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-ร่าง-  
คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามแนวทางการก ากับดแูลตามความเสี่ยง 

(IT Audit Manual - Risk Based Supervision) 
………………………………………………. 

 
ส ำนักงำน คปภ. 

๑๕ ธันวำคม 2560 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพ่ือสื่อสารชี้แจงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม โดยเอกสารฉบับนี้ ได้รวมถึงตัวอย่างการควบคุมหลักที่บริษัทประกันภัย  
ควรถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างแนวทางการควบคุมเท่านั้น บริษัทประกันภัยสามารถเลือกที่จะใช้          
การควบคุมที่เหมาะสมหรือดีกว่าได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทประกันภัยบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายใต้       
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงาน คปภ. 

๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน     
ด้านต่างๆ ของบริษัทประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบที่ ออกโดย     
ส านักงาน คปภ. หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
บริษัทประกันภัย 

๒) ก ากับดูแลและควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทประกันภัย 

๓) ติดตามและก ากับดูแลเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของบริษัทประกันภัยถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบ   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนะน า 

๔) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงาน ผลการตรวจสอบ  
ข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงวิธีการหรือ
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) พัฒนากรอบการก ากับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยอย่างมั่นคง
ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน 

๖) ปฏิบัติงานอื่นด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
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3. ค าจ ากัดความ  

๑) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  กิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) 
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และความเสี่ยงภัย รวมถึงการตรวจสอบ
เพ่ือช่วยให้บริษัทประกันภัยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน 

๒) การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่เป็น
ผลมาจากการออกแบบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรอ่ืนๆ ของบริษัทประกันภัย เพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระดับความเสี่ยง 

ปัจจุบัน ส านักงาน คปภ. ก ากับดูแลบริษัทประกันภัยโดยใช้แนวทางการก ากับดูแลตามความเสี่ยง 
(Risk Based Supervision : RBS) และการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์การก ากับดูแลบริษัทประกันภัย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยการก ากับดูแลตาม   
ความเสี่ยงนี้เป็นแนวทางที่ช่วยให้ส านักงาน คปภ. สามารถเข้าด าเนินการแทรกแซงหรือด าเนินมาตรการใดๆ    
ที่ช่วยป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
รูปที่ ๑ : กระบวนการการก ากับดูแลตามความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหแ์ละ
ตรวจสอบฐานะการเงิน

และความเสีย่งของ 
บริษัทประกันภัย 

  
     การก าหนดมาตรการ 
         การก ากับ และทบทวน 
      ประสิทธิภาพการก ากับ 

การประเมินความเสี่ยง 
และจัดระดับ 

ความเสี่ยงรวม 

กฎระเบียบ มาตรฐานการก ากับ และแนวทางปฏบิัติ 

การให้
ใบอนุญาต
ประกอบ
ธุรกิจ 

การตรวจสอบและก ากับอย่างต่อเน่ือง การบังคับใช้
มาตรการ 

ทางกฎหมาย 

การเพิกถอน
ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ 
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ในการตรวจสอบและก ากับบริษัทประกันภัย จะมีการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงรวม 

(Composite Risk Rating) โดย มีองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๒ : องค์ประกอบในการพิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงรวม (Composite rating)  
และระดับมาตรการการก ากับ 

 
 
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนด

มาตรการเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ระบบดิจิทัลดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน คปภ. จึงก าหนด
นโยบายในการน าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยมาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการ
จัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) โดยพัฒนากรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Audit Framework) รวมถึงแนวทางการให้คะแนนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Scoring) 
เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและติดตามบริษัทประกันภัย 
  
 
5. ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk) 

 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operation Risk) 
 ๒.๑  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย (Security) 
 ๒.๒  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
 ๒.๓  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความพร้อมใช้งาน (Availability) 
 ๒.๔  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reputation and Regulation) 

 
 
 

ระดับความเสี่ยงรวม 
(Composite rating) 

 ความเสี่ยงสุทธ ิ
 สภาพคล่อง 
 เงินกองทนุ 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 พฤติกรรมตลาด 

ระดับมาตรการการก ากับ 

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
(Impact) 
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6. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบ 

๑)   ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ๑.๑)  การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท        

รวมถึงผู้บริหารของบริษัท (Oversight of Technology Risks by Board of Directors and Senior 
Management) 

              ๑.๒)  การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk Management) 
  

 ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ๒.๑)  การรักษาความปลอดภัย (Security) 

            ๒.๑.๑) การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ 
(Operational Infrastructure Security Management) และ การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 

            ๒.๑.๒) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centers Protection and Controls) 
            ๒.๑.๓) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก 

(Management of IT Outsourcing Risks) 
  ๒.๒)  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 

                ๒.๒.๑) การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล (Acquisition and Development of 
Information Systems) 

              ๒.๓)  ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) 
                ๒.๓.๑) การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service 

Management) 
          ๒.๓.๒) การท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถ

น ากลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability) 
             

 
 

รูปที่ ๓ : แสดงความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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7. ตารางความเสี่ยงและตัวอย่างการควบคุมหลัก 
หมำยเหตุ:  ตำรำงควำมเสี่ยงและตัวอย่ำงกำรควบคุมต่อไปนี ้ เป็นกำรช้ีแจงควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำง
กำรควบคุมหลักท่ีบริษัทประกันภัยควรถือปฏิบัติ  ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่ำงกำรควบคุมหลักเท่ำนั้น บริษัทประกันภัยสำมำรถเลือก 
ใช้กำรควบคุมท่ีเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้ 
 

กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
1. การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บรหิารของบริษัท  
(Oversight of Technology Risks by Board of Directors and Senior Management) 
OV.01 การ
บริหารจัดการ
โครงสร้างและ
ทรัพยากร     
ของหน่วยงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
ของบริษัท
ประกันภยั 

OVR.01 การจัดโครงสร้างและทรัพยากรของหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยอาจไม่
เหมาะสมท าให้การแบ่งหน้าที่ไม่ถกูต้อง เป็นสาเหตุให้  
สามารถที่จะกระท าความผิด หรือสามารถปกปิดการ
กระท าความผิดได้ รวมถึงอาจไม่ได้รับทรัพยากรบุคคล  
ที่เพียงพอเพื่อรองรับการก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

OVC.01 มีการจัดท า IT Organization Chart ที่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ และโครงสร้างที่ส าคัญ (เช่น หนว่ยงานพัฒนาระบบ 
(Developer) แยกจากหน่วยงานบริหารจัดการระบบ (IT 
Administrator)) รวมถึงต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัต ิ  
IT Organization Chart  
 
 

OVR.02 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ประกันภยัอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ หรืออาจ
ด าเนินการได้ไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 

OVC.02 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อก ากบัดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 

OVR.03 หนา้ที่รับผิดชอบงานที่ส าคัญอาจไม่ได้ถูก
มอบหมาย เนื่องจากไม่มีการก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 

OVC.03 มีการจัดท า Job Description ที่มีรายละเอยีดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ส าคัญอย่างชัดเจน เปน็แนวทางให้พนกังาน
สามารถด าเนินงานได้ตามหน้าที ่โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน 
และอนุมัต ิJob Description 
 

OVR.04 การปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
พนักงานอาจไม่ตรงกัน หรือไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร 
 

OVC.04 มีการจัดท านโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ เหมาะสม โดย   
มีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ
มีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

OVR.05 กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกจิ ท าให้การจัดสรร
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสม 
 

OVC.05 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
(IT Strategy Plan) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้นธุรกจิ 
(Business Strategy Plan) โดยแผนกลยุทธ์ฯ ต้องได้รับการ
สื่อสารและอนุมัติ จากผูบ้ริหารทางธุรกจิ 
 

OVC.06 มีการรายงานแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(IT Strategy Plan) ไปยังผู้บริหารเป็นประจ า 
 

1.2 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk Management) 
TR.01 การ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง     
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

TRR.01 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ      
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน 
หรือไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 

TRC.01 มีการจัดท าเอกสารแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพยีงพอ 
เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมกีารปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

TRR.02 ไม่มีการประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

TRC.02 มีการระบุความเส่ียง และประเมินความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย โดยจะต้องได้รับ   
การอนุมัติโดยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
 



  

 

 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการก ากับดูแลตามความเส่ียง                                                หน้า ๖ จาก 14  

กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
TRR.03 ไม่มีการจัดท าแผนตอบสนองต่อความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ถูกบริหารจัดการอยา่ง
เหมาะสม 
 

TRC.03 มีการจัดท าแผนตอบสนองต่อความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท 

TRR.04 ไม่มีการประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถทราบได้ถึง
ประสิทธิภาพของการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบัน และอาจไม่สามารถบริหารจดัการ ปรับปรุง 
หรือแก้ไขได้ 
 

TRC.04 มีการประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบอสิระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

TRC.05 มีการรายงานสถานะของการปรับปรุง แก้ไขการควบคุม
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้บริหาร
เป็นประจ า 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑  การรกัษาความปลอดภัย (Security) 
2.1.1 การรกัษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ (Operational Infrastructure Security 
Management) และการควบคมุการเข้าถึง (Access Control) 
OA.01 นโยบาย
การรักษาความ
ปลอดภัยดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน 
 

OAR.01 การปฏิบัติงานดา้นการรักษาความปลอดภยั
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน หรือไม่
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

OAC.01 มีการจัดท าเอกสารนโยบายการรักษาความปลอดภยั
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ
ละเอียดเพียงพอ เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน  
และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข   
ที่เป็นสาระส าคัญ 

OA.02 การ
บริหารจัดการ
บัญชีผู้ใช้งาน 
(User Access 
Request) 

OAR.02 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
 
 
 

OAC.02.01 มีการอนุมัติค าร้องขอการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
โดยหัวหน้างานของผู้ใช้งาน (Requester Head)  
 

OAC.02.02 มีการสอบทานการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานโดย      
ผู้ที่เหมาะสมและลงนามเป็นหลักฐานในใบค าร้องขอการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ (User Access Request) 
 

OA.03 การ
ก าหนดสิทธิ
พื้นฐานในการ
เขา้ถึงระบบ
สารสนเทศ    
ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 
(User 
Authorization 
Matrix) 
 

OAR.03 มีการก าหนดสิทธิในการเขา้ถงึระบบ
สารสนเทศผิดพลาด ท าให้ผู้ใชง้านได้รับสิทธิเกินหน้าที ่
และความรับผิดชอบ 

OAC.03.01 มีการก าหนดสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (User Authorization 
Matrix) เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

OAC.03.02 มีการสอบทานเอกสารการก าหนดสิทธิพื้นฐาน    
ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(User Authorization Matrix) โดยหนว่ยงานเจ้าของระบบ
สารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และลงนามเป็นหลักฐาน       
ในเอกสารการสอบทานสิทธ ิ

OA.04 การ
ทบทวนสิทธิ และ
รหัสผู้ใช้งาน 
(User Profile 
Review) 

OAR.04 รหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก และรหัส
ผู้ใช้งานที่ไม่มีความจ าเป็นในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
(เช่น พนักงานโอนย้าย) รวมถึงรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ
เกินหน้าที่และความรับผิดชอบ อาจไม่ถูกตรวจพบและ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงท ี

OAC.04.01 มีการจัดท ารายงานการทบทวนสิทธิและรหัส
ผู้ใช้งานจากระบบสารสนเทศ เพื่อความครบถ้วนและถูกตอ้ง 
ของรหัสผู้ใช้งาน 
 

OAC.04.02 มีการทบทวนสิทธิ และรหัสผู้ใช้งานอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

OA.05 การระงับ
สิทธิผู้ใช้งาน 

OAR.05 รหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก อาจไม่ได้
รับการระงับการเข้าถึงอย่างทันท่วงที ท าให้มีพนักงาน
อื่นน ารหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก / โอนยา้ย    
ไปใช้งาน หรือด าเนินการในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

OAC.05.01 ควรแจ้งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดส่งรายชื่อ
พนักงานลาออก / โอนย้ายมาที่ฝ่ายสารสนเทศ (IT) ก่อนวันที่   
พ้นสภาพ / โอนยา้ย 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
OAC.05.02 พนักงานที่มีหนา้ที่บริหารจัดการสิทธ ิและรหัส
ผู้ใช้งาน (User Admin) ท าการลบ หรอืปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของพนักงานลาออก / โอนยา้ยอยา่งทันท่วงที 
 

OA.06 การตั้งค่า
การรักษาความ
ปลอดภัย      
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

OAR.06 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการตั้งค่า   
การรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ที่ไม่เข้มแข็ง 
 

OAC.06.01 มีการเปลี่ยนแปลงค่าเร่ิมต้นของระบบสารสนเทศ 
(Default setting) และการตั้งค่ากลางของระบบสารสนเทศ 
(Global setting) อยา่งเหมาะสม และมีความปลอดภยั  
 

OAC.06.02 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และการ
ควบคุมรหัสผ่านอยา่งเหมาะสม (Password setting) 
 

OAC.06.03 มีการปรับแต่งค่าการรักษาความปลอดภัย        
และการควบคุมรหัสผ่านแต่ละผู้ใช้งาน (Customized Profile) 
อย่างเหมาะสม 
 

OAC.06.04 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และจ ากัดสิทธิ
การใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงอย่างเหมาะสม (High 
Privileged ID Restriction) 
 

OAC.06.05 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และจ ากัดสิทธิ
การเข้าถึงไฟล์ และข้อมูลที่ส าคัญบนระบบสารสนเทศที่ใช้งานจริง 
(File Permission) 
 

หมายเหต:ุ การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และการควบคุม
หลักทั้งหมดควรด าเนินการในระดับระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) ระบบงานสารสนเทศ (Application) ฐานข้อมูล 
(Database) และระบบเครือข่าย (Network) 
 

OA.07 การ
ควบคุมรหัส
ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุด และการ
เบิกใชร้หัส
ผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง 

OAR.07.01 ไม่สามารถใช้งานรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุดไดใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่น การแก้ไขปญัหาที่จ าเป็น 
ต้องใช้รหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดเท่านั้น 

OAC.07.01 มีการจัดเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
ที่มีสิทธิสูงสุด อย่างเหมาะสม และมีความปลอดภยั พร้อมใช้งาน
ในกรณีฉุกเฉิน 

OAR.07.02 มีการใช้งานรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง     
โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การแก้ไขขอ้มลูและระบบ
สารสนเทศ  
 

OAC.07.02 มีการอนุมัติการเบิกใช้รหสัผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง    
ตามความจ าเป็น และถอนสิทธิคืนอย่างทันท่วงที 

OA.08 การติดตั้ง
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภยั
ทางด้านระบบ
เครือข่าย และ 
การสื่อสาร 
 

OAR.08 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษา          
ความปลอดภยัทางด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  
ที่ไม่เหมาะสม 
 

OAC.08 มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางด้าน 
ระบบเครือข่าย เช่น Firewall เพื่อป้องกันระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูล จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเครือข่าย
ภายนอก 

OA.09 การ
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศจาก
ระยะไกล 
(Remote 
Access) รวมถึง
การเชื่อมต่อจาก
เครือข่ายภายนอก 
 

OAR.09 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศจากระยะไกล 
(Remote Access) โดยไม่ได้รับอนุญาต 

OAC.09.01 มีการจ ากัดสิทธกิารเข้าถงึระบบสารสนเทศจาก
ระยะไกล (Remote Access) 
 

OAC.09.02 มีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายจากภายนอก (เช่น การใช้งานเครือข่ายเสมือน (Virtual 
Private Network : VPN) โดยได้รับการอนุมัติให้เข้าถึงอย่าง
เหมาะสม 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
OA.10 มาตรการ
และกระบวนการ
ป้องกัน ตรวจจับ 
และแก้ไขภยั
คุกคาม 

OAR.10 มีภัยคุกคามด้านความปลอดภยัของข้อมูล
สารสนเทศ อันเนื่องมาจากพนกังานขาดความรู้ 
ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยคุกคาม รวมถึง 
ไม่สามารถตรวจจับ และแก้ไขภยัคุกคามได้ 
อย่างทันท่วงท ี

OAC.10.01 มีการจัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย
เบื้องต้น หรือการปอ้งกันภยัคุกคาม (Security Awareness)   
เป็นประจ า เพือ่ให้พนักงานเขา้ใจลักษณะของภัยคุกคาม และ 
การป้องกันภัยคุกคาม 
 

OAC.10.02 มีมาตรการและกระบวนการป้องกัน ตรวจจับ และ
แก้ไขภัยคุกคาม โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และมกีารสื่อสาร 
ทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

OA.11 การ
จัดเก็บและ   
สอบทาน Log 
ด้านความ
ปลอดภัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

OAR.11 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการกระท า / รายการที่ผิดปกติ อาจไม่ได้
ถูกตรวจพบ และแก้ไขอย่างทันท่วงท ี
 

OAC.11.01 มีการจัดเก็บ Log เพื่อสอบทานอยา่งเพียงพอ และ
มีการป้องกันการแก้ไข หรือท าลาย Log 
 

OAC.11.02 มีการสอบทาน Log ด้านความปลอดภยัเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

2.1.2 การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centers Protection and Controls) 
DC.01 การ
ควบคุมและ
ป้องกันศูนย์ข้อมูล 

DCR.01 มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย 
(Server) และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

DCC.01.01 มีการจัดท าระเบยีบปฏิบตัิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล 
(Data Centers) เป็นลายลักษณ์อกัษร 
 

DCC.01.02 มีการจ ากัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล (Data 
Centers) อย่างเหมาะสม โดยศูนย์ข้อมลู (Data Centers)      
ควรเป็นห้องปิดที่ป้องกันการเขา้ถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 

DCC.01.03 มีการบันทึกการเข้า-ออกศูนย์ข้อมูล (Data 
Centers) ของผู้เยี่ยมชม (Visitor log book)  
 

DCR.02 ระบบงานสารสนเทศหยุดชะงัก เนื่องจาก 
ไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้ากระชาก ท าให้ขอ้มลูสารสนเทศ  
หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย  
 

DCC.02.01 มีการติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์ข้อมูล (Data Centers) อย่างเหมาะสม เช่น 
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องส ารองไฟฟ้าและ 
ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และกล้องวงจรปิด (CCTV)  
เป็นต้น  
 

DCC.02.02 มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณ์ และสถานะของการ
บ ารุงรักษา (Maintenance Agreement) โดยจะต้องปรับปรุง  
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

2.1.3 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก  
(Management of IT Outsourcing Risks) 
MO.01 การ
บริหารจัดการ    
ผู้ให้บริการ
ภายนอก 
(Managing 
Outsource) 

MOR.01 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก     
อาจไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 

MOC.01 มีการก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก 
 

MOR.02 ไม่สามารถควบคุมและก ากับดูแลผู้ให้บริการ
ภายนอกได้ ท าให้ไม่ได้รับการบรกิารที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางธุรกิจ 

MOC.02 มีการจัดท าสัญญาจา้งในการให้บริการ โดยมีการ
ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบายการ
รักษาความปลอดภยั และก าหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA) ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร 
 

MOR.03 การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกิจอาจไม่ถูกตรวจพบ 
และแก้ไขอย่างทันท่วงท ี
 

MOC.03 มีการตรวจสอบ ติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ (เทยีบกับข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA) 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
2.2 ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
2.2.1 การพัฒนาระบบงานและโปรแกรม รวมถึงการควบคุมการจัดซ้ือระบบงาน  
(Acquisition and Development Control) 
AD.01 การ
พัฒนาระบบงาน
และโปรแกรม 
รวมถึงการควบคุม
การจัดซ้ือ
ระบบงาน 
(Acquisition 
and 
Development) 

ADR.01 ฟังก์ชันงาน หรือการควบคุมเฉพาะทีจ่ าเป็น
ของระบบงาน อาจไม่ได้ถูกพัฒนา 
 

ADC.01 มีการจัดท าเอกสารความต้องการของระบบงาน 
(Requirement) โดยจะต้องมีการสอบทานความต้องการและ
อนุมัติโดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของระบบงาน 
 

ADR.02 ระบบงานที่ถูกพัฒนาอาจท างานไม่ถูกต้อง   
หรือไม่เหมาะกับการปฏิบัติงาน หรือมกีารท างานที่
ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย 

ADC.02 มีการทดสอบการใช้งานของระบบงานที่พัฒนาโดย
ผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) และลงนามโดยผู้ใช้งาน  
(หรือผู้ร้องขอให้พัฒนาระบบงาน) ไว้เปน็หลักฐาน รวมถึงมีการ
อนุมัติให้ใชง้านจริง (Go-live) 
 

ADR.03 การโอนย้ายฐานขอ้มูล หรือการน าข้อมูลจาก
ระบบงานเก่า ไปน าเข้าระบบงานใหมอ่าจไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

ADC.03 มีการทดสอบความครบถว้นและถูกต้องของข้อมูล และ
ลงนามโดยเจ้าของขอ้มูลไว้เป็นหลักฐาน 
 

ADR.04 การบ ารุงรักษาระบบงาน หรอืการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน เช่น Bug Fix ไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากระบบงานมีความซับซ้อน และไม่มีการจัดท า
เอกสารทางเทคนิคของระบบงาน  

ADC.04 มีการจัดท าเอกสารทางเทคนิคของระบบงาน และมกีาร
ทบทวน ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

ADR.05 ผู้ใช้งานปฏิบัติงานด้วยระบบงานใหม่ผิดพลาด 
เนื่องจากขาดการอบรมผู้ใช้งาน หรอืคู่มือการใช้งาน    
ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน 
 

ADC.05 มีการอบรมผู้ใช้งานในการใช้งานระบบงานใหม่ และ/
หรือมีการจัดท าคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม 

PM.01 การ
บริหารจัดการ
และติดตามการ
พัฒนาระบบงาน 
(Project and 
Change 
Monitoring)  

PMR.01 ความเส่ียง / ปัญหาในการพฒันาระบบงาน 
และการแก้ไขระบบงาน อาจไม่ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมและทันท่วงท ี
 
 
 

PMC.01 มีการติดตามผลการด าเนินการในการพัฒนาระบบงาน 
และบริหารจัดการความเส่ียง / ปัญหา โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินการต่อผู้บริหารเป็นประจ า 
 

PMC.02 มีการติดตามสถานะของการร้องขอการเปลี่ยนแปลง 
(Change Request) มีการจัดล าดับความส าคัญ การประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบ และรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นประจ า 
 

SC.01 การ
บริหารจัดการ 
Source Code 
(Source Code 
Control) 

SCR.01 การแก้ไข ปรับปรุง ระบบงาน / โปรแกรม
ผิดพลาด เนื่องจากการน า Source Code ที่ผิดพลาด 
มาด าเนินการ 

SCC.01 มีการจ ากัดสิทธิผู้ที่สามารถด าเนินการ Check-in / 
Check-out source code 
 

SCC.02 มีการอนุมัติ และสอบทานการ Check-in / Check-out 
source code ทุกครั้ง ในระหว่างกระบวนการพัฒนา และการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 

CM.01 การ
บริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 
(Change 
Management) 

CMR.01 การเปลี่ยนแปลงระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาจท าให้ระบบงานท างานผิดพลาด หรอืท าให้ข้อมูล
เสียหาย 
 
 

CMC.01 มีการอนุมัติให้เปลีย่นแปลงระบบงานเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยผู้บริหารทางด้านธุรกิจ หรือเจ้าของระบบงาน 
 

CMC.02 มีการอนุมัติให้เปลีย่นแปลงระบบงานเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ 

CMR.02 ระบบงานที่เปลี่ยนแปลง อาจท างานไม่ถูกต้อง   
หรือไม่เหมาะกับการปฏิบัติงาน หรือมกีารท างานที่
ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย 
  

CMC.03 มีการทดสอบระบบงานที่เปลีย่นแปลงโดยผู้ใช้งาน 
(User Acceptance Test) และลงนามโดยผู้ใช้งาน (หรือผู้ร้อง
ขอให้เปลี่ยนแปลงระบบงาน) ไว้เป็นหลกัฐาน รวมถึงมีการอนุมัติ
ให้น าระบบงานที่เปลี่ยนแปลงมาใช้งานจริง (Production) 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
2.3 ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) 
2.3.1 การบริหารจัดการบรกิารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) 
SM.01 การ
บริหารจัดการ  
ค าร้องขอบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

SMR.01 การให้บรกิาร หรอืการแก้ไขปญัหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ทันท่วงที ท าให้ระบบงาน
สารสนเทศท างานผิดพลาด หรือไม่สามารถท างานได้ 
เป็นระยะเวลานาน หรือระบบงานไม่ตอบสนองต่อ  
ความต้องการทางธุรกิจ 

SMC.01 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัตงิานเร่ืองการร้องขอ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ 
เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมกีารปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

SMC.02 มีการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ไข และติดตามผลการแก้ไข 
 

SMC.03 มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติ และ
จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข 
 

2.3.2 การท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability) 
BK.01 การ
ส ารองข้อมูล 

BKR.01 ข้อมูลที่ส าคัญอาจไม่ถูกส ารองไว้อย่างเพียงพอ
ต่อการด าเนินธุรกจิในกรณีฉุกเฉิน 
 

BKC.01 มีการออกแบบกระบวนการส ารองข้อมูลที่ครอบคลุม  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ เช่น ระบบงาน 
(Application) , ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ
ฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น โดยจะต้องรองรับการกู้คืนข้อมูล
ตามความเหมาะสมทางธุรกิจ 
 

BKR.02 ข้อมูลทีส่ ารองไว้ อาจไม่พร้อมใช้งานเม่ือเกิด
กรณีฉุกเฉิน 

BKC.02 มีการจัดเก็บข้อมูลส ารองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย
โดยข้อมูลส ารองจะต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

JS.01 การ
ติดตามการส ารอง
ข้อมูล และตาราง
งาน (Job 
Schedule) 

JSR.01 ตารางงาน (Job Schedule) และกระบวนการ
ส ารองข้อมูลที่ส าคัญอาจด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรอืมีข้อผิดพลาด โดยไม่ไดถู้กแก้ไข
อย่างทันท่วงที หรือตามความต้องการทางธุรกิจ ท าให้
ข้อมูลที่ส ารองผิดพลาดไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ 
 

JSC.01 มีการเฝ้าติดตามตารางงาน (Job schedule) และ
กระบวนการส ารองข้อมูลที่ส าคัญ โดยเจ้าหน้าที่ดา้นสารสนเทศ 
(IT Operator) รวมถึงการบันทึกผลการติดตามประจ าวันบน
เอกสารการติดตามงาน (run sheet) รวมถึงมกีารสอบทานผล 
การติดตามและลงนามโดยผู้สอบทานไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

RT.01 การ
ทดสอบการกู้คืน
ข้อมูล 

RTR.01 ข้อมูลทีส่ ารองไว้ อาจไม่สามารถน ามากู้คืนได้
ในกรณฉีุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นตอ้งกูคื้น เนื่องจาก
ข้อมูลที่ส ารองนั้นผิดพลาดหรือไม่ครบถว้น 
 

RTC.01 มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลส ารองเป็นประจ า       
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

DR.01 การ
ทดสอบแผน 
การกู้คืนระบบ
สารสนเทศ  
(Disaster 
recovery plan) 
 

DRR.01 การกู้คืนระบบสารสนเทศอาจท าได้ล่าช้า หรือ 
ไม่สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศได้ หรือการกู้คืนระบบ
ท าให้ข้อมูลเสียหาย หรือการกู้คืนระบบท าให้ระบบงาน
ท างานผิดพลาด ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้เป็น
เวลานานส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  
 
 

DRP.01 มีการจัดท าแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster 
Recovery Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องมีการสื่อสาร 
ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

DRP.02 มีการทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารให้รับทราบ 

MA.01 การ
บริหารจัดการ
ข้อตกลงการ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Maintenance 
Agreement) 
 

MAR.01 อาจไม่สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ หรือต้องซ่อมบ ารุงโดยมีค่า
ด าเนินการที่สูง เนื่องจากไม่มีข้อตกลงการบ ารุงรักษา 
กับผู้ให้บริการ หรือข้อตกลงหมดอายุ 

MAC.01 มีการติดตามระยะเวลาของข้อตกลงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการติดตาม
ต่อผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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8. กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 
* แหล่งที่มา : COBIT 5 for Assurance ของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA) 

 
รูปที่ 4 : กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส าหรับกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีผู้ทีเ่กี่ยวข้องหลัก ดังนี้ 

๑) ผู้ตรวจสอบ (Assurance Professional) หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการให้    
ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และออกรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
ผู้รับการตรวจและผู้ใช้งาน 

๒) ผู้รับการตรวจ (Accountable Party) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงผู้บริหาร ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานหรือขอบเขตงานที่ถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ 

๓) ผู้ใช้งานผลการตรวจสอบ (User) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ผลลัพธ์จากกิจกรรมการให้   
ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหารงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ใช้ผลการ
ตรวจสอบหลัก และผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานก ากับ
ดูแล ซึ่งเป็นผู้ใช้งานผลการตรวจสอบรอง 
 
กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การก าหนดขอบเขตงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การระบุเรื่องการตรวจสอบ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอบเขตงานตรวจสอบอาจเป็นได้ทั้งระบบงาน กระบวนการ หรือการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

๒) การวางแผนงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การวางแผนงานตรวจสอบของ
ส านักงาน คปภ. รวมถึงการวางแผนงานร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยมีรายละเอียดอย่างย่อ ดังนี้ 

ผ  ที่มีส่ว เกี่ยว  องกับ
กระบว การตรว สอบ

ผ     งา ผลการ
ตรว สอบ

ค  การส ่อสารผล
การตรว สอบ

   ท าความเ  า  เก่ียวกับ
หัว  อการตรว สอบ

ผ  ตรว สอบ

ผ  รับการตรว 

ก  ก าห ด อบเ ต
 องการตรว สอบ

หัว  อการตรว สอบที่
ก าห ดเ    อบเ ตงา 
 องผ  ตรว สอบ

ออก บบ
ว  ีการ
ตรว สอบตาม
หัว  อการ
ตรว สอบ

การ   บัต งา 
ตรว สอบ

การสรุ ผล
การตรว สอบ

กระบว การตรว สอบที่ผ  ตรว สอบด าเ   การ
ด าเ   การ

ก ากับด  ล ละ
บร หาร ัดการ

ผ   
  ผ

ลก
าร

ตร
ว 

สอ
บห

ลัก

ผ     ผลการ
ตรว สอบรอง

 ห ความเ  ่อมั่ 
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 การวางแผนในรายละเอียดของโครงการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทประกันภัย    
โดยการยืนยันความเข้าใจเบื้องต้น การเข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย และการจัดท าและน าเสนอ
แผนงานในรายละเอียด 

 การชี้แจงและท าความเข้าใจในเบื้องต้นภายในทีมงานตรวจสอบของส านักงาน คปภ. โดยการ
ยืนยันบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรภายในทีมตรวจสอบ และการจัดการประชุมชี้แจงในเบื้องต้นของทีม
ตรวจสอบ 

๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ท าความเข้าใจเพ่ิมเติม และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ      

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
 การประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม (Design Effectiveness Assessment) 

ก่อนด าเนินการทดสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ในรายละเอียด ซึ่งส านักงาน คปภ. 
จะทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทดสอบทางเดินของข้อมูล/เอกสาร โดยมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

 การทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน คปภ. จะด าเนินการ
ทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของงานตรวจสอบ  โดยพิจารณาถึง        
การออกแบบและการควบคุม โดยขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยระบุการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องว่าง
ในกระบวนการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อบริษัทประกันภัย 

 การทดสอบทางเดินของข้อมูล/เอกสาร ส าหรับการทดสอบทางเดินของข้อมูล/เอกสาร
นั้น ส านักงาน คปภ. จะทดสอบโดยการติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการด าเนินการตลอดจน    
เสร็จสิ้นกระบวนการของข้อมูล/เอกสารนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการออกแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
โดยหากประสิทธิผลของการออกแบบไม่เหมาะสม ส านักงาน คปภ. จะบ่งชี้ถึงจุดที่มีความเสี่ยง และ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข หรือแนวทางการออกแบบการควบคุมใหม่ 

 การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ ( Operating 
Effectiveness Assessment) ส าหรับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกแบบมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงาน คปภ. จะด าเนินการทดสอบรายการและวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างละเอียด โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิบัติงานซ้ า และการทดสอบรายการโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบของส านักงาน คปภ. เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะได้รับการปฏิบัติ    
โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ซึ่งหากประสิทธิผลของการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบที่วางไว้นั้น ส านักงาน คปภ. จะชี้แจงถึงจุดที่มีความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับ
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการก ากับดูแลตามความเส่ียง                                                หน้า ๑๓ จาก 14  

 

 
 

รูปที่ 5 : การด าเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๔) การสรุปผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 หารือและยืนยันความเข้าใจส าหรับประเด็นที่ตรวจพบกับบริษัทประกันภัย 
 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์น าเสนอผู้บริหารส านักงาน คปภ. 
 จัดเตรียมเอกสารการประชุมและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูงของ

ส านักงาน คปภ. (ถ้ามี) 
 จัดท าหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยรับทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประเด็นที่ตรวจพบ 
๕) การติดตามผลการตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 เข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย เพ่ือแจ้งกระบวนการในการติดตามผลการตรวจสอบ 
 ติดตามแผนการด าเนินการแก้ไขและสอบทานวิธีการแก้ไขปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเ   การตรว สอบด า เทค   ลยีสารส เท 

ท าความเ  า  เกี่ยวกับ
กระบว การ ละการควบคุม 

ที่   บัต อย ่       ุบั 

ย  ยั  ั  ตอ การควบคุม
 าย         ุบั 

 ระเม  การควบคุม าย  ว่า
มีการออก บบอย่างมี

 ระส ท  ผล

 ระเม  การควบคุม าย  ว่า ด มีการ
   บัต อย่างสม่ าเสมอ ละมี ระส ท  ผล

ตลอดระยะเวลาการตรว สอบ
OK

การ ระเม   ระส ท  ผล องการออก บบการควบคุม
การ ระเม   ระส ท  ผล องการ

ด าเ   การ ห สอดคล องกับ
ระเบียบที่วาง ว 

การทบทว กระบว การ การทดสอบเบ  องต  การทดสอบการควบคุม

 ก    ระเด   ากการตรว สอบออก บบการควบคุม หม่

OK

 ระเด   ากการตรว สอบ  ระเด   ากการตรว สอบ  าเ   ต อง รับ รุง
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