มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
ฉบับแปลไทย
Information technology -- Service management -- Part 1:
Service management system requirements

ดร. บรรจง หะรังษี
บริษัท ที-เน็ต จำกัด

สำรบัญ
หน้ำ
4. บริบทขององค์กร (Context of the organization) .............................................................................. 1
4.1. กำรทำควำมเข้ำใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its
context) .................................................................................................................................................... 1
4.2. กำรทำควำมเข้ำใจควำมจำเป็นและควำมคำดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Understanding the needs
and expectations of interested parties) ............................................................................................ 1
4.3. กำรกำหนดขอบเขตของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร (Determining the scope of the
information security management system) ...................................................................................... 1
4.4. ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร (Service management system) ...............................................2
5. ภำวะผู้นำ (Leadership) ........................................................................................................................ 2
5.1. ภำวะผู้นำและกำรให้ควำมสำคัญ (Leadership and commitment) ............................................2
5.2. นโยบำย ..........................................................................................................................................3
5.3. บทบำท ควำมรับผิดชอบ และอำนำจหน้ำที่ ....................................................................................3
6. กำรวำงแผน (Planning) ......................................................................................................................... 4
6.1. กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงและโอกำส (Actions to address risks and
opportunities).......................................................................................................................................... 4
6.2. วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและแผนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ( Service
management objectives and plans to achieve them) ................................................................... 5
6.3. กำรวำงแผนจัดทำระบบบริหำร .......................................................................................................5
7. กำรสนับสนุนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร (Support) ....................................................................... 6
7.1. ทรัพยำกร (Resources) ..................................................................................................................6
7.2. สมรรถนะ (Competence) .............................................................................................................6
7.3. กำรสร้ำงควำมตระหนัก (Awareness) ............................................................................................6
7.4. กำรสื่อสำรให้ทรำบ (Communication) .........................................................................................7
7.5. สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Documented information) .................................................7
7.6. องค์ควำมรู้ ......................................................................................................................................9
8. กำรดำเนินงำนในระบบบริหำร................................................................................................................ 9
8.1.
8.2.
8.3.

กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรดำเนินงำน.....................................................................................9
กลุ่มของบริกำร ............................................................................................................................ 10
ควำมสัมพันธ์และข้อตกลงกำรให้บริกำร ...................................................................................... 13

8.4. ควำมต้องกำรในกำรจัดทำหรือปรับปรุงบริกำรและกำรดำเนินกำรให้ตำมควำมต้องกำร ............... 16
8.5. กำรออกแบบ พัฒนำ และกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน ................................................................ 17
8.6. กำรแก้ไขปัญหำและกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอ ........................................................................ 21
8.7. กำรประกันหรือกำรรับรองบริกำร ................................................................................................ 23
9. กำรประเมินประสิทธิภำพ (Performance evaluation)...................................................................... 25
9.1. กำรเฝ้ำระวัง กำรวัดผล กำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน (Monitoring, measurement, analysis
and evaluation)..................................................................................................................................... 25
9.2. กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal audit) .................................................................................. 26
9.3. กำรทบทวนของผู้บริหำร (Management review) ...................................................................... 27
9.4. กำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับบริกำร ................................................................................................. 28
10. กำรปรับปรุง ......................................................................................................................................... 28
10.1. ควำมไม่สอดคล้องและกำรดำเนินกำรแก้ไข (Nonconformity and corrective action) ........... 28
10.2. กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ............................................................................................................ 29

4. บริบทขององค์กร (Context of the organization)
4.1. กำรทำควำมเข้ำใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its
context)
องค์กรต้องกำหนดปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและที่ส่งผล
ต่อควำมสำมำรถในกำรบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำรของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
ข้อควรสังเกต คำว่ำปัจจัยในที่นี้หมำยถึงสิ่งที่มีผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่ง ผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบบริกำรตำมคุณภำพที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำ
4.2. กำรทำควำมเข้ำใจควำมจำเป็นและควำมคำดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Understanding the needs
and expectations of interested parties)
องค์กรต้องกำหนด:
a) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร และ
b) ควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่ำนั้น
ข้อควรสั งเกต ควำมต้องกำรของผู้ ที่เกี่ย วข้องหมำยรวมถึง ควำมต้อ งกำรด้ำนบริกำร ควำมต้องกำรด้ำ น
ประสิทธิภำพ ควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย และควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตำม ตลอดจนสิ่งที่กำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง ควำมต้องกำรเหล่ำนี้มีควำมเกี่ยวข้องกับระบบ
บริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต
4.3. กำรกำหนดขอบเขตของระบบบริห ำรจั ด กำรด้ ำนบริ กำร (Determining the scope of the
information security management system)
องค์กรต้องกำหนดขอบเขตกำรดำเนินกำรและกำรประยุกต์ใช้ของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรต่อ
ขอบเขตกำรดำเนินกำรที่กำหนดไว้ ในกำรกำหนดขอบเขตของกำรดำเนินกำร องค์กรจะต้องพิจำรณำใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
a) ปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร (โดยอ้ำงอิงจำกหัวข้อ 4.1)
b) ควำมต้องกำรที่กำหนดไว้ (โดยอ้ำงอิงจำกหัวข้อ 4.2)
c) บริกำรที่อยู่ในขอบเขต
นิยำมของขอบเขตของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร จะต้องรวมถึงบริกำรที่อยู่ในขอบเขตและชื่อ
ขององค์กรซึ่งทำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและส่งมอบบริกำร
ขอบเขตของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร จะต้องมีกำรจัดทำอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร สำมำรถ
เข้ำถึงได้ และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ
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4.4. ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร (Service management system)
องค์กรต้องกำหนด ลงมือปฏิบัติ บำรุงรักษำ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำน
บริกำร ตลอดจนกำหนดกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องและกำรทำงำนร่วมกันของกระบวนกำรเหล่ำนั้น โดยต้องมี
ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเอกสำรมำตรฐำนฉบับนี้
5. ภำวะผู้นำ (Leadership)
5.1. ภำวะผู้นำและกำรให้ควำมสำคัญ (Leadership and commitment)
ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องแสดงให้เห็นถึงภำวะผู้นำและกำรให้ควำมสำคัญต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำน
บริกำรโดย
a) จัดให้มีกำรกำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร โดยต้องมีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้
b) จัดให้มีกำรจัดทำแผนกำรบริหำรจัด กำรด้ำนบริกำร ดำเนินกำรตำมแผน ตลอดจนมีกำรปรับปรุง
อย่ ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้ มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนบริกำร บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร ตลอดจนดำเนินกำรตำมควำมต้องกำรด้ำนบริกำร
ที่กำหนดไว้
c) จัดให้มีกำรกำหนดผู้มีอำนำจในแต่ละระดับชั้นอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรในขอบเขต
d) จัดให้มีกำรกำหนดควำมหมำยของคำว่ำคุณค่ำของบริกำรและลูกค้ำของบริกำร
e) จั ด ให้ มี ม ำตรกำรควบคุ ม ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำยในและภำยนอกที่ อ ยู่ใ นวัฏ จั ก รของกำร
ให้บริกำร
f) จัดให้มีกำรนำควำมต้องกำรของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร เข้ำไปผนวกเข้ำกับกระบวนกำร
ทำงธุรกิจขององค์กร
g) จัดให้มีทรัพยำกรสำหรับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรในขอบเขตตำมที่กำหนดไว้
h) สื่ อ สำรให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรบริ ห ำรจั ด กำรบริ ก ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กำรบรรลุ ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร กำรส่งมอบบริกำรที่มีคุณค่ำ และควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้
i) ดำเนินกำรให้ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร
j) สั่งกำรหรืออำนวยกำร ตลอดจนสนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้มีส่วนร่วมกับควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบ
บริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต
k) สนั บ สนุ น กำรปรั บ ปรุ ง อย่ ำงต่ อ เนื่ อ งต่ อ ระบบบริ ห ำรจัด กำรด้ ำ นบริ ก ำรและบริ ก ำรที่ อ ยู่ใน
ขอบเขต
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l) สนับสนุนบทบำทเชิงบริหำรของบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องที่มีต่อขอบเขตและอำนำจหน้ำที่ในควำม
รับผิดชอบของบุคลำกรเหล่ำนั้น
ข้อควรสังเกต ในกำรอ้ำงอิงถึงคำว่ำ “ธุรกิจ” ในเอกสำรฉบับนี้ สำมำรถตีควำมควำมหมำยถึงกิจกรรมทำง
ธุรกิจสำคัญขององค์กร ซึ่งถือเป็นแกนหลักที่สำคัญต่อจุดประสงค์ของกำรมีหรือกำรตั้งอยู่ขององค์กรนั้น
5.2. นโยบำย
5.2.1. กำรกำหนดนโยบำยบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องกำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรซึ่ง
a) มีควำมเหมำะสมกับจุดประสงค์ขององค์กร
b) กำหนดกรอบกำรดำเนินงำนเพื่อใช้ในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
c) ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้อง
d) ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร และบริกำรที่อยู่
ในขอบเขต
5.2.2. กำรสื่อสำรนโยบำยบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
นโยบำยบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรจะต้อง
a) จัดทำอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
b) สื่อสำรให้เป็นที่ทรำบกันภำยในองค์กร
c) สำมำรถเข้ำถึงได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม
5.3. บทบำท ควำมรับผิดชอบ และอำนำจหน้ำที่
ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องกำหนด มอบหมำย ตลอดจนสื่อสำรให้เป็นที่ทรำบกันภำยในองค์กรในเรื่อง
ของควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ตำมบทบำทที่เกี่ยวข้องในระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร และบริกำร
ตำมขอบเขต
ผู้บริหำรระดับสูงจะต้องมอบหมำยควำมรับผิดชอบและอำนำจหน้ำที่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้
a) ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเอกสำรมำตรฐำนฉบับนี้
b) มีกำรรำยงำนประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร และบริกำรในขอบเขตให้ผู้บริหำร
ระดับสูงได้รับทรำบ
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6. กำรวำงแผน (Planning)
6.1. กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ จั ด กำรกั บ ควำมเสี่ ย งและโอกำส (Actions to address risks and
opportunities)
6.1.1. เมื่อมีกำรวำงแผนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร องค์กรจะต้องพิจำรณำปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกโดยอ้ำงอิงจำกหัวข้อ 4.1 และควำมต้องกำรโดยอ้ำงอิงจำกหัวข้อ 4.2 และจะต้อง
ระบุควำมเสี่ยงและโอกำสที่จำเป็นต้องจัดกำร ทั้งนี้เพื่อให้
a) มีกำรประกันหรือรับรองว่ำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรจะสำมำรถบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร
b) มีกำรป้องกันหรือลดผลที่จะเกิดขึ้นอันไม่พึงประสงค์
c) มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต
6.1.2. องค์กรจะต้องกำหนด และจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษร
a) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
1) องค์กร
2) กำรไม่บรรลุซึ่งควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้
3) ควำมเกี่ยวโยงหรือควำมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขต
b) ผลกระทบของควำมเสี่ยงและโอกำสที่มีต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่ อยู่ใน
ขอบเขต กับลูกค้ำทั้งภำยในและภำยนอกขององค์กร
c) เกณฑ์กำรยอมรับควำมเสี่ยง
d) วิธีกำรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.1.3. องค์กรจะต้องวำงแผน
a) กำรดำเนินงำนเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงและโอกำส โดยพิจำรณำจำกลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ยงและโอกำสด้วย
b) วิธีกำร
1) รวมกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเข้ำกับกระบวนกำรของระบบบริหำร
2) ประเมินควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
ข้อควรสังเกตที่ 1 ทำงเลือกในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงและโอกำสอำจรวมถึงกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง กำรรับ
หรือเพิ่มควำมเสี่ยงเพื่อใช้โอกำสที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ กำรกำจัดแหล่งของควำมเสี่ยง กำรเปลี่ยนแปลง
โอกำสของควำมเสี่ ย ง (เช่น ลดโอกำสกำรเกิดขึ้น) กำรเปลี่ ยนแปลงผลกระทบของควำมเสี่ ยง (เช่น ลด
ผลกระทบของกำรเกิดขึ้น) กำรแชร์ควำมเสี่ยงร่วมกันกับผู้อื่น กำรยอมรับควำมเสี่ยง
ข้อควรสังเกตที่ 2 มำตรฐำน ISO 31000 ได้ให้หลักกำรและแนวทำงสำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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6.2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นบริ ก ำรและแผนกำรบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ( Service
management objectives and plans to achieve them)
6.2.1. กำรกำหนดวัตถุประสงค์
องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรในแต่ละฟังก์ชันงำนและระดับที่
เกี่ยวข้องขององค์กร วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรจะต้อง
a) สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
b) สำมำรถวัดผลได้
c) นำควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ
d) มีกำรติดตำม (เพื่อวัดผล)
e) มีกำรสื่อสำรไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
f) มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
องค์กรจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ดังกล่ำวอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
6.2.2. แผนกำรบรรลุวัตถุประสงค์
เมื่อมีกำรวำงแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ องค์กรจะต้องกำหนด
a) อะไรบ้ำงที่จะต้องดำเนินกำร
b) ทรัพยำกรอะไรบ้ำงที่จำเป็นต้องใช้
c) ใครคือผู้รับผิดชอบ
d) เมื่อไรที่จะดำเนินกำรเสร็จ และ
e) ผลกำรปฏิบัติจะประเมินอย่ำงไร
6.3. กำรวำงแผนจัดทำระบบบริหำร
องค์กรจะต้องกำหนด ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษำแผนกำรบริหำรจัดกำรบริกำร กำรวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรดังกล่ำวจะต้องคำนึงถึงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร วัตถุประสงค์ของกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนบริกำร ควำมต้องกำรด้ำนบริกำร และควำมต้องกำรที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้
แผนกำรบริหำรจัดกำรบริกำรจะต้องรวมหรือมีกำรอ้ำงอิงไปยัง
a) รำยกำรของบริกำร
b) ข้อจำกัดซึ่งเป็นที่ทรำบกัน ซึ่งส่งกับผลกระทบต่อระบบบริหำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต
c) ข้อผูกพันต่ำงๆ เช่น นโยบำย มำตรฐำน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนข้อกำหนดที่อยู่ในสัญญำที่เกี่ยวข้อง โดยที่ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่
อยู่ในขอบเขตจะต้องปฏิบัติตำมให้สอดคล้องกับข้อผูกพันดังกล่ำว
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d) อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในระบบบริหำรและบริกำรในขอบเขต
e) ทรัพยำกรด้ำนบุคคล เทคนิค ข้อมูล และงบประมำณที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนินกำรในระบบ
บริหำรและบริกำรในขอบเขต
f) วิธีกำรที่ใช้สำหรับกำรปฏิบัติงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในวัฏจักรของบริกำร
g) เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสนับสนุนระบบบริหำร
h) วิธีวัดควำมสั มฤทธิ์ผลของระบบบริห ำรและบริกำรในขอบเขต ตลอดจนกำรตรวจสอบ กำร
รำยงำนผล และกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมกำรวำงแผนอื่นๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนกำรบริหำรจัดกำรบริกำรนี้
7. กำรสนับสนุนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร (Support)
7.1. ทรัพยำกร (Resources)
องค์กรจะต้ องกำหนดและให้ทรัพยำกรด้ำนบุคคล เทคนิค ข้อมูล และงบประมำณที่จำเป็นต้องใช้
สำหรับกำรกำหนด กำรลงมือปฏิบัติ กำรบำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต่อระบบบริหำรจัดกำร
ด้ำนบริกำร ตลอดจนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกำร ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุซึ่งควำมต้องกำรด้ำนบริกำร
และวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้
7.2. สมรรถนะ (Competence)
องค์กรจะต้อง
a) กำหนดสมรรถนะของบุคลำกรที่จำเป็นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพและควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบ
บริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต
b) ทำให้บุคลำกรเหล่ำนั้นมีสมรรถนะอย่ำงแท้จริงโดยผ่ำนกำรให้ควำมรู้ กำรฝึกอบรม หรือกำร
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
c) ดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งสมรรถนะตำมที่ต้องกำร ตลอดจนประเมินควำมสัมฤทธิ์ผลผลของกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว
d) จัดเก็บหลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งแสดงถึงสมรรถนะของบุคลำกรเหล่ำนั้น
ข้อควรสังเกต กำรดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งสมรรถนะสำมำรถรวมถึงกำรส่งไปอบรม กำรมีระบบพี่เลี้ยง กำร
มอบหมำยงำนให้ทำ หรือกำรจ้ำงบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ
7.3. กำรสร้ำงควำมตระหนัก (Awareness)
บุคลำกรที่ทำงำนภำยใต้กำรควบคุมดูแลขององค์กรจะต้องตระหนักถึง
a) นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
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b) วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
c) บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรดังกล่ำว
d) กำรทีต่ นเองมีส่วนในควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร ซึ่งรวมถึงประโยชน์หรือ
ข้อดีของระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น และ
e) ผลที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจำกควำมไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
7.4. กำรสื่อสำรให้ทรำบ (Communication)
องค์กรจะต้องกำหนดให้มีกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหำรจัดกำรด้ำน
บริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต ซึ่งรวมถึง:
a) อะไรบ้ำงที่ต้องสื่อสำรให้ทรำบ
b) เมื่อไรที่ต้องสื่อสำรให้ทรำบ
c) ใครบ้ำงที่ต้องสื่อสำรให้ทรำบ
d) วิธีกำรในกำรสื่อสำรให้ทรำบ
e) ใครที่รับผิดชอบในกำรสื่อสำรให้ทรำบ
7.5. สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Documented information)
7.5.1. ภำพรวม (General)
ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรขององค์กรจะต้องรวม
a) สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่จำเป็นสำหรับมำตรฐำนฉบับนี้
b) สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่จำเป็นสำหรับองค์กรเพื่อควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนบริกำร
ข้อควรสังเกต ปริมำณสำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
อำจจะแตกต่ำงกันระหว่ำงองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องมำจำก
● ขนำดขององค์กรและประเภทของกิจกรรมกำรดำเนินงำน กระบวนกำร และบริกำรที่เกี่ยวข้องของ
องค์กร
● ควำมซับซ้อนของกระบวนกำร บริกำร และกำรเชื่อมโยงกันของกระบวนกำรและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
และ
● ควำมสำมำรถของบุคลำกร
7.5.2. กำรสร้ ำ งและปรั บ ปรุ ง สำรสนเทศที่ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร (Creating and updating
documented information)
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เมื่อมีกำรสร้ำงและปรับปรุงสำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรของระบบบริหำร องค์กรจะต้องกำหนด
และดำเนินกำรในเรื่องเหล่ำนี้ให้เหมำะสม:
a) ชื่อและรำยละเอียด (เช่น ชื่อเอกสำร วันที่ ผู้แต่ง หรือเลขที่อ้ำงอิง)
b) รูปแบบ (เช่น ภำษำ เวอร์ชัน กรำฟฟิก) และสื่อบันทึก (เช่น กระดำษ อิเล็กทรอนิกส์) และ
c) กำรทบทวนและกำรอนุมัติเพื่อควำมเหมำะสมและเพียงพอ
7.5.3. กำรควบคุมสำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (Control of documented information)
7.5.3.1. สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ต้องกำรโดยระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและ
มำตรฐำนฉบับนี้จำเป็นต้องมีกำรควบคุมเพื่อให้:
a) สำมำรถเข้ำถึงได้และเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะเข้ำถึงจำกที่ไหนและ
เมื่อใดที่จำเป็นต้องใช้งำน
b) ได้รั บ กำรป้ องกั น อย่ำ งเพี ยงพอ (เช่น จำกกำรสู ญเสี ยควำมลั บ กำรใช้งำนที่ ไ ม่
เหมำะสม หรือกำรสูญเสียควำมถูกต้องสมบูรณ์)
7.5.3.2. ในกำรควบคุมสำรสนเทศที่เป็นลำยลั กษณ์อักษร องค์กรจะต้องดำเนินกำรในเรื่ อ ง
เหล่ำนี้ตำมควำมเหมำะสม
a) กำรแจกจ่ำย กำรเข้ำถึง กำรนำขึ้นมำใช้ และกำรใช้งำน
b) กำรจัดเก็บและกำรรักษำไว้ รวมถึงกำรรักษำไว้ให้สำมำรถอ่ำนออกได้
c) กำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง (เช่น กำรควบคุมเวอร์ชั่น)
d) ระยะเวลำกำรจัดเก็บและกำรจำหน่ำยออก
สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรที่มำจำกภำยนอกที่จำเป็นสำหรับกำรวำงแผนและกำรดำเนินงำน
ของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรจะต้องมีกำรระบุตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้งมีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงและ
กำรใช้งำน
ข้อควรสังเกต กำรเข้ำถึง หมำยถึง กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตให้สำมำรถอ่ำนสำรสนเทศได้อย่ำง
เดียว หรืออนุญำตให้สำมำรถอ่ำนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับควำมจำเป็นในกำรเข้ำถึงและใช้
งำน
7.5.4. สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรในระบบบริหำร
สำรสนเทศที่เป็นลำยลักษณ์อักษรสำหรับระบบบริหำรจะต้องรวมถึง
a) ขอบเขตของระบบบริหำร
b) นโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
c) แผนกำรบริหำรจัดกำรบริกำร
www.tnetsecurity.com
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d) นโยบำยบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงบริกำร นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ และ
แผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของบริกำร
e) กระบวนกำรของระบบบริหำร
f) ควำมต้องกำรด้ำนบริกำร
g) แคตตำล็อกของบริกำร
h) ข้อตกลงกำรให้บริกำร
i) สัญญำกับผู้ให้บริกำรภำยนอก
j) ข้อตกลงกับผู้ให้บริกำรภำยใน หรือข้อตกลงกับลูกค้ำที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรรำยหนึ่ง
k) ขั้นตอนปฏิบัติตำมควำมต้องกำรของมำตรฐำนฉบับนี้
l) เอกสำรหรื อสิ่ งที่บั น ทึก ไว้ ที่เป็นหลั กฐำนแสดงให้ เห็ นถึงควำมสอดคล้ องกับ ข้อ กำหนดของ
มำตรฐำนฉบับนี้และระบบบริหำรจัดกำรขององค์กร
ข้อควรสังเกต ISO/IEC 20000-2 ได้ให้แนวทำงและตัวอย่ำงสำหรับกำรตีควำมมำตรฐำนฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแนว
ทำงกำรกำหนดสำรสนเทศที่ต้องจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษรสำหรับแต่ละข้อกำหนดในมำตรฐำนฉบับนี้
7.6. องค์ควำมรู้
องค์กรจะต้องกำหนดและบำรุ งรั กษำองค์ควำมรู้ที่จำเป็นส ำหรับกำรสนับสนุนระบบบริห ำรและ
บริกำรในขอบเขต
องค์ควำมรู้ที่จัดเก็บไว้จะต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับระบบบริหำร สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ และสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในกำรเข้ำถึง
ข้อควรสังเกต องค์ควำมรู้จะมีควำมเฉพำะเจำะจงกับองค์กร ระบบบริหำรขององค์กร บริกำรในขอบเขต และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์ควำมรู้จะถูกใช้และแบ่งปันกันเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนในระบบบริหำรและบริกำรใน
ขอบเขต ตลอดจนกำรบรรลุซึ่งผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร
8. กำรดำเนินงำนในระบบบริหำร
8.1. กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรดำเนินงำน
องค์กรจะต้องวำงแผน ดำเนินกำรและควบคุมกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรที่กำหนดไว้ ตลอดจนลงมือดำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 6 โดยต้อง
a) กำหนดเกณฑ์กำรวัดผลกำรดำเนินกำรส ำหรับกระบวนกำรเหล่ ำนั้นโดยพิจำรณำตำมควำม
ต้องกำรที่กำหนดไว้
b) ดำเนินกำรควบคุมกระบวนกำรเหล่ำนั้นให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรวัดผลกำรดำเนินกำร
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c) จั ด เก็ บ สำรสนเทศที่ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรในระดั บ ที่ เ หมำะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมมั่ น ใจว่ ำ
กระบวนกำรเหล่ำนั้นมีกำรปฏิบัติตำมที่วำงแผนไว้
องค์กรจะต้องควบคุมกำรเปลี่ย นแปลงที่ได้มีกำรวำงแผนไว้ต่อระบบบริหำร ทบทวนผลของกำร
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คำดคิดมำก่อน และดำเนินกำรที่จำเป็นเพื่อลดผลกระทบในทำงลบต่อระบบบริหำรและ
บริกำรในขอบเขต (ดูข้อกำหนด 8.5.1)
องค์กรจะต้องทำให้บริกำร ส่วนของบริกำร และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องมีกำรควบคุมอย่ำงเหมำะสม
องค์กรจะต้องนำบริกำร ส่วนของบริกำร และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องที่มีกำรดำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรทั้ง
ภำยในและภำยนอก เข้ำสู่ระบบบริหำรขององค์กร ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้
องค์กรจะต้องทำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีกำรดำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรเหล่ำนั้น
8.2. กลุ่มของบริกำร
8.2.1.กำรส่งมอบบริกำร
องค์กรจะต้องดำเนินระบบบริหำรจัดกำรเพื่อให้มีกำรประสำนงำนด้ำนกิจกรรมและทรัพยำกรต่ำงๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรให้ บ ริ ก ำร องค์ ก รจะต้ อ งด ำเนิ น กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรส่ ง มอบบริ ก ำรไปยั ง
ผู้ใช้บริกำร
ข้อควรสังเกต กลุ่มของบริกำรหมำยถึงบริกำรทั้งหมดที่มีกำรบริหำรจัดกำรตลอดวงจรชีวิต ของบริกำรเหล่ำนั้น
ซึ่งรวมถึงกำรจัดทำข้อเสนอด้ำนบริกำรใหม่ บริกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ บริกำรที่ได้มีกำรให้บริกำรไป
แล้วซึ่งได้ถูกกำหนดข้อมูลของบริกำรไว้ในแคตตำล็อกของบริกำร และบริกำรที่กำลังจะถอดถอนออกจำกกำร
ให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มของบริกำรจะต้องดำเนินกำรให้มีกำรผสมผสำนกันอย่ำงเหมำะสมของบริกำร
ต่ำงๆ ที่จะมีกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มของบริกำรเหล่ำนี้รวมถึงกำรวำงแผน
ด้ำนบริกำร กำรควบคุมหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริกำร กำรบริหำรจัดกำรแคตตำล็อกของบริกำร กำร
บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน และกำรบริหำรจัดกำรองค์ประกอบของบริกำร
8.2.2. กำรวำงแผนด้ำนบริกำร
ควำมต้องกำรด้ำนบริกำรสำหรับบริกำรที่มีอยู่แล้ว บริกำรใหม่ บริกำรที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องมี
กำรระบุและจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้
องค์กรจะต้องกำหนดระดับควำมสำคัญ (ว่ำมีควำมสำคัญมำกน้อยเพียงใด) และลำดับควำมสำคัญของ
บริกำรเหล่ำนั้น โดยพิจ ำรณำจำกควำมต้องกำรขององค์กร ของลูกค้ำ ของผู้ใช้งำน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
องค์กรจะต้องกำหนดและบริหำรจัดกำรกำรพึ่งพิงหรือพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกันระหว่ำงบริกำร ตลอดจน
บริหำรจัดกำรบริกำรที่มีกำรทับซ้อนกัน

www.tnetsecurity.com

10

องค์กรจะต้องเสนอกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อดำเนินกำรให้บริกำรต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยและวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร และควำมต้องกำรด้ำนบริกำร ทั้งนี้ให้คำนึงถึง
ข้อจำกัดและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นที่ทรำบกัน
องค์กรจะต้องจัดลำดับคำร้องขอในกำรเปลี่ยนแปลงบริกำรและข้อเสนอสำหรับกำรจัดทำบริกำรใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงบริกำรเดิม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจ วัตถุประสงค์ของกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร ตลอดจนทรัพยำกรที่มีอยู่สำหรับกำรดำเนินกำร
8.2.3. กำรควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องในวัฏจักรของกำรให้บริกำร
8.2.3.1. องค์กรจะต้องทำหน้ำที่รักษำไว้ซึ่งควำมเป็นผู้รับผิดชอบหลักสำหรับข้อกำหนดต่ำงๆ
ตำมที่มำตรฐำนนี้ระบุไว้ และเป็นผู้รับผิดชอบหลักสำหรับกำรส่งมอบบริกำรไปยังผู้ใช้งำน ไม่ว่ำผู้ที่
เกี่ยวข้องจะเป็นใครก็ตำมที่จะทำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรตลอดวัฏจักรหรืออำยุขัยของ
บริกำร
องค์ ก รจะต้ อ งก ำหนดและปรั บ ใช้ เ กณฑ์ ส ำหรั บ กำรประเมิ น และคั ด เลื อ กผู้ ที่
เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ในกำรให้บริกำรตลอดชั่วอำยุขัยของบริกำรนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่ำนั้นอำจเป็นผู้
ให้บริกำรภำยนอก ผู้ให้บริกำรภำยใน หรือลูกค้ำที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำร
ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่ำนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริกำรหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรทั้งหมด
องค์ประกอบของบริกำรทั้งหมด หรือกระบวนกำรต่ำงๆ ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของระบบบริหำร
องค์กรจะต้องระบุและจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษร
a) บริกำรที่มีกำรให้บริกำรหรือดำเนินกำรโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เหล่ำนั้น
b) องค์ป ระกอบของบริกำรที่มีกำรให้บริกำรหรือดำเนินกำรโดยผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เหล่ำนั้น
c) กระบวนกำรหรือบำงส่วนของกระบวนกำรในระบบบริหำรที่มีกำรดำเนินกำรโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เหล่ำนั้น
องค์กรจะต้องผนวกบริกำร องค์ประกอบของบริกำร หรือกระบวนกำรต่ำงๆ เข้ำไปในในระบบบริหำร
ไม่ว่ำจะให้บริกำรโดยองค์กรเองหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็ตำม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำน
บริกำรที่กำหนดไว้ องค์กรจะต้องประสำนกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกรรมต่ำงๆ กับผู้ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ เหล่ำนั้นที่
อยู่ในวัฏจักรของบริกำร ซึ่งรวมถึงกำรวำงแผนด้ำนบริกำร กำรออกแบบบริกำร กำรพัฒนำบริกำร กำรนำ
บริกำรไปสู่กำรใช้งำน ตลอดจนกำรปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
8.2.3.2. องค์กรจะต้องกำหนดและปรับใช้มำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่ำนั้นดังนี้
a) วัดผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร
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b) วัดผลและประเมินผลควำมได้ผลของบริกำรและองค์ประกอบของบริกำร โดยดูว่ำมี
ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้หรือไม่
ข้อควรสังเกต ISO/IEC 20000-3 ได้กำหนดแนวทำงในกำรควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่ในวัฏจักรของบริกำร
8.2.4. กำรบริหำรจัดกำรแคตตำล็อกของบริกำร
องค์กรจะต้องมีกำรจัดทำและบำรุงรักษำแคตตำล็อกของบริกำร แคตตำล็อกจะต้องรวมถึงข้อมูลที่
ต้องกำรโดยองค์กร ลูกค้ำ ผู้ใช้งำน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยต้องอธิบำยถึงบริกำร จุดประสงค์และผลลัพธ์
ของบริกำรตำมที่ต้องกำร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพึ่งพิงหรือพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกันระหว่ำงบริกำรจะต้อง
ปรำกฏในแคตตำล็อกของบริกำร
องค์กรจะต้องอนุญำตให้ลูกค้ำ ผู้ใช้งำน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่ นๆ สำมำรถเข้ำถึงแคตตำล็อกของบริกำร
เฉพำะส่วนที่มีควำมจำเป็นต่อกำรนำไปใช้งำน
ข้อควรสังเกต แคตตำล็อกของบริกำรอำจจะมีหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแคตตำล็อกได้
8.2.5. กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
องค์กรจะต้องมีกำรบริหำรทรัพย์สินที่ใช้ในกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำร
และข้อผูกพันต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 c)
ข้อควรสังเกต ISO 55001 and ISO/IEC 19770-1 ระบุข้อกำหนดที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ทั่วไปและทรัพย์สินสำรสนเทศ
8.2.6. กำรบริหำรจัดกำรองค์ประกอบของบริกำร
ประเภทขององค์ประกอบของบริกำรจะต้องมีกำรกำหนดให้ชัดเจน บริกำรสำมำรถพิจำรณำเป็น
องค์ประกอบของบริกำรได้ ข้อมูลองค์ประกอบของบริกำรจะต้องมีกำรบันทึกไว้ในระดับที่ลงรำยละเอียดอย่ำง
เหมำะสมกับควำมสำคัญและประเภทของบริกำร
ข้อมูลขององค์ประกอบ 1 รำยกำรที่บันทึกไว้จะต้องรวมถึง
a) เลขที่หรือหมำยเลขขององค์ประกอบ
b) ประเภทขององค์ประกอบ
c) รำยละเอียดขององค์ประกอบ
d) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบนี้และองค์ประกอบอื่นๆ
e) สถำนภำพขององค์ประกอบ
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องค์ประกอบของบริกำรจะต้องมีกำรควบคุม กำรเข้ำถึงข้อมูลองค์ประกอบจะต้องมีกำรควบคุมด้วย
เช่นกัน และจะต้องสำมำรถตรวจสอบกลับไปหำควำมจำเป็นของกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำม
ถูกต้องขององค์ประกอบของบริกำร
องค์กรจะต้องมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลขององค์ประกอบของบริกำรตำมรอบระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ กรณีที่พบควำมบกพร่อง องค์กรจะต้องดำเนินกำรแก้ไขที่จำเป็น
ข้อมูล องค์ป ระกอบของบริ กำรจะต้องสำมำรถเข้ำถึงหรือใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมเหมำะสมโดย
กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรบริกำร
8.2.7. กำรส่งมอบบริกำร
องค์กรจะต้องดำเนินระบบบริหำรเพื่อให้มีกำรประสำนงำนและกำรดำเนินกำรต่อกิจกรรมต่ำงๆ ที่
จำเป็นต่อกำรส่งมอบบริกำรไปยังลูกค้ำ
8.3. ควำมสัมพันธ์และข้อตกลงกำรให้บริกำร
8.3.1. ภำพรวม
รูปที่ 2 แสดงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทำงธุรกิจ
(ข้อกำหนด 8.3.2) กำรบริหำรจัดกำรข้อตกลงกำรให้บริกำร (ข้อกำหนด 8.3.3) และกำรบริหำรจัดกำรกับผู้ให้
บริกำร (ทั้งภำยในและภำยนอก) (ข้อกำหนด 8.3.4)

ข้อควรสังเกต ISO/IEC 20000-3 ได้ให้คำแนะนำในกำรกำหนดขอบเขตของบริกำรและกำรประยุกต์ใช้เอกสำร
ฉบับนี้ ตลอดจนให้ตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่ของกำรให้บริกำร (รูปที่ 2 แสดงถึงห่วงโซ่กำร
ให้บริกำร กล่ำวคือ องค์กรทำหน้ำที่ให้บริกำรกับทำงลูกค้ำทั้งภำยในและลูกค้ำภำยนอก ตำมข้อตกลงกำร
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ให้บริกำรที่กำหนดไว้ โดยที่ต้องอำศัยควำมสัมพันธ์กับผู้ให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอก ตลอดจนผู้ให้บริกำร
ภำยนอกที่มีกำรทำสัญญำจ้ำงในลักษณะกำรจ้ำงช่วง ในอันที่จะให้บริกำรตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรที่กำหนด
ไว้)
8.3.2. กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทำงธุรกิจ
ลูกค้ำ ผู้ใช้งำน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริกำร จะต้องมีกำรระบุและกำหนดไว้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษร องค์กรจะต้องมีกำรกำหนดตัวแทนผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ตลอดจนรับผิดชอบ
ในกำรรักษำหรือคงไว้ซึ่งควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำร
องค์กรจะต้องมีกำรเตรี ยมกำรเพื่อให้มีกำรสื่ อสำรกับลู กค้ำและผู้ ที่เกี่ยวข้อง กำรสื่อสำรดังกล่ ำว
จะต้องสนับสนุนกำรทำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่ใช้ในกำรให้บริกำร ตลอดจนจะต้องทำให้องค์กร
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรด้ำนบริกำรใหม่ๆ หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
องค์กรจะต้องมีกำรทบทวนแนวโน้มด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้
องค์กรจะต้องทบทวนควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบริกำร (โดยพิจำรณำจำกผลกำรทบทวน
แนวโน้มด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรนั้น)
องค์กรจะต้องมีกำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อบริกำรที่ให้ ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ โดยทำ
กำรวัดกับส่วนหนึ่งของลูกค้ำที่แสดงถึงภำพรวมของลูกค้ำทั้งหมด ผลกำรวัดควำมพึงพอใจนั้นจะต้องมีกำร
วิเครำะห์ ทบทวนเพื่อระบุโอกำสในกำรปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนจะต้องมีกำรรำยงำนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง
กำรร้องเรียนกำรให้บริกำรจะต้องมีกำรบันทึกไว้ วิเครำะห์หำสำเหตุ ดำเนินกำรแก้ไข รำยงำน และ
ปิดเรื่องร้องเรียนนั้น กรณีที่กำรร้องเรียนนั้นไม่สำมำรถปิดได้โดยผ่ำนทำงช่องทำงกำรดำเนินกำรตำมปกติ
องค์กรจะต้องดำเนินกำรแจ้งให้ลูกค้ำได้รับทรำบถึงกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
8.3.3. กำรบริหำรจัดกำรข้อตกลงกำรให้บริกำร
องค์กรและลูกค้ำจะต้องตกลงร่วมกันสำหรับบริกำรที่จะมีกำรส่งมอบ ในแต่ละบริกำรที่จะมีกำรส่ง
มอบ องค์กรจะต้องกำหนดหนึ่งหรือมำกกว่ำ 1 ข้อตกลงกำรให้บริกำร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรด้ำน
บริกำรที่กำหนดไว้ ข้อตกลงกำรให้บริกำรจะต้องรวมถึงเป้ำหมำยของกำรให้บริกำร ข้อจำกัดด้ำนปริมำณงำน
และข้อยกเว้นในกำรให้บริกำร องค์กรจะต้องทบทวนและรำยงำนผลตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ ด้ำน
ปริมำณงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง (ในรอบระยะเวลำที่ผ่ำนมำ) เมื่อเทียบกับข้อจำกัดด้ำนปริมำณ
งำนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงกำรให้บริกำร
องค์กรจะต้องมีกำรติดตำมและทบทวนบริกำร ซึ่งรวมถึงประสิทธิภำพของบริกำรเทียบกับ เป้ำหมำย
ของกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้ ตลอดจนรำยงำนให้ลูกค้ำได้รับทรำบ กรณีที่เป้ำหมำยของกำรให้บริกำรไม่
เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ องค์กรจะต้องทบทวนหำสำเหตุและระบุโอกำสในกำรปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
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ข้อควรสังเกต ข้อตกลงของกำรให้บริกำรระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำอำจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันยกตัวอย่ำง
เช่น เป็นข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ข้อตกลงด้วยวำจำในกำรประชุม ข้อตกลงทำงอีเมล์ หรือข้อตกลงที่
เป็นเงื่อนไขกำรให้บริกำรอื่นๆ
8.3.4. กำรบริหำรจัดกำรผู้ให้บริกำร
8.3.4.1. กำรบริหำรจัดกำรผู้ให้บริกำรภำยนอก
องค์กรจะต้องมีกำรกำหนดตัวแทนผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ บริหำรสัญญำจ้ำง
และบริหำรประสิทธิภำพของผู้ให้บริกำรภำยนอก
องค์กรและผู้ให้บริกำรภำยนอกจะต้องตกลงร่วมกันในสัญญำกำรให้บริกำรที่ต้องจัดทำเป็น
ลำยลักษณ์อักษร สัญญำจะต้องมีหรืออ้ำงอิงถึง
a) ขอบเขตของบริกำร ส่วนของบริกำร กระบวนกำรหรือส่วนหนึ่งของกระบวนกำรที่
ต้องส่งมอบหรือให้บริกำรโดยผู้ให้บริกำรภำยนอก
b) ข้อกำหนดหรือควำมต้องกำรที่ต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรภำยนอกดำเนินกำรตำม
c) เป้ำหมำยของกำรให้บริกำร หรือเงื่อนไขในสัญญำจ้ำงที่ต้องปฏิบัติตำม
d) อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบระหว่ำงองค์กรกับผู้ให้บริกำรภำยนอก
องค์กรจะต้องมีกำรประเมินควำมสอดคล้องของเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรหรือเงื่อนไขที่อยู่
ในสัญญำจ้ำง (ที่ผู้ให้บริกำรภำยนอกต้องปฏิบัติตำม) กับข้อตกลงกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ และ
บริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
องค์กรจะต้องมีกำรระบุและบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้ให้บริกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ใน
ขอบเขตของกำรให้บริกำร สำหรับแต่ละกลุ่ม กลุ่มใดที่มีกำรติดต่อประสำนงำนซึ่งกันและกัน
จะต้องระบุให้ชัดเจน
องค์กรจะต้องมีกำรติดตำมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของผู้ ให้บริกำรภำยนอกตำมรอบ
ระยะเวลำที่กำหนดไว้ กรณีที่เป้ำหมำยของกำรให้บริกำร หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำจ้ำงไม่
สอดคล้องกับตำมที่ระบุไว้ องค์กรจะต้องทบทวนและระบุสำเหตุ ตลอดจนกำหนดโอกำสในกำร
ปรับปรุงหรือแก้ไขบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
องค์กรจะต้องมีกำรทบทวนสัญญำจ้ำงเที ยบกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำรในปัจจุบันที่เป็นอยู่
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ องค์กรต้องประเมินกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำจ้ำงที่จำเป็น (เพื่อให้
รองรับกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่เกิดขึ้นนั้น) และพิจำรณำในแง่ของผลกระทบที่มีต่อระบบ
บริหำรและบริกำรเอง ก่อนที่จะอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
กรณีที่พบข้อโต้เถียงหรือข้อขัดแย้งระหว่ำงองค์กรกับผู้ให้บริกำรภำยนอกจะต้องมีกำรบันทึก
ไว้และแผนจัดกำรจนกระทั่งปิด
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8.3.4.2. กำรบริหำรจัดกำรผู้ให้บริกำรภำยในและลูกค้ำที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำร
สำหรับผู้ให้บริกำรภำยในและลูกค้ำที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำร องค์กรจะต้องระบุ ตกลงกัน
และจัดทำข้อตกลงกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับผู้ให้บริกำรและลูกค้ำดังกล่ำว โดย
ต้องระบุกิจกรรมกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร ตลอดจนกลุ่มใดที่ต้องมีกำรติดต่อ
ประสำนงำนซึ่งกันและกันจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วย
องค์กรจะต้องมีกำรติดตำมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรภำยในและลูกค้ำที่
ทำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำร ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ กรณีที่เป้ำหมำยของกำรให้บริกำร หรือ
ข้อตกลงต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ไม่ส อดคล้ องกับตำมที่ระบุไว้ องค์กรจะต้องทบทวนและระบุ
สำเหตุ ตลอดจนกำหนดโอกำสในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
8.4. ควำมต้องกำรในกำรจัดทำหรือปรับปรุงบริกำรและกำรดำเนินกำรให้ตำมควำมต้องกำร
8.4.1. กำรจัดทำงบประมำณและกำรลงบัญชีค่ำใช้จ่ำยของบริกำร
องค์กรจะต้องมีกำรกำหนดงบประมำณและลงบัญชีบันทึกค่ำใช้จ่ำยของบริกำรหรือกลุ่มของบริกำร
โดยต้องสอดคล้องกับนโยบำยและกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินขององค์กร
ค่ำใช้จ่ำยของบริกำรจะต้องมีกำรตั้งงบประมำณไว้เพื่อให้สำมำรถควบคุมงบประมำณอย่ำงได้ผ ล
ตลอดจนกลไกกำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
องค์กรจะต้องมีกำรติดตำมและรำยงำนใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงเทีย บกับงบประมำณที่กำหนดไว้ ทบทวน
กำรประมำณกำรด้ำนงบประมำณหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
ข้อควรสังเกต องค์กรหลำยองค์กร แต่ไม่ทั้งหมดทุกองค์กร มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร (กับลูกค้ำหรือ
ผู้ใช้บริกำร) มำตรฐำนฉบับนี้ไม่รวมเรื่อ งกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร ทั้งนี้เพื่อให้มำตรฐำนฉบับนี้สำมำรถ
ใช้ได้กับทุกหน่วยงำนที่ต้องกำรนำมำตรฐำนนี้ไปปรับใช้
8.4.2. กำรบริหำรควำมต้องกำรด้ำนบริกำร
องค์กรจะต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้ ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้
a) กำหนดควำมต้องกำรในกำรจัดทำหรือปรับปรุงบริกำรทั้งในภำพปัจจุบันและอนำคต
b) ติดตำมและรำยงำนควำมต้องกำรเหล่ำนั้น ตลอดจนเมื่อบริกำรมีกำรจัดทำเสร็จ มีกำรบริโภคหรือ
ใช้งำนบริกำรดังกล่ำวอย่ำงไรบ้ำง
ข้อควรสังเกต กำรบริหำรควำมต้องกำรด้ำนบริกำรเป็นกำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้ง
ในปัจจุบันและอนำคตของบริกำร กำรบริหำรจัดกำรขีดควำมสำมำรถของบริกำรทำงำนร่วมกับกำรบริหำร
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ควำมต้องกำรด้ำนบริกำร โดยทำหน้ำที่ในกำรวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอตำมควำมต้องกำรด้ ำน
บริกำรที่กำหนดไว้
8.4.3. กำรบริหำรจัดกำรขีดควำมสำมำรถ
ควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับขีดควำมสำมำรถของบริกำร ได้แก่ ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกร ด้ำน
เทคนิค ด้ำนข้อมูล และด้ำนงบประมำณ จะต้องมีกำรระบุอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยพิจำรณำจำกควำม
ต้องกำรด้ำนบริกำรและควำมต้องกำรด้ำนประสิทธิภำพที่กำหนดไว้
องค์กรจะต้องวำงแผนด้ำนขีดควำมสำมำรถของบริกำรโดยต้องรวมถึง
a) ขีดควำมสำมำรถในปัจจุบันและที่คำดกำรณ์ไว้ของบริกำร โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรในกำร
จัดทำหรือปรับปรุงบริกำร
b) ผลกระทบที่คำดกำรณ์ไว้ที่มีต่อเป้ำหมำยของกำรให้บริกำร ควำมต้องกำรด้ำนควำมพร้อมใช้ของ
บริกำร ตลอดจนควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำร
c) ช่ ว งระยะเวลำกำรด ำเนิ น กำร และระดั บ ขี ด ควำมสำมำรถขั้ น ต่ ำของบริ ก ำร ที่ จ ะมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงนั้น
องค์กรจะต้องจัดเตรียมขีดควำมสำมำรถของบริกำรที่เพียงพอเพื่อรองรับควำมต้องกำรด้ำนบริกำร
และควำมต้องกำรด้ำนประสิท ธิภำพที่กำหนดไว้ องค์กรจะต้องมีกำรติดตำมกำรใช้ขีดควำมสำมำรถของ
บริกำร วิเครำะห์ข้อมูลขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพของบริกำร ตลอดจนระบุโอกำสในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
8.5. กำรออกแบบ พัฒนำ และกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน
8.5.1. กำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
8.5.1.1. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องมีกำรจัดทำและจะต้องระบุ
a) ส่วนของบริกำรและองค์ประกอบของบริกำรอื่นๆ ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมกำรบริหำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
b) ประเภทของกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน และกำรบริหำร
จัดกำรในแต่ละประเภท
c) เกณฑ์ในกำรระบุกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสูงต่อลูกค้ำหรือบริกำรในขอบเขต
8.5.1.2. กำรเริ่มต้นกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
กำรขออนุ มัติกำรเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงข้อเสนอในกำรเพิ่ ม ถอดถอน หรือโอนย้ำย
บริกำร จะต้องมีกำรบันทึกและจัดหมวดหมู่ไว้
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องค์กรจะต้องมีกำรใช้หัวข้อ 8.5.2 ในส่วนของกำรออกแบบและกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้
งำนสำหรับในแต่ละกรณีดังนี้
a) บริกำรใหม่ที่ส่งผลกระทบสูงกับลูกค้ำหรือบริกำรอื่นๆ ตำมที่นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
กำรเปลี่ยนแปลงได้ระบุไว้
b) กำรเปลี่ยนแปลงต่อบริกำรที่มีอยู่แล้วที่ส่งผลกระทบสูงกับลูกค้ำหรือบริกำรอย่ำงอื่นๆ
ตำมที่นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงได้ระบุไว้
c) ประเภทของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดยกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำ
บริกำรไปสู่กำรใช้งำน ตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้
d) กำรถอดถอนบริกำรหนึ่งออกจำกกำรใช้งำนหรือให้บริกำร
e) กำรถ่ำยโอนบริกำรหนึ่งจำกองค์กรไปสู่ลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
f) กำรถ่ำยโอนบริกำรหนึ่งจำกลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มำยังองค์กรเอง
ในกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่กำรประเมิน กำรขออนุมัติ กำรจัดกำหนดกำร
และกำรทบทวนทั้งบริกำรใหม่หรือบริกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 8.5.2
จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงโดยผ่ำนกิจกรรมในหัวข้อ 8.5.1.3
กำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 8.5.2 จะต้องมีกำรบริหำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงโดยผ่ำนกิจกรรมในหัวข้อ 8.5.1.3
8.5.1.3. กิจกรรมของกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรอนุมัติ (หรือไม่อนุมัติ) และ
กำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง
กำรตัดสินใจจะต้องนำประเด็นเหล่ำนี้มำประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ ควำมเสี่ยง ข้อดี
หรือประโยชน์ของกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเป็นไปได้ ในกำรดำเนินกำร และผลกระทบด้ำนกำรเงิน
ของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีกำรร้องขอเพื่อดำเนินกำร กำรตัดสินใจจะต้องพิจำรณำผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นที่มีต่อ
a) บริกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
b) ลูกค้ำ ผู้ใช้งำน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
c) นโยบำยและแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้
d) ขีดควำมสำมำรถของบริกำร ควำมพร้อมใช้ของบริกำร ควำมต่อเนื่องของบริกำร และ
ควำมมั่นคงปลอดภัยของบริกำร
e) กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กำรนำบริกำรใหม่ไปสู่กำรใช้งำนและแผนที่เกี่ยวข้อง
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กำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วจะต้องมีกำรเตรียมกำร ตรวจสอบ
และหำกเป็นไปได้ต้องมีกำรทดสอบ รำยละเอียดของกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำนจะต้องมีกำร
สื่อสำรไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจ กรรมที่จ ำเป็ นในกำรถอยกลับหรือแก้ไขกำรเปลี่ ยนแปลงที่ไม่สำเร็จ จะต้องมีกำร
วำงแผนไว้ก่อน และหำกเป็นไปได้ต้องมีกำรทดสอบ กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่สำเร็จจะต้องมีกำร
วิเครำะห์และตกลงร่วมกันในสิ่งที่ต้องดำเนินกำร
ข้อมูล องค์ป ระกอบของบริกำรจะต้องมีกำรปรับปรุงให้ ทันสมัย ภำยหลั งจำกที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงต่อองค์ประกอบของบริกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
องค์กรจะต้องดำเนินกำรทบทวนควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรเปลี่ยนแปลงนั้น และดำเนินกำร
ที่จำเป็นร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตำมผลกำรทบทวนนั้น) ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ ข้อมูลกำร
ขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องนำมำวิเครำะห์เพื่อดูแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ผลกำรวิเครำะห์ และข้อสรุปจะต้องมีกำรบันทึกไว้และทบทวนเพื่อระบุโ อกำสในกำร
ปรับปรุงกำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น
8.5.2. กำรออกแบบและกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน
8.5.2.1. กำรวำงแผนสำหรับบริกำรใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรวำงแผนสำหรับบริกำรใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องรวมถึงหรือมีกำร
อ้ำงอิงไปยัง
a) ผู้มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบ พัฒนำ และนำบริกำรไปสู่กำรใช้
งำน
b) กิจกรรมกำรดำเนิ น กำรทั้งโดยองค์กรและผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทั้งระยะเวลำกำร
ดำเนินกำร
c) ทรัพยำกรด้ำนบุคคล ทำงเทคนิค ด้ำนข้อมูล และงบประมำณที่ต้องใช้ในกำรดำเนินกำร
d) กำรพึ่งพิงหรือพึ่งพำอำศัยบริกำรอื่นๆ
e) กำรทดสอบที่จำเป็นสำหรับบริกำรใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
f) เกณฑ์ในกำรตรวจรับบริกำร
g) ผลลัพธ์ที่คำดหวังโดยแสดงในรูปแบบที่สำมำรถวัดผลได้
h) ผลกระทบที่มีต่อระบบบริหำร บริกำรอื่นๆ กำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้วำงแผนไว้
แล้ว ลูกค้ำ ผู้ใช้งำน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สำหรับบริกำรซึ่งจะถูกถอดออกจำกกำรให้บริกำร กำรวำงแผนจะต้องรวมถึงวันเวลำใน
กำรถอดถอนบริ กำรนั้ น และกิจ กรรมกำรทำอำไคว์ส ำหรั บเอกสำรและส่ ว นของบริ กำรต่ ำ งๆ
ตลอดจนกำรจำหน่ำยออกหรือกำรโอนย้ำยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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สำหรับบริกำรซึ่งจะมีกำรโอนย้ำย กำรวำงแผนจะต้องรวมถึงวันเวลำในกำรโอนย้ำยบริกำร
และกิจกรรมในกำรโอนย้ำยข้อมูล เอกสำร องค์ควำมรู้ และส่วนของบริกำรต่ำงๆ
องค์ประกอบของบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรโดยผ่ำน
ทำงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์ประกอบของบริกำร
8.5.2.2. กำรออกแบบบริกำร
บริกำรใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องมีกำรออกแบบและจัดทำข้อมูลอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 8.2.2
กำรออกแบบบริกำรจะต้องรวมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย
a) ผู้มีอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรทั้งที่เป็นบริกำร
ใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
b) ควำมต้องกำรสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อทรัพยำกรด้ำนบุคคล ทำงเทคนิค ด้ำนข้อมูล
และงบประมำณที่จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินกำร
c) ควำมต้องกำรสำหรับกำรให้ควำมรู้ กำรฝึกอบรม และกำรฝึกประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
d) ข้อตกลงกำรให้บริกำรใหม่หรือข้อตกลงกำรให้บริกำรที่ปรับปรุงจำกของเดิม สัญญำจ้ำง
และเอกสำรข้อตกลงอื่นๆ ที่สนับสนุนบริกำรในขอบเขต
e) กำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบบริหำรซึ่งรวมถึง นโยบำย แผนงำน กระบวนกำร ขั้นตอน
ปฏิ บั ติ มำตรกำร และควำมรู้ (ทั้งนโยบำย แผนงำน กระบวนกำร และอื่นๆ ที่เป็น
ของใหม่หรือที่ปรับปรุงจำกของเดิม)
f) ผลกระทบที่มีต่อบริกำรอื่นๆ
g) กำรปรับปรุงต่อแคตตำล็อกของกำรให้บริกำรที่มีอยู่
8.5.2.3. กำรพัฒนำและนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน
บริกำรใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้ องมีกำรพัฒนำและทดสอบเพื่อตรวจสอบ
ว่ำบริกำรนั้นครอบคลุมควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับเอกสำรกำร
ออกแบบหรือไม่ และสอดคล้องกับเกณฑ์กำรตรวจรับบริกำรหรือไม่ กรณีที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
กำรตรวจรับบริกำร องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตัดสินใจเกี่ ยวกับกำรดำเนินกำรและกำรนำ
บริกำรไปสู่กำรใช้งำนต่ำงๆ ที่จำเป็น
กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรรีลีสและกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน (คำว่ำ รีลีส หมำยถึง
บริกำรที่พัฒนำหรือจัดทำขึ้นมำตำมควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่กำหนดไว้ ซึ่งอำจเป็นบริกำรใหม่
หรือบริกำรที่ปรับปรุงก็ตำม โดยทั่วไปก่อนนำรีลีสนั้นไปสู่กำรใช้งำน จะต้องมีกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ที่จำเป็นเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำร อำทิ กำรวำงแผนกำรติดตั้งและใช้งำน กำรนำไปติดตั้ง กำร
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ฝึกอบรม กำรจัดเตรียมสิ่งส่งมอบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ก่อนที่จะเริ่มต้นมีกำรใช้บริกำรใหม่นั้น
ต่อไป) จะถูกนำมำใช้งำนในกำรนำบริกำรหนึ่งไปสู่สภำพแวดล้อมของกำรใช้งำนจริง
หลังจำกที่เสร็จสิ้นกิจกรรมกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน องค์กรจะต้องรำยงำนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับควำมสำเร็จเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ตำมที่คำดหวังหรือตำมที่ต้องกำร
8.5.3. กำรบริหำรจัดกำรรีลีสและกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน
องค์กรจะต้องกำหนดประเภทของรีลีส ซึ่งรวมถึงกำรออกรีลีสแบบด่วน ควำมถี่ในกำรออกรีลีส และ
กำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับรีลีสนั้น
องค์กรจะต้องวำงแผนในกำรนำบริกำรใหม่หรือบริกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่สภำพแวดล้อมของ
กำรใช้งำนจริง กำรวำงแผนนี้จะต้องดำเนินกำรผสำนควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง และต้อง
รวมถึงกำรอ้ำงอิงไปยังกำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง ข้อผิดพลำดทำงเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับบริกำร
ซึ่งเป็นที่ทรำบกัน ตลอดจนปัญหำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังจะถูกปิดโดยผ่ำนรีลีสนี้ กำรวำงแผนจะต้องรวมถึงวัน
เวลำในกำรนำรีลีสนั้นไปสู่กำรใช้งำน สิ่งส่งมอบ และวิธีกำรในกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน
รีลีสจะต้องมีกำรตรวจสอบโดยเทียบกับเกณฑ์กำรตรวจรับบริกำรนั้น และจะต้องได้รับกำรอนุมัติ
ก่อนที่จะนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน กรณีที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรตรวจรับบริกำร องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรและกำรนำบริกำรไปสู่กำรใช้งำนต่ำงๆ ที่จำเป็น
ก่อนนำรีลีสใหม่ไปสู่กำรใช้งำนในสภำพแวดล้ อมจริง องค์ประกอบของบริกำรที่เกี่ยวข้อง (ว่ำ ณ
ขณะนั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง) จะต้องมีกำรบันทึกไว้ ถ้ำเป็นไปได้รีลีสจะต้องมีกำรนำสู่กำรให้บริกำรใน
สภำพแวดล้อมจริงโดยที่ต้องระมัดระวังควำมถูกต้องขององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบริกำรให้ถูกต้อง
ตำมจริง
ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวของรีลีสนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและวิเครำะห์ผล กำรติดตำมและวัดผล
จะรวมถึงอินซิเด้นท์ที่เกี่ยวข้องกับรีลีสนั้นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจำกที่นำบริกำรไปสู่กำรใช้งำน (อินซิเด้นท์
หมำยถึง เหตุเสียที่ทำให้บริกำรในขอบเขตเกิดกำรหยุดชะงักหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้ จึงต้องดำเนินกำรหำ
ทำงแก้ไขจนกระทั่งแล้ วเสร็จ ) ผลและข้อสรุปจำกกำรติดตำมและวัดผลจะต้องมีกำรบันทึกไว้ และมีกำร
ทบทวนเพื่อระบุโอกำสในกำรปรับปรุงบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จหรือควำมล้ มเหลวของรีลีสนั้น ตลอดจนวันเวลำที่จะออกรีลีสใหม่ใน
อนำคตจะต้องมีไว้และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรบริกำรอื่นๆ ตำมควำม
จำเป็น
8.6. กำรแก้ไขปัญหำและกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอ
8.6.1. กำรบริหำรจัดกำรอินซิเด้นท์
อินซิเด้นท์จะต้อง
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a) มีกำรบันทึกและจัดหมวดหมู่ไว้
b) มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญโดยพิจำรณำจำกผลกระทบและควำมเร่งด่วนของอินซิเด้นท์นั้น
c) มีกำรส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ำจำเป็น
d) มีกำรดำเนินกำรแก้ไข
e) มีกำรปิดอินซิเด้นท์
ข้อมูลบันทึกอินซิเด้นท์จะต้องมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยตำมกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
องค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ในกำรระบุอินซิเด้นท์ที่มีผลกระทบสูง อินซิเด้นท์ที่มีผลกระทบสูงจะต้อง
ถูกจัดหมวดหมู่และบริหำรจัดกำรตำมขั้นตอนปฏิบัติหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ผู้บริหำร
ระดับสูงจะต้องได้รับแจ้งถึงอินซิเด้นที่มีผลกระทบสูงเหล่ำ นั้น องค์กรจะต้องมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รั บ ผิ ด ชอบในกำรบริ ห ำรจั ด กำรอิ น ซิ เ ด้ น ท์ ที่ มี ผ ลกระทบสู ง ไปยั ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หลั ง จำกที่ อิ น ซิ เ ด้ น ท์ ที่ มี
ผลกระทบสูงได้มีกำรแก้ไขจนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีกำรรำยงำนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและทบทวนเพื่อระบุโอกำส
ในกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
8.6.2. กำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอ
คำร้องขอใช้บริกำรจะต้อง
a) มีกำรบันทึกและจัดหมวดหมู่ไว้
b) มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
c) มีกำรดำเนินกำรให้จนสำเร็จ
d) มีกำรปิดคำร้องขอ
ข้อมูลบันทึกคำร้องขอใช้บริกำรจะต้องมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยตำมกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอใช้บริกำร จะต้องมีหรือจัดเตรียมไว้สำหรับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ตำมคำร้องขอให้บริกำรนั้น
8.6.3. กำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรใช้งำน
องค์กรจะต้องมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแนวโน้มของอินซิเด้นท์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น (เช่น ในรอบระยะเวลำ
ที่ผ่ำนมำ) เพื่อระบุปัญหำที่เกี่ยวข้อง (คำว่ำ ปัญหำกำรใช้งำน หมำยถึง อินซิเด้นท์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ที่จำเป็นต้องวิเครำะห์หำสำเหตุและดำเนินกำรแก้ไขที่สำเหตุ ทั้งนี้เพื่ อปิดที่สำเหตุและ
ป้องกันกำรเกิดขึ้นหรือเกิดซ้ำในอนำคต) องค์กรจะต้องระบุสำเหตุพื้นฐำนของปัญหำกำรใช้งำนนั้นและกำร
ดำเนินกำรที่จำเป็นเพื่อป้องกันกำรเกิดขึ้นหรือกำรเกิดซ้ำของอินซิเด้นเหล่ำนั้น
ปัญหำกำรใช้งำนจะต้อง
a) มีกำรบันทึกและจัดหมวดหมู่ไว้
b) มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
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c) มีกำรส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ำจำเป็น
d) มีกำรดำเนินกำรแก้ไขถ้ำเป็นไปได้
e) มีกำรปิดปัญหำกำรใช้งำน
ข้อมูลบันทึกปัญหำกำรใช้งำนจะต้องมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยตำมกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง กำร
ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อแก้ไขและปิดปัญหำกำรใช้งำนที่พบจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรโดยให้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้
กรณีที่สำเหตุพื้นฐำนของปัญหำกำรใช้งำนได้มีกำรระบุแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงถำวร องค์กร
จะต้องกำหนดกำรดำเนินกำรที่จำเป็นเพื่อลดผลกระทบของปัญหำกำรใช้งำนนั้นที่มีต่อบริกำรในขอบเขต
ข้อผิดพลำดทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้องของปัญหำกำรใช้งำนจะต้องมีกำรบันทึกไว้ ข้อมู ลเกี่ยวกับข้อผิดพลำดทำง
เทคนิคและกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจะต้องมีข้อมูลป้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตำมควำมจำเป็น
ควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรแก้ไขปัญหำจะต้องมีกำรติดตำม ทบทวน และรำยงำนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตำม
รอบระยะเวลำที่กำหนดไว้
8.7. กำรประกันหรือกำรรับรองบริกำร
8.7.1. กำรบริหำรจัดกำรควำมพร้อมใช้ของบริกำร
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ ควำมเสี่ยงที่มีต่อควำมพร้อมใช้ของบริกำรจะต้องมีกำรประเมินและ
จัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ องค์กรจะต้องกำหนดและตกลงกับลูกค้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของควำม
ต้องกำรด้ำนควำมพร้อมใช้ของบริกำรและเป้ำหมำยที่ ต้องกำร ควำมต้องกำรที่ตกลงกันนั้นจะต้องพิจำรณำใน
เรื่องของควำมต้องกำรทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควำมต้องกำรด้ำนบริกำร ข้อตกลงกำรให้บริกำร และควำมเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำรด้ำนควำมพร้อมใช้ของบริกำรและเป้ำหมำยที่ต้องกำรจะต้องมีกำรจัดทำเป็นลำยลักษณ์
อักษรและปรับปรุงให้ทันสมัย
ควำมพร้อมใช้ของบริกำรจะต้องมีกำรติดตำม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีกำรบันทึกไว้และเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สภำพควำมไม่พร้อมใช้ของบริกำรที่เกิดขึ้นอย่ำงกะทันหันหรือไม่ได้วำงแผนมำก่อน
(เช่น กำรวำงแผนปิดปรับปรุงบริกำร) จะต้องมีกำรวิเครำะห์และมีกำรดำเนินกำรที่จำเป็น
8.7.2. กำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของบริกำร
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ ควำมเสี่ยงที่มีต่อควำมต่อเนื่องของบริกำรจะต้องมีกำรประเมินและ
จัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ องค์กรจะต้องกำหนดและตกลงกับลูกค้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของควำม
ต้องกำรด้ำนควำมต่อเนื่องของบริกำร ควำมต้องกำรที่ตกลงกันนั้นจะต้องพิจำรณำในเรื่องของควำมต้องกำร
ทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควำมต้องกำรด้ำนบริกำร ข้อตกลงกำรให้บริกำร และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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องค์กรจะต้องมีกำรจัดทำ ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงแผนควำมต่อเนื่องของบริกำร แผน
ควำมต่อเนื่องของบริกำรจะต้องรวมถึงหรือมีกำรอ้ำงอิงไปยัง
a) ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรเรียกใช้แผนควำมต่อเนื่องของบริกำร
b) ขั้นตอนปฎิบัติกรณีที่บริกำรเกิดกำรหยุดชะงักหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้
c) เป้ำหมำยด้ำนควำมพร้อมใช้ของบริกำรเมื่อมีกำรเรียกใช้แผนควำมต่อเนื่องกองบริกำร
d) ควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรกู้คืนบริกำร
e) ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรกลับคืนสู่สภำวะปกติ
แผนควำมต่อเนื่องของบริกำรและข้อมูลสำหรับกำรติดต่อต่ำงๆจะต้องสำมำรถเข้ำถึงได้แม้ว่ำกำร
เข้ำถึงสถำนที่ในกำรให้บริกำรตำมปกติไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ก็ตำม
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ แผนควำมต่อเนื่องของบริกำรจะต้องมีกำรทดสอบ โดยเทียบกับควำม
ต้องกำรด้ำนควำมต่อเนื่องของบริกำรที่กำหนดไว้ แผนควำมต่อเนื่องของบริกำรจะต้องมีกำรทดสอบใหม่
หลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้ำงมำกต่อสภำพแวดล้อมของกำรให้บริกำรปัจจุบัน ผลของกำรทดสอบ
จะต้องมีกำรบันทึกไว้ กำรทบทวนแผนควำมต่อเนื่องของบริกำรจะต้องมีกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรทดสอบ
ทุกครั้ง ตลอดจนภำยหลังจำกที่แผนควำมต่อเนื่องของบริกำรมีกำรถูกเรียกใช้ กรณีที่พบข้อบกพร่อง องค์กร
จะต้องดำเนินกำรที่จำเป็นและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรจะต้องมีกำรรำยงำนสำเหตุ ผลกระทบ และกำรกู้คืนที่เกิดขึ้น เมื่อมีกำรเรียกใช้แผนควำม
ต่อเนื่องของบริกำร
ข้อควรสังเกต องค์กรอำจมีแผนควำมต่อเนื่องของบริกำรหนึ่งหรือมำกกว่ำ 1 แผนก็ได้
8.7.3. กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
8.7.3.1. นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
ผู้บริหำรผู้มีอำนำจที่เกี่ยวข้องจะต้องอนุมัตินโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรในขอบเขต นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศจะต้องมีกำรจัดทำ
อย่ ำงเป็ น ลำยลั กษณ์อักษรและจะต้องพิจำรณำประเด็นดังต่อไปนี้ ได้แก่ ควำมต้องกำรด้ำน
บริกำร ควำมต้องกำรด้ำนกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนข้อกำหนดที่อยู่ในสัญญำจ้ำง
มำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อจัดทำเป็นนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
องค์กรจะต้ องทำให้ น โยบำยควำมมั่ นคงปลอดภัยสำรสนเทศสำมำรถเข้ำ ถึง และใช้
ประโยชน์ได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม องค์กรจะต้องมีกำรสื่อสำรถึงควำมสำคัญของ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ และกำรประยุกต์ใช้นโยบำยดังกล่ำวกับ
ระบบบริหำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตได้รับทรำบ ได้แก่
a) บุคลำกรภำยในองค์กร
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b) ลูกค้ำและผู้ใช้งำน
c) ผูใ้ ห้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอก ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
8.7.3.2. มำตรกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ ควำมเสี่ยงที่มีต่อควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและต่อ
ระบบบริหำร ตลอดจนบริกำรที่อยู่ในขอบเขต จะต้องมีกำรประเมินและจัดทำเป็นลำยลั กษณ์
อักษรไว้ มำตรกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศจะต้องมีกำรจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษร และมี
กำรนำไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและจัดกำรกับควำมเสี่ยง
ตำมที่ได้ประเมินไว้
องค์กรจะต้องมีกำรตกลงและนำมำตรกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศไปสู่กำร
ปฏิบัติ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงำนภำยนอก
องค์ ก รจะต้ อ งมี ก ำรติ ด ตำมและทบทวนควำมสั ม ฤทธิ์ ผ ลของมำตรกำรควำมมั่ นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศและดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็นตำมผลของกำรทบทวนนั้น
8.7.3.3. เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศจะต้อง
a) มีกำรบันทึกและจัดหมวดหมู่ไว้
b) มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญตำมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
c) มีกำรส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ำจำเป็น
d) มีกำรดำเนินกำรแก้ไขถ้ำเป็นไปได้
e) มีกำรปิดเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
องค์กรจะต้องมีกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่เกิดขึ้นตำม
ประเภท จำนวน และผลกระทบต่อระบบบริหำร บริกำรที่อยู่ในขอบเขต ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศจะต้องมีกำรทบทวนและรำยงำนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อระบุโอกำสในกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ข้อควรสังเกต เอกสำรชุดมำตรฐำน ISO/IEC 27000 ระบุข้อกำหนดและให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำ
และบริหำรจัดกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
9. กำรประเมินประสิทธิภำพ (Performance evaluation)
9.1. กำรเฝ้ำระวัง กำรวัดผล กำรวิเครำะห์ และกำรประเมิน (Monitoring, measurement, analysis
and evaluation)
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องค์กรจะต้องกำหนด:
a) อะไรที่จำเป็นต้องเฝ้ำระวังและวัดผล สำหรับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ใน
ขอบเขต
b) วิธีกำรในกำรเฝ้ำระวัง วัดผล วิเครำะห์ และประเมินตำมที่เหมำะสม เพื่อให้ได้ผลกำรประเมินที่
ถูกต้อง
c) เมื่อไรที่กำรเฝ้ำระวังและวัดผลต้องมีกำรดำเนินกำร
d) เมื่อไรที่ผลจำกกำรเฝ้ำระวังและวัดผลต้องได้รับกำรวิเครำะห์และประเมินผล
องค์กรจะต้องจัดเก็บหลักฐำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงกำรวัดผลดังกล่ำว
องค์กรจะต้องประเมินควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร ประเมินโดยเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร รวมทั้งประเมินบริกำรโดยเทียบกับควำมต้องกำรด้ำนบริกำรที่
กำหนดไว้
9.2. กำรตรวจประเมินภำยใน (Internal audit)
9.2.1. องค์กรจะต้องทำกำรตรวจประเมินภำยในตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ม ำซึ่ง
ข้อมูลว่ำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
a) มีควำมสอดคล้องกับ
1) ควำมต้องกำรขององค์กรสำหรับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
2) ควำมต้องกำรของมำตรฐำนฉบับนี้
b) มีกำรนำไปปฏิบัติและบำรุงรักษำอย่ำงได้ผล
9.2.2. องค์กรจะต้อง
a) วำงแผน กำหนด ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษำ ต่อแผนกำรตรวจประเมิน ซึ่งรวมถึงควำมถี่ วิธีกำร
ที่ใช้ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมต้องกำรในกำรตรวจประเมินที่วำงแผนไว้ และกำรรำยงำนผล
แผนกำรตรวจประเมินจะต้องนำประเด็นดังต่อไปนี้มำประกอบกำรพิจำรณำ
1) ควำมสำคัญของกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
2) กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร
3) ผลกำรตรวจประเมินครั้งก่อนมำพิจำรณำร่วมด้วย
b) กำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินและขอบเขตของกำรตรวจประเมินแต่ละครั้ง
c) เลือกผู้ตรวจประเมินและดำเนินกำรตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตำมข้อเท็จจริงและหลักฐำนและมี
ควำมเป็นกลำงของกระบวนกำรตรวจประเมิน
d) จัดให้ผลของกำรตรวจประเมินมีกำรรำยงำนไปยังผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง
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e) องค์กรจะต้องจัดเก็บหลักฐำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงแผนกำรตรวจประเมินและผล
ของกำรตรวจประเมินนั้น
ข้อควรสังเกต มำตรฐำน ISO 19011 ให้คำแนะนำสำหรับกำรตรวจสอบระบบบริหำร
9.3. กำรทบทวนของผู้บริหำร (Management review)
ผู้ บ ริ ห ำรระดับ สูงจะต้องทบทวนระบบบริห ำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขตของ
องค์กรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้เพื่อให้มีควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอ และควำมสัมฤทธิ์ผล
กำรทบทวนของผู้บริหำรจะต้องรวมกำรพิจำรณำในประเด็นดังต่อไปนี้
(a) สถำนะของกำรดำเนินกำรจำกผลกำรทบทวนครั้งก่อน
(b) กำรเปลี่ยนแปลงในประเด็นภำยในและภำยนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
(c) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพและควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร รวมถึง
แนวโน้มในเรื่องของ
1) ควำมไม่สอดคล้องและกำรดำเนินกำรแก้ไข
2) ผลกำรเฝ้ำระวังและติดตำมตลอดจนวัดผลกำรดำเนินกำร
3) ผลกำรตรวจประเมิน
(d) โอกำสสำหรับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
(e) ผลตอบกลับจำกลูกค้ำและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(f) กำรยึดถือหรือปฏิบัติตำมและควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและนโยบำย
อื่นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของมำตรฐำนนี้
(g) กำรบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
(h) ประสิทธิภำพของบริกำรในขอบเขต
(i) ประสิทธิภำพของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งมอบบริกำร
(j) ระดับทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ทั้งปัจจุบันและที่คำดกำรณ์ไว้ในอนำคตด้ำนบุคลำกร ด้ำนเทคนิค ด้ำน
งบประมำณ ตลอดจนควำมสำมำรถทำงเทคนิคและของบุคลำกรทั้งปัจจุบันและอนำคตที่คำดกำรณ์ไว้
(k) ผลของกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรดำเนินกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงและโอกำส
(l) กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรในขอบเขต
ผลกำรทบทวนของผู้บริหำรจะต้องรวมถึงกำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกำสในกำรปรับปรุง อย่ ำง
ต่อเนื่องและควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรและบริกำรที่อยู่ในขอบเขต
องค์กรจะต้องจัดเก็บหลักฐำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงผลกำรทบทวนของผู้บริหำร
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9.4. กำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับบริกำร
องค์กรจะต้องกำหนดควำมต้องกำรในกำรรำยงำนและจุดประสงค์ของกำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
บริกำรในขอบเขต
รำยงำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบบริหำรและบริกำรในขอบเขตจะต้องมีกำรจัดทำโดย
กำรใช้ข้อมูลต่ำงๆจำกกิจ กรรมกำรดำเนินกำรทั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบบริห ำรและกำรส่ งมอบบริกำรไปยัง
ผู้ใช้งำน กำรรำยงำนจะต้องรวมถึงแนวโน้มต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
องค์กรจะต้องตัดสินใจและดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็นโดยอำศัยข้อเท็จจริงที่พบในรำยงำนเหล่ำนั้น
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็นจะต้องมีกำรสื่อสำรไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรสังเกต รำยงำนที่เป็ น ข้อกำหนดของมำตรฐำนฉบับนี้ ได้มีกำรระบุไว้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ
เอกสำรนี้ รำยงำนเพิ่มเติมอืนๆ สำมำรถจัดทำเพิ่มเติมได้ด้วย
10. กำรปรับปรุง
10.1. ควำมไม่สอดคล้องและกำรดำเนินกำรแก้ไข (Nonconformity and corrective action)
10.1.1. เมื่อมีควำมไม่สอดคล้องหนึ่งเกิดขึ้น องค์กรจะต้อง:
a) ตอบกลับต่อควำมไม่สอดคล้องนั้นตำมควำมเหมำะสม
1) ดำเนินกำรเพื่อควบคุมและแก้ไขควำมไม่สอดคล้องนั้น
2) จัดกำรกับผลที่เกิดขึ้นของกำรดำเนินกำร
b) ประเมินควำมจำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำรเพื่อขจัดสำเหตุของควำมไม่สอดคล้องเพื่อให้ไม่เกิดขึ้น
ซ้ำหรือเกิดขึ้นในที่อื่นโดย
1) กำรทบทวนควำมไม่สอดคล้อง
2) กำรระบุสำเหตุของควำมไม่สอดคล้อง และ
3) กำรระบุว่ำควำมไม่สอดคล้องที่คล้ำยกันมีหรือไม่ หรืออำจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
c) ดำเนินกำรแก้ไขที่จำเป็น
d) ทบทวนควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรดำเนินกำรแก้ไขที่ได้ดำเนินกำรไป และ
e) ทำกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบริกำรกรณีที่จำเป็น
กำรดำเนินกำรแก้ไขจะต้องเหมำะสมต่อผลของควำมไม่สอดคล้องที่พบ
10.1.2. องค์กรจะต้องจัดเก็บหลักฐำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
a) สภำพของควำมไม่ส อดคล้ องที่เกิดขึ้นและกำรดำเนินกำรในภำยหลั งเพื่อจัดกำรกับควำมไม่
สอดคล้องนั้น
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b) ผลของกำรดำเนินกำรแก้ไข
10.2. กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
องค์กรจะต้องมีกำรปรั บ ปรุ งอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องของควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอ และควำม
สัมฤทธิ์ผลของระบบบริหำรตลอดจนบริกำรในขอบเขต
องค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์กำรประเมินโอกำสในกำรปรับปรุง (เพื่อดูว่ำกำรปรับปรุงที่ได้ดำเนินกำร
ไปนั้นได้ผลหรือไม่) เกณฑ์กำรประเมินจะต้องรวมถึงควำมสอดคล้องของกำรปรับปรุงกับวัตถุประสงค์ของกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนบริกำร
โอกำสในกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต้องมีกำรจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษร องค์กรจะต้องบริหำรจัดกำร
กิจกรรมกำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงซึ่งต้องรวมถึง
a) กำหนดหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งเป้ำหมำยในกำรปรับปรุ งในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนคุณภำพ ด้ำน
ประโยชน์และคุณค่ำ ด้ำนขีดควำมสำมำรถ ด้ำนค่ำใช้จ่ำย ด้ำนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ ด้ำน
กำรใช้ทรัพยำกร และด้ำนกำรลดควำมเสี่ยง
b) จัดลำดับกิจกรรมกำรดำเนินกำรปรับปรุง วำงแผน และดำเนินกำรปรับปรุง
c) ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบบริหำรตำมควำมจำเป็น
d) วัดผลกำรปรับปรุงเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ให้
ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็น
e) รำยงำนผลกำรปรับปรุงที่ได้ดำเนินกำรไป
ข้อควรสังเกต กำรปรับปรุงสำมำรถรวมถึงกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน ไว้ก่อนและกำรดำเนินกำรที่ทำย้อนหลัง
(เช่น หลังจำกมีเหตุกำรณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว) ยกตัวอย่ำงเช่น กำรดำเนินกำรแก้ไข กำรดำเนินกำรป้องกัน กำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง กำรมีนวัตกรรมใหม่ และกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร
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