรฐานที่กำหนด
6.3.3 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการโครงการตามกรอบและแนวพึงปฏิบัติของ
ISO 38500: 2015 เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6.3.4 ปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 38500 : 2015
6.3.5 เตรียมความพร้อมในระดับองค์กรเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 38500: 2015 ให้แก่ อ.ส.ค.
6.3.6 พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 38500 Certified Professional
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