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เวลา ก าหนดการ 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30-13.45 น. กล่าวเปิดการประชุมเชิงสัมมนา  

โดย  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

13.45-14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ” 

โดย  คุณดุสิดา แดงทองดี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.15 น. เสวนา หัวข้อ “ การพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ  ” 

โดย   ผู้แทนจาก ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  

        ผู้แทนจาก องค์การสุรา 

        ผู้แทนจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

        คุณดุสิดา แดงทองดี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ 
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คะแนนปี 55 MAX 4.4963 

AVG 3.3499 

S.D. 0.7435 
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คะแนนปี 55 MAX 4.4963 

AVG 3.3499 

S.D. 0.7435 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

คะแนนปี 55 คะแนนปี 54 MAX 4.4963 

AVG 3.3499 

S.D. 0.7435 

MAX  4.4713 

AVG 3.3189 

S.D. 0.7960 
Diff =        0.0310 
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3.35 
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สรุปผลการประเมิน 

การบริหารจัดการสารสนเทศ 

ประจ าปีบัญชี 2555 



“To be at the Forefront of the Consulting Business” 

2553 2554 2555 

MAX    4.4638     4.4713 4.4963 

AVG    3.2658      3.3640 3.4026 

2553 2554 2555 

≥ 3.0000 31/47 แห่ง 34/47 แห่ง 32/47 แห่ง 

< 3.0000 16/47 แห่ง 13/47 แห่ง 15/47 แห่ง 

สรุปภาพรวมการประเมินผลฯ ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2555  

จ านวน 47 แห่ง (ก่อน พิจารณา Improvement) 
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ข้อสังเกตจากการประเมิน ปีบัญชี 2555 
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1. รส. จ านวน 10 แห่ง  หรือคิดเป็นร้อยละ 20  จากจ านวนทั้งหมด มีคะแนนการประเมินแผนแม่บท

สารสนเทศที่ลดลง สาเหตุหลักเนื่องจาก รส. ดังกล่าว ไม่มีกระบวนการจัดท า/ทบทวน แผนแม่บทฯ 

ขององค์กรที่ชัดเจน ท าให้แผนแม่บทฯ  ในแต่ละปีอาจจะมีโอกาสที่คุณภาพด้อยลง 

 

2. รส. จ านวน 25 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 51 จากจ านวนทั้งหมด โดยเฉพาะ รส. ที่มีขนาดเล็กยัง

ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/ประโยชน์  ของโครงการลงทุนด้านสารสนเทศก่อนที่จะขอ

งบประมาณ ท าให้เป็นสาเหตุหลักหนึ่งที่ โครงการลงทุนด้านสารสนเทศถูกระงับหรือชะลอการให้

งบประมาณ 

 

3. แม้หัวข้อระบบสารสนเทศที่สนับสนุนความเสี่ยงในภาพรวมของ รส . มีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น     

มากที่สุด (เพิ่มข้ึน 0.0514) อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในหัวข้อดังกล่าวยังคงมีระดับ

คะแนนที่ต่ ากว่า 3.0000 เพียงหัวข้อเดียวในระบบประเมิน โดยมีระดับคะแนนในปีบัญชี 2555 

เท่ากับ 2.90 

 

4. รส. ยังคงมีความเข้าใจผิดว่า การบริหารจัดการสารสนเทศ (IS) เป็นหน้าที่เฉพาะ ส านัก/ฝ่าย IT 

ขององค์กร ส่งผลท าให้การบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก           

ทั้งหน่วยงานด้าน IT (ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ) และหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งาน (User) ไม่สามารถ

ด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร  
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน 

การบริหารจัดการสารสนเทศ 

ประจ าปีบัญชี 2557 
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สรุปข้อสังเกตจากการประชุมเพื่อ ทบทวน/ปรับปรุง   

เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ 
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• พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของน้ าหนักของเกณฑ์ในหัวข้อ 2.1 IS สนับสนุนการ

บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ, หัวข้อ 2.3 IS สนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน และ หัวข้อ 2.4 IS สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเบื้องต้น

คณะอนุกรรมการฯเห็นควรให้ปรับเพิ่มน้ าหนักในหัวข้อ 2.1 และ 2.3 และปรับลด

น้ าหนักในหัวข้อ 2.4 

• พิจารณาทบทวนความซ้ าซ้อนระหว่างเกณฑ์ในหัวข้อ 2.5 ระบบสารสนเทศที่

ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และ

ประชาชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กับหัวข้อ 2.6 ระบบสารสนเทศที่

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
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น าเสนอการทบทวน/ปรับปรุง เกณฑ์ประเมิน 

การบริหารจัดการสารสนเทศตามข้อสังเกตฯ 
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ข้อสังเกต 

• พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของน้ าหนัก 

ของเกณฑ์ในหัวข้อ 2.1 IS สนับสนุนการบริหาร

จัดการของรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ 2.3 IS สนับสนุน

การควบคุมและตรวจสอบภายใน และ หัวข้อ 

2.4 IS สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยเบื้องต้นคณะอนุกรรมการเห็นควรให้ปรับ

เพิ่มน้ าหนักในหัวข้อ 2.1 และ 2.3 และปรับลด

น้ าหนักในหัวข้อ 2.4 

• พิจารณาทบทวน/ปรับปรุ ง  ความซ้ าซ้อน

ระหว่างเกณฑ์  ในหัวข้อ 2.5 ระบบสารสนเทศ

ที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และประชาชน 

รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กับหัวข้อ 2.6 

ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

องค์กร 

ผลการด าเนินการ/ปรับปรุงเกณฑ์ตามข้อสังเกต 

• หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

คะแนนเฉลี่ยและแนวโน้มคะแนนด้าน IS ในแต่

ละหัวข้อของ รส. น้ าหนักในปัจจุบันของแต่ละ

หัวช้อการประเมินด้านบริหารจัดการ ฯลฯ) 

เบื้องต้นเห็นควรให้ปรับลดน้ าหนักในหัวข้อ 2.4 

และ 2.5 และปรับเพิ่มน้ าหนักในหัวข้อ 2.1 และ 

2.3   

 

• ปรับเกณฑ์ในหัวข้อย่อยที่ 3 ของหัวข้อ 2.5.1 

เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

ออกเพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน / เอกสารที่

ประชาชนต้องมาติดต่อ โดยน าไปประเมินรวมใน

หัวข้อ 2.5.2 เรื่องของ IS ที่สามารถ Share ข้อมูล

กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้  
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สรุปการปรับน้ าหนักเกณฑ์พิจารณาการบริหารจัดการสารสนเทศส าหรับ 

ปีบัญชี 2556-2557 
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100 100 รวม 

น ำ้หนกั (%) 

15 15 2.6 IS ทีต่อบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
      ภำยในองคก์ร 

20 

15 

10 

20 

10 

10 

2555 

20 2.5 IS ทีต่อบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรผูร้บับรกิำร ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก 
      องคก์ร และประชำชน รวมถงึนโยบำยตำ่งๆ ของรฐับำล* 

10 2.4 IS ทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 

10 2.3 IS ทีส่นบัสนุนกำรควบคมุและตรวจสอบภำยใน 

20 2.2 IS ทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

15 2.1 IS ทีส่นบัสนุนกำรบรหิำรจดักำรของรฐัวสิำหกจิ 

10 1. กำรพจิำรณำแผนแมบ่ทสำรสนเทศ (IT Master Plan) 

2556 
ประเด็นพจิำรณำ 

90 90 2. กำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศ 

100 

15 

15 

10 

15 

20 

15 

10 

2557 

90 

หมายเหตุ *ปรับเกณฑ์ในหัวข้อย่อยที่ 3 ของหัวข้อ 2.5.1 ไปประเมินรวมในหัวข้อ 2.5.2 ตั้งแต่ปีบัญชี 2556 เป็นต้นไป 
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หลักเกณฑ์การประเมิน 

การบริหารจัดการสารสนเทศ 

ประจ าปีบัญชี 2557 
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   การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ 

     มิใช่การประเมินฝ่าย IT 

     แต่เป็นการประเมินระบบสารสนเทศขององค์กร 

     ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือภายในองค์กร 

     ระหว่างกัน  

16 

ประเด็นข้อสังเกตทั่วไป 
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3.4 INFORMATION MANAGEMENT 

3.1 Board 3.2 Risk Mgt. 3.3 IC & IA 3.5 HR Mgt. 

17 

ประเด็นข้อสังเกตทั่วไป 
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กรอบการบริหารรัฐวิสาหกิจสู่ความเป็นเลิศ (SEPA)  

7. ผลลัพธ์ 

6. การจัดการ 

กระบวนการ 

5. การมุ่งเน้น 

บุคลากร 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3. การมุ่งเน้น 

ลูกค้า  

และตลาด  

1. การน า 

   องค์กร 

2. การวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร์ 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 
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การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง SEPA  

กับการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

7. ผลลัพธ์ 

6. การจัดการ 

กระบวนการ 

5. การมุ่งเน้น 

บุคลากร 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3. การมุ่งเน้น 

ลูกค้า  

และตลาด  

1. การน า 

   องค์กร 

2. การวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร์ 

EVM : การเชือ่มโยงกบั 
BSC & KPI และการ
จัดท าแผนกลยทุธ ์

EVM : การก าหนด
โครงสรา้งและ

บรหิารจัดการศนูย ์
EVM 

Information and  
Information System Risk 

Financial &  
Strategic Risk 

การควบคุมภายใน 

Customer 
requirements 

Operational Risk 

HR 
Capacity/Capability 

การบรหิาร 
ทรัพยากรบคุคล 

EVM : ระบบ
ผลตอบแทนของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

Compliance 
Risk 

EVM : การเชือ่มโยงกบั 
BSC & KPI และการ
จัดท าแผนยทุธศาสตร ์

EVM : การค านวณ
และประเมนิผลคา่ EP 

บทบาทของ 
คณะกรรมการ 
รัฐวสิาหกิจ 

การตรวจสอบ
ภายใน 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 
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ความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ

กับเกณฑ์ประเมิน SEPA  

เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 

การเชื่อมโยงระบบ SEPA 

เกณฑ์การประเมิน SEPA SIPOC* เป็น A,D,L 
หรือ I 

มีอยู่แล้วใน

หมวด 

1. การพิจารณาแผนแม่บท       

(IT Master Plan) 

A,D,L,I    2.2 ก 

   

• รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไร ในการปรับเปลี่ยน

แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ ในกรณีที่

สถานการณ์ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผน และปฏิบัติตามแผน

ใหม่อย่างรวดเร็ว  

• ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่รัฐวิสาหกิจ

ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 

O 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ   

 2.1 ระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของรัฐวิสาหกิจ  

A,D,L,I    4.1 ก, ข  • รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการเลือก รวบรวม

ข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกัน เพ่ือตรวจติดตามการ

ด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับรัฐวิสาหกิจ

และการสร้างนวัตกรรม ฯลฯ  

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการทบทวนการ

วิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

S, I, P, O 
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* S หมายถึง Suppliers, I หมายถึง Inputs, P หมายถึง Process, O หมายถึง Outputs และ C หมายถึง Customers 
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เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 

การเชื่อมโยงระบบ SEPA 

เกณฑ์การประเมิน SEPA SIPOC* เป็น A,D,L 

หรือ I 

มีอยู่แล้วใน

หมวด 

2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การบริหารความเสี่ยง 

A,D,L,I    4.1 ก   

  ,4.2 ข 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการเลือก 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกัน เพ่ือตรวจ

ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจใน

ระดับรัฐวิสาหกิจและการสร้างนวัตกรรม ฯลฯ 

• รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดท าระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนรายงาน การวิเคราะห์ระดับ

ผลกระทบความเสี่ยง และการเตือนภัย/แจ้งให้รู้

ล่วงหน้า (Early Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือ

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งมีผลกระทบรุนแรงต่อ

องค์กร 

• รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ ในกรณี

ฉุกเฉิน ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมทั้งข้อมูล

และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง 

I, P, O 
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ความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ

กับเกณฑ์ประเมิน SEPA (ต่อ) 

* S หมายถึง Suppliers, I หมายถึง Inputs, P หมายถึง Process, O หมายถึง Outputs และ C หมายถึง Customers 
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เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 

การเชื่อมโยงระบบ SEPA 

เกณฑ์การประเมิน SEPA SIPOC* เป็น A,D,L 

หรือ I 

มีอยู่แล้วใน

หมวด 

2.3 สารสนเทศที่สนับสนุนการ

ควบคุ มและการตรวจสอบ

ภายใน 

A,D,L,I   1.2 ข, 

  4.2 ก, 

  4.2 ข,  

  6.2 ก 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอะไร เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนดหรือดีกว่า, 

รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไร  ในการท าให้มั่นใจว่า

ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ของรัฐวิสาหกิจมี

คุณสมบัต ิ

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไร  ในการท าให้ข้อมูล

และสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน  รัฐวิสาหกิจ

มีกระบวนการอย่างไร  ในการท าให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์

และซอฟแวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 

• รั ฐวิ สาหกิ จด า เนินการอย่ า ง ไร  เ พ่ือท า ให้ การ

ปฏิบั ติ งานของกระบวนการที่ ส าคัญ เป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

P, O 
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ความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ

กับเกณฑ์ประเมิน SEPA (ต่อ) 

* S หมายถึง Suppliers, I หมายถึง Inputs, P หมายถึง Process, O หมายถึง Outputs และ C หมายถึง Customers 
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เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 

การเชื่อมโยงระบบ SEPA 

เกณฑ์การประเมิน SEPA SIPOC* เป็น A,D,L 

หรือ I 

มีอยู่แล้วใน

หมวด 

2.4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

A,D,I 5.1 ก, 

5.2 ข 

   

• รั ฐ วิ ส าหกิ จประ เมินความ ต้องการ ด้าน ขีด

ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  ซึ่งรวมถึง

ทักษะ สมรรถนะ และจ านวนของบุคลากรอย่างไร 

ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้น า

องค์กรด าเนินการอย่างไร  

• รัฐวิสาหกิจมีด าเนินการอย่างไร  ในการประเมิน

ประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ของ

บุคลากรและผู้น าระดับสูง 

O 
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ความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ

กับเกณฑ์ประเมิน SEPA (ต่อ) 

* S หมายถึง Suppliers, I หมายถึง Inputs, P หมายถึง Process, O หมายถึง Outputs และ C หมายถึง Customers 
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เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 

การเชื่อมโยงระบบ SEPA 

เกณฑ์การประเมิน SEPA SIPOC* เป็น A,D,L 

หรือ I 

มีอยู่แล้วใน

หมวด 

2.5 ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

และประชาชน รวมถึงนโยบาย

ต่างๆ ของรัฐบาล 

A,D,L,I 3.2 ข,  

4.2 ข 

• รั ฐวิสาหกิจด า เนินการอย่ างไรในการสร้าง

ความสัมพันธ์ และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการท าให้

ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน 

และท าให้บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ 

รวมทั้งลูกค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอก

สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว 

O, C 
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ความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ

กับเกณฑ์ประเมิน SEPA (ต่อ) 

* S หมายถึง Suppliers, I หมายถึง Inputs, P หมายถึง Process, O หมายถึง Outputs และ C หมายถึง Customers 
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เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ

สารสนเทศ 

การเชื่อมโยงระบบ SEPA 

เกณฑ์การประเมิน SEPA SIPOC* เป็น A,D,L 

หรือ I 

มีอยู่แล้วใน

หมวด 

2.6 ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

องค์กร  

A,D,L,I 4.2 ก, 

4.2 ข, 

6.2 ก 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการท าให้

ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน 

และท าให้บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ 

รวมทั้งลูกค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอก

สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไรในการจัดการ

ความรู้ของรัฐวิสาหกิจ 

• รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไร  ในการลด

ต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การ

ทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผล

การด าเนินการ 

I, O 
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ความสอดคล้องของเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ

กับเกณฑ์ประเมิน SEPA (ต่อ) 

* S หมายถึง Suppliers, I หมายถึง Inputs, P หมายถึง Process, O หมายถึง Outputs และ C หมายถึง Customers 
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คะแนนการบริหารจัดการสารสนเทศของ รส. 

คะแนนเบื้องต้น 

แผนแม่บทฯ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์พิจารณา 

ข้อพิจารณาตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ปี 2556 

การเยี่ยมชม/สัมภาษณ ์ข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจ 

การก าหนด

คะแนน 

เสนอคณะกรรมการฯ 
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ในการประเมินการบริหารการจัดการสารสนเทศประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 

ส่วนท่ี 1 : การประเมินแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) (น้ าหนักร้อยละ 10)  

ส่วนที่ 2 : การประเมินการบรหิารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนัก ร้อยละ 90)     

            โดยมกีารวิเคราะห์หรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกบั 2.1 ถึง 2.6 ดังนี ้

2.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

2.4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.5 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร และ

ประชาชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 

2.6 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร  

การบริหารจดัการสารสนเทศ วิธีการประเมิน  
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ส่วนที่ 1 : 

การพจิารณาแผนแม่บท

สารสนเทศ (IT Master Plan) 

ตัวคณู (Multiplier) : 

ค านวณจากระดับคะแนนที่ได้ของ ส่วนที่ 1 

(การประเมินแผนแม่บทฯ) 

 

ส่วนที่ 2 : 

การบริหารจัดการ

สารสนเทศ ตั้งแต่

หัวข้อ 2.1-2.6  

 

คะแนนการบรหิารจดัการสารสนเทศเบือ้งต้น 

น้ าหนัก ร้อยละ 10 น้ าหนัก ร้อยละ 90 

กระบวนการคิดคะแนนประเมินผล  

การบรหิารจัดการสารสนเทศในปบีญัชี 2557 

ถ้าคะแนน IS ปี 56 < 3.00 ถ้าคะแนน IS ปี 56 >= 3.00 

พิจารณา Improvement 

คะแนนการบริหารจัดการสารสนเทศ 

A 

C 
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พิจารณาการทบทวนแผนแม่บทฯ 

(หากไม่มีการทบทวนแผนแม่บทฯ จะถูกหัก

คะแนน 20% จากคะแนนประเมินเบื้องต้น) 

ระดับคะแนนของ

ส่วนที่ 1 
1 2 3 4 4.5 

Multiplier 0.2 0.5 0.7 0.9 1.0 

B 

คะแนนปี 2557            

(หลังพิจารณาการทบทวน 

แผนแม่บทฯ) 

ถูกปรับลด 

ลดลง  10% 

เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ถึง 3.00 5% 

เพ่ิมขึ้น และถึง 3.00 ไม่ถูกปรับลด 
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หลักเกณฑก์ารประเมินส่วนที่ 1 
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ประเด็นพิจารณา 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

1.1  การพิจารณาแผนแมบ่ทสารสนเทศ 

        - สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจเต็มตามศักยภาพของระบบสารสนเทศ 3.5 

       - ตอบสนองต่อนโยบายที่ส าคัญ 3.0 

1.2  องคป์ระกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

       - มีการจัดกลุ่มล าดับความส าคัญของโครงการ/แผนงาน 1.5 

       - มี KPI ที่สะท้อนความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ/แผนงาน 2.0 

รวมน้ าหนักในส่วนท่ี 1 10 
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หลักเกณฑก์ารประเมินส่วนที่ 1 
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1.1 การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบาย 

 การตอบสนองวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร 

 การวิเคราะห์หรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 การให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ / ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การให้ความส าคัญกับความสะดวกของประชาชน / ผู้ใช้บริการ 

 การให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

1. การพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ (10%) 

1.2  องค์ประกอบหรือรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

 จัดกลุ่ม/ล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม 

 KPI ที่แสดงถึงความส าเร็จและสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
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ประเด็นพิจารณา 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

2.1  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจ 15 

2.2  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 20 

2.3  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบ      

       ภายใน 
15 

2.4  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 

2.5  ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

       ภายนอกองค์กรและประชาชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
15 

2.6 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

      ภายในองค์กร 
15 

รวมน้ าหนักในส่วนที่ 2 90 
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หลักเกณฑก์ารประเมินส่วนที่ 2 
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2.1  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ (15%) 

ประเด็นพิจารณา 

 ระบบ MIS/EIS ทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร 

 ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการติดตามผลการด าเนินงาน 

 ระบบการรายงานผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
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2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (20%) 

ประเด็นพิจารณา 

 ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร

และจัดการความเสี่ยง สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได ้

 ระบบ Early Warning ที่สนับสนุนการวิเคราะห์และรายงาน/แจ้งให้ทราบ

ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

 ITG ด้านการน าไปปฏิบัติ (Implementation)  

 การมีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน (IT Security) 

ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  

 การมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ท าการ (Off-site Back up)  
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Identify Risk 

ติดตาม / ERW 

มาตรการ 

Risk Data Warehouse 

Likelihood / Severity 

2.2.1.1 ข้อมูล [ฐานข้อมูลกลาง / อื่นๆ] , 

เครื่องมือที่ช่วยรวบรวม+เก็บข้อมูล 

[Software / Excel / Paper / อื่นๆ] 

2.2.1.2 เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์  [Software 

/ Paper / อื่นๆ] 

2.2.2 เครื่องมือที่ช่วยในการติดตาม 

[Software / Paper / อื่นๆ] เตือน  [Software 

/ Paper / Early Warning System  อื่นๆ] 

Risk Management Information System 

2.2.1.3 เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ Scenario 

[Software / Excel / Paper / อ่ืนๆ] 
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ITG ด้านการน าไปปฏิบัติ  

กรณีที่ รส. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ

รุนแรงของเหตุการณ์ที่จะเกิดฯ รวมถึงจัดท า BCM 

กรณีที่ รส. ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ

รุนแรงของเหตุการณ์ที่จะเกิดฯ รวมถึงจัดท า BCM 

 

การพิจารณาคุณลักษณะ&มาตรฐานของ IT Security และ Off-site Back up 

พิจารณาตามการวเิคราะห์ความเสี่ยงและ

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจจะ

เกิด ของ รส. โดยพิจารณาตามสิ่งที่ควรจะ

เป็นขั้นพื้นฐานเป็นขั้นตอนแรก 

ให้ รส. ตอบแบบสอบถาม ประกอบการพิจารณา 

BIA ของ รส. โดยก าหนดกรอบมาตรฐานที่ต้อง

พิจารณา เช่น ภารกจิ, compliance, BCM, 

มาตรฐานของธรุกิจ, SLA เป็นต้น 
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• การมรีะบบการดแูลสภาพแวดล้อมท่ีดี มีมาตรฐาน (IT Security) ของระบบที่สนบัสนุน

ภารกจิหลกั&ระบบหลัก 

คุณลักษณะที่ควรมี

ขั้นพื้นฐาน 

1. ถูกโจรกรรม และวินาศกรรม (Theft)  

2. เพลิงไหม้ (Fire) และความชื้น - 

3. แรงระเบิด (Explosives)                                                                                                                             - 

4. เขม่าควัน (Smoke)  

5. น้ าดับเพลิง,น้ าท่วมขังหรือรอยรั่วที่เกิดจากการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน (Water 

or Supply Failure) 

- 

6. ฝุ่น (Dust)  

7. แรงสั่นสะเทือน (Vibration)  

8. สารเคมีและกรดแก๊ส (Chemical effects) - 

9. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบไฟฟ้าลัดวงจร (Electrical supply interference)  

10. การถูกรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็ก และคลื่นรังสี (Electromagnetic radiation) - 

• การมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ท าการ (Off-site Back up)  Cold Site 

สิ่งท่ีควรจะเป็น ขั้นพื้นฐาน  
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2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน (15%) 

ประเด็นพิจารณา 

 การน าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อ

สร้างความมั่นใจได้ว่า รส. ปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 

ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีการเงิน 

 การท า Computer Audit  

 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการหลักด้านสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
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ด าเนินการตรวจสอบ (Non-IT)

รายงานผลตรวจสอบ (Non-IT)

จัดท าแผนตรวจสอบ (Non-IT)

2.3.1.2 ข้อมูล [ฐานข้อมูลกลาง/ฐานข้อมูลแยก/ดุลย

พินิจ/อื่นๆ] 

,เครื่องมือทีช่่วย [Software / Paper /อื่นๆ]

2.3.1.3 ข้อมูลเพ่ือตรวจจาก [Software / Paper/อื่นๆ] , 

เครื่องมือที่ช่วย [Software / Paper /อื่นๆ]

2.3.1.4.2  พบประเด็นปัญหาที่ IS ช่วยได้ [มกีารแก้ไข

โดย IS และปัญหาหมดไป/มีการแก้ไขโดย IS แตป่ัญหายัง

อยู่/ไม่มีการแก้ไขโดย IS/อื่นๆ]

IC&IA  (Non-IT) Information System

2.3.1.4.1 [ไม่พบประเด็นปัญหาที่ IS ช่วยได]้

การควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายใน (Non-IT)

2.3.1.1 เครื่องมือที่ช่วย [Software/Paper/ อื่นๆ]

2.3.1.2 ข้อมูล [ฐานข้อมูลกลาง / อื่นๆ] , เครื่องมือที่ช่วย

รวบรวม+เก็บข้อมูล [Software / Excel / Paper / อื่นๆ] 
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จัดท าแผน Computer Audit 

รายงานผล Computer Audit 

 

การควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายใน (IT) 

ด าเนินการ Computer Audit 

 

2.3.2.1 เครื่องมือที่ช่วย [Software/Paper/อื่นๆ] 

2.3.2.3 ข้อมูลเพื่อตรวจจาก [Software / Paper 

อื่นๆ] , เครื่องมือที่ช่วย [Software / Paper อื่นๆ] 

2.3.2.3.2 [พบประเด็นปัญหา [มีการแก้ไขและ

ปัญหาหมดไป/มีการแก้ไขแต่ปัญหายังอยู่/ไม่มี

การแก้ไข/อื่นๆ] 

IC&IA (IT) Information System 

2.3.2.3.1 [ไม่พบประเด็นปัญหา] 

2.3.2.2 ข้อมูล [ฐานข้อมูลกลาง/ฐานข้อมูลแยก/

ดุลยพินิจ/ประเด็นส าคัญที่ก าหนด/อื่นๆ,

เครื่องมือที่ช่วย [Software/Paper อื่นๆ]] 

2.3.2.2 ข้อมูล [ฐานข้อมูลกลาง / อื่นๆ] , 

เครื่องมือที่ช่วยรวบรวม+เก็บข้อมูล [Software / 

Excel / Paper / อื่นๆ] 
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ในการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบฯ ที่

น ามาใช้มีความปลอดภัยและถูกต้องจึงต้องมีการควบคุมควบคู่ไปกับการตรวจสอบ โดย

ครอบคลุมในเร่ืองที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กรดังนี้ 

1. การควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบงาน (Implementation controls) 

2. การควบคุมซอฟต์แวร์ (Software Control) 

3. การควบคุมทางกายภาพ (Physical hardware controls) 

4. การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer operations controls) 

5. การควบคุมความปลอดภัยข้อมูล (Data security controls) 

6. ระเบียบวินัยผู้บริหาร มาตรฐาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Administrative 

disciplines, standards, and procedures) 

Computer Audit  
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2.4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (10%) 

ประเด็นพิจารณา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency 

 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านสารสนเทศ

ของผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร 
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สืบค้นบุคลากรตาม competency 

ที่ต้องการ 

การรวบรวมข้อมูล Competency ของ

บุคลากรในองค์กร 

-Competency dictionary 

-Competency รายบุคคล/ต าแหน่ง 

น าไปใชป้ระโยชน์ 

2.4.1.1 เครื่องมือท่ีช่วยรวบรวม 

[Software / Paper / อื่นๆ] 

2.4.1.2 เครือ่งมือท่ีช่วยเกบ็ข้อมูล  

[Software / Paper / อื่นๆ] 

HR Management  (Competency) Information System 

2.4.1.3 เครือ่งมือท่ีช่วยสบืค้นบุคลากร

ตาม Competency ที่ต้องการ และหา 

Competency Gap [Software / Paper / 

อื่นๆ] 
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2.5 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร และ

ประชาชน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล  (15%) 

ประเด็นพิจารณา 

 การลดข้ันตอนและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และประชาชน 

 การลดระยะเวลาในการให้บริการฯ 

 ความสะดวกในการให้บริการฯ 

 One Stop Service 

 ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

ภายนอกองค์กร 

 การสนับสนุนนโยบายที่จ าเป็นต้องน า IS เข้าช่วย 

 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website 
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2.6 ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (15%) 

 

ประเด็นพิจารณา 

 การลดข้ันตอนและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

องค์กร 

 การลดระยะเวลาในการให้บริการฯ 

 ความสะดวกในการให้บริการฯ 

 การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการ

ให้บริการ และ/หรือมีความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

 ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายใน

องค์กรได้   

 การน าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) 
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