กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
(IT Audit - Risk Based Supervision)
……………………………………………….
สำนักงำน คปภ.
๒๖ กันยำยน 2560
1. วัตถุประสงค์
กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) ฉบับนี้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย ให้มีความ
สอดคล้องกับระดับ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง เพื่อเป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศโดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบส าหรับบริษัทประกันภัย ทั้งนี้เพื่อให้ บริษัท
ประกันภัยบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงาน คปภ.
๑) กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาเนินงาน
ด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของบริ ษั ท และกฎระเบี ย บที่ อ อกโดย
ส านั ก งาน คปภ. หรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลอื่ นๆ โดยคานึง ถึง ประสิ ท ธิภ าพของการควบคุ มภายในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
บริษัทประกันภัย
๒) กากั บ ดู แลและควบคุม เพื่ อให้ ก ารปฏิ บัติ งานของบริษั ทประกัน ภัย เป็น ไปโดยมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และมีความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทประกันภัย
๓) ติดตามและกากับดูแลเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของบริษัทประกันภัยถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแนะนา
๔) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงาน ผลการตรวจสอบ
ข้อจากัดและปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงวิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนากรอบการกากับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยอย่างมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน
๖) ปฏิบัติงานอื่นด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
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3. คาจากัดความ
๑) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance)
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้ ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันภัย ให้มีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และความเสี่ยงภัย รวมถึง การตรวจสอบ
เพื่อ ช่ว ยให้ บ ริ ษั ทประกัน ภัย บรรลุ เป้ า หมายและวั ตถุ ประสงค์ ที่ก าหนดไว้ ด้ว ยการประเมิน และปรับ ปรุ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน
๒) การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการทางานที่เป็น
ผลมาจากการออกแบบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรอื่นๆ ของบริษัทประกันภัย เพื่อก่อให้เกิด
ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน สานักงาน คปภ. กากับดูแลบริษัทประกันภัยโดยใช้แนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
(Risk Based Supervision : RBS) และการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) ซึ่งเป็นการ
กาหนดกลยุ ทธ์การกากับ ดูแลบริษัทประกันภัย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ ยง โดยการกากับดูแลตาม
ความเสี่ยงนี้เป็นแนวทางที่ช่วยให้สานักงาน คปภ. สามารถเข้าดาเนินการแทรกแซงหรือดาเนินมาตรการใดๆ
ที่ช่วยป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที

กฎระเบียบ มาตรฐานการกากับ และแนวทางปฏิบัติ
การตรวจสอบและกากับอย่างต่อเนื่อง
การให้
ใบอนุญาต
ประกอบ
ธุรกิจ

การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบฐานะการเงิน
และความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัย

การประเมินความเสี่ยง
และจัดระดับ
ความเสี่ยงรวม

การกาหนดมาตรการ
การกากับ และทบทวน
ประสิทธิภาพการกากับ

การบังคับใช้
มาตรการ
ทางกฎหมาย
การเพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ

รูปที่ ๑ : กระบวนการการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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ในการตรวจสอบและกากับบริษัทประกันภัย จะมีการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงรวม
(Composite Risk Rating) โดย มีองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้







ความเสี่ยงสุทธิ
สภาพคล่อง
เงินกองทุน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
พฤติกรรมตลาด

ระดับความเสี่ยงรวม
(Composite rating)
ระดับมาตรการการกากับ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
(Impact)

รูปที่ ๒ : องค์ประกอบในการพิจารณากาหนดระดับความเสี่ยงรวม (Composite rating)
และระดับมาตรการการกากับ
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) สานักงาน คปภ. ได้กาหนด
มาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยโดยการส่งเสริม สนับสนุน และกากับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบดิจิทัลดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน คปภ. จึงกาหนด
นโยบายในการนาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยมาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการ
จัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) โดยพัฒนากรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Audit Framework) รวมถึงแนวทางการให้คะแนนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Scoring)
เพื่อใช้ในการกากับดูแลและติดตามบริษัทประกันภัย
5. ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk)
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operation Risk)
๒.๑ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (Security)
๒.๒ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity)
๒.๓ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน (Availability)
๒.๔ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reputation and Regulation)
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6. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบ
๑) การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑) การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ผู้บริหารของบริษัท (Oversight of Technology Risks by Board of Directors and Senior Management)
- โครงสร้ างและทรัพยากรของหน่ว ยงานเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริษัทประกันภัย
ควรสอดคล้องกับโครงสร้างโดยรวมของบริษัทประกันภัย มีความชัดเจนในการแบ่งแยกอานาจและหน้าที่ของ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงทบทวนให้รองรับการทางานอยู่เสมอ
- มีการกาหนดนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารให้กับพนักงานภายในบริษัทรับทราบ
๑.๒) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk Management)
- มีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติใน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินการควบคุม ติดตามความเสี่ยงที่เกิดจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การตรวจสอบอย่างเพียงพอ
- มีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑) การรักษาความปลอดภัย (Security)
๒.๑.๑) การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
(Operational Infrastructure Security Management) และ การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
- มีการกาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Security Policy) และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account
Management)
- มีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึง
กาหนดให้มีการทบทวนสิทธิอย่างสม่าเสมอ
- มีการกาหนดให้มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย (เช่น การควบคุมด้านรหัสผ่าน
การเข้าถึงไฟล์ที่สาคัญ เป็นต้น) ที่ระดับระบบงาน ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย
รวมถึงการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศ (Information Transfer) อย่างปลอดภัย
- มีการติดตั้งอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบเครือข่าย และการสื่อสาร
- มีการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศจากระยะไกล (Remote Access) รวมถึงการ
เชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก
- มีมาตรการและกระบวนการป้องกัน ตรวจจับ และแก้ไขภัยคุกคาม เช่น โปรแกรมไม่
ประสงค์ดี (Malware) เป็นต้น
- มีการจัดเก็บประวัติการทารายการในระบบสารสนเทศที่สาคัญ เช่น Transaction Log ,
Security Log , System Log เป็นต้น รวมถึงมีการกาหนดกระบวนการในการสอบทานประวัติการทารายการ
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ในระบบ เช่น Transaction ทีผ่ ิดปกติหรือน่าสงสัย การเข้าถึงข้อมูลหลัก (Master Data) ที่สาคัญ เป็นต้น
อย่างสม่าเสมอ
๒.๑.๒) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centres Protection and Controls)
- มีการกาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้า – ออกศูนย์ข้อมูล
- มีการจากัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- มีการควบคุมด้านสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ข้อมูลที่เหมาะสม เช่น เครื่องปรับอากาศ
ระบบเตือนภัยต่างๆ กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าสารอง ระบบดับเพลิง เป็นต้น
๒.๑.๓) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก
(Management of IT Outsourcing Risks)
- มีการกาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการ
ภายนอก
- มีการจัดทาสัญญาว่าจ้างการให้บริการและกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ต่อผู้ให้บริการภายนอก
(Outsource) ที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการกาหนดกระบวนการในการติดตาม ดูแล ประสานงาน ประเมินผล รายงาน และ
ตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกอย่างสม่าเสมอ
๒.๒) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity)
๒.๒.๑) การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล (Acquisition and Development of
Information Systems)
- มีการกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบงานและโปรแกรม (Project Management)
- มีการกาหนดกระบวนการการควบคุมการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม รวมทั้งการ
ควบคุมการจัดซื้อระบบงาน (Acquisition and Development Control) เช่น กระบวนการอนุมัติคาร้องขอ
การทดสอบระบบงานที่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบช่องโหว่ การอนุมัติก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบงานจริง การควบคุม Source Code และเวอร์ชันของโปรแกรม การจัดทาเอกสารประกอบระบบงาน
เป็นต้น
๒.๓) ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)
๒.๓.๑) การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service
Management)
- มีการกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการคาร้องขอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT service)
- มีการกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการคาร้องขอที่เกี่ยวกับ Incident และ
Problem ตั้งแต่การบันทึกคาขอ การจัดประเภท การวิเคราะห์ การบันทึกผลการแก้ไข การเฝ้าติดตามสถานะ
และการปิดคาร้องขอ
๒.๓.๒) การทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถ
นากลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability)
- มีการกาหนดกระบวนการในการสารองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานอย่างสม่าเสมอ
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- มีการจัดเก็บสื่อสารองข้อมูลไว้นอกสถานที่
- มีการทดสอบความพร้อมใช้งานของสื่อสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
- มีการกาหนดแผนการเตรียมความพร้อมสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึง
แผนการกู้คืนระบบ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- มีการทดสอบแผนสารองฉุกเฉินและการรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารระดับสูง
- มีการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ (System
Maintenance) อย่างสม่าเสมอ
๒.๔. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reputation and Regulation)
- บริษัทประกันภัยต้องมีการรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทประกันภัยต้องมีการควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงาน คปภ. และหน่วยงานกากับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงรวม
1) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk) พิจารณาจาก
- การวางแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการจัดการ การ
บริหารความเสี่ยง และแผนการดาเนินงานที่มีความชัดเจน รวมถึงต้องมีการสื่อสารเป้าหมาย นโยบาย และ
แผนการดาเนินงานไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และผู้ปฏิบัตินาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
- การบริหารจัดการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
- การจัดให้มีการตรวจสอบและการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม
กิจกรรมสาคัญของธุรกิจประกันภัย
2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (Security) พิจารณาจาก
- ปริมาณ ของธุรกรรมทางด้านการประกันภัย หรือกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ให้บริการ รวมถึงวิธีการหรือกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ
- นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมกิจกรรม
สาคัญที่ใช้เทคโนโลยีในการดาเนินการ
- ความเหมาะสมของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสาร ในการ
รองรับการให้บริการ รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์ และการบารุงรักษาที่เหมาะสม
๓) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) พิจารณาจาก
การบริหารจัดการการพัฒนาระบบงาน การเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละกิจกรรมของการประกันภัย เพื่อป้องกันการ
ข้อผิดพลาดของข้อมูลและรายงานที่ออกจากระบบงาน รวมถึงการควบคุม หรือมาตรการป้องกันข้อผิดพลาด
จากการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระบบงาน
๔) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน (Availability) พิจารณาจาก การควบคุมการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการจัดทาแผนสารอง
ฉุกเฉิน และการทดสอบการกู้คืนระบบ
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๕) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reputation and Regulation)
พิจารณาจาก การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่มีสาระสาคัญและมีผลกระทบโดยรวมต่อบริษัท รวมถึง
ความสามารถและแนวทางในการลดระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
8. กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผที่มีส่ว เกี่ยว องกับ
กระบว การตรว สอบ

กระบว การตรว สอบที่ผตรว สอบดาเ การ
ดาเ การ

ผตรว สอบ

ก กาห ด อบเ ต
องการตรว สอบ

ผ งา ผลการ
ตรว สอบ

ผ ผลการ
ตรว สอบรอง

ผ ผลการตรว สอบหลัก

กากับด ล ละ
บรหาร ัดการ

ผรับการตรว

ทาความเ า เกี่ยวกับ
หัว อการตรว สอบ
ออก บบ
ว ีการ
ตรว สอบตาม
หัว อการ
ตรว สอบ

หัว อการตรว สอบที่
กาห ดเ อบเ ตงา
องผตรว สอบ

ค การส่อสารผล
การตรว สอบ

การ บัตงา
ตรว สอบ

การสรุ ผล
การตรว สอบ

หความเ ่อมั่

* แหล่งที่มา : COBIT 5 for Assurance ของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)
รูปที่ ๓ : กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ดังนี้
๑) ผู้ตรวจสอบ (Assurance Professional) หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการให้ความ
เชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และออกรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้รับการ
ตรวจและผู้ใช้งาน
๒) ผู้รับการตรวจ (Accountable Party) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงผู้บริหาร ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานหรือขอบเขตงานที่ถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
๓) ผู้ใช้งานผลการตรวจสอบ (User) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ผลลัพธ์จากกิจกรรมการให้ความ
เชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหารงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ใช้ผลการ
ตรวจสอบหลัก และผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานกากับ
ดูแล ซึ่งเป็นผู้ใช้งานผลการตรวจสอบรอง
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โดยกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การกาหนดขอบเขตงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การระบุเรื่องการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอบเขตงานตรวจสอบอาจเป็นได้ทั้งระบบงาน กระบวนการ หรือการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒) การวางแผนงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ การวางแผนงานตรวจสอบของ
สานักงาน คปภ. รวมถึงการวางแผนงานร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยมีรายละเอียดอย่างย่อ ดังนี้
 การวางแผนในรายละเอียดของโครงการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทประกันภัย
โดยการยื น ยั น ความเข้าใจเบื้ องต้น การเข้าพบผู้ บริ ห ารของบริษัทประกันภัย และการจัดทาและนาเสนอ
แผนงานในรายละเอียด
 การชี้แจงและทาความเข้าใจในเบื้องต้นภายในทีมงานตรวจสอบของสานักงาน คปภ. โดยการ
ยืนยันบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมตรวจสอบ และการจัดการประชุมชี้แจงในเบื้องต้นของทีมตรวจสอบ
๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
 ทาความเข้าใจเพิ่มเติม และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม (Design Effectiveness Assessment)
ก่อนดาเนินการทดสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ในรายละเอียด สานักงาน คปภ. จะ
ทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทดสอบทางเดินของข้อมูล /เอกสาร โดยมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้
o การทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน คปภ. จะดาเนินการ
ทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภ ายใต้ขอบเขตของงานตรวจสอบโดยพิจารณาถึงการ
ออกแบบและการควบคุม โดยขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยระบุการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องว่างใน
กระบวนการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อองค์กร
o การทดสอบทางเดินของข้อมูล /เอกสาร สาหรับการทดสอบทางเดินของข้อมูล /เอกสาร
นั้น สานักงาน คปภ. จะทดสอบโดยการติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการดาเนินการตลอดจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการของข้อมูล/เอกสารนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการออกแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพหาก
ประสิทธิผลของการออกแบบไม่เหมาะสม สานักงาน คปภ. จะบ่งชี้ถึงจุดที่มีความเสี่ยง และข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขหรือออกแบบการควบคุมใหม่
 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บที่ ว างไว้ (Operating
Effectiveness Assessment) ส าหรั บ การควบคุ ม ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ อ อกแบบมาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สานักงาน คปภ. จะดาเนินการทดสอบรายการและวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างละเอียด โดยใช้
วิธีการสั มภาษณ์ สั งเกตขั้น ตอนการดาเนินการ ปฏิบั ติงานซ้า และการทดสอบรายการโดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบของสานักงาน คปภ. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะได้รับการปฏิบัติโดย
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ่งหากประสิทธิผลของการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้
นั้น สานักงาน คปภ. จะชี้แจงถึงจุดที่มีความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับการควบคุมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
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การดาเ การตรว สอบดา เทค ลยีสารส เท

การ ระเม ระสท ผล องการ
ดาเ การ หสอดคลองกับ
ระเบียบที่วาง ว

การ ระเม ระสท ผล องการออก บบการควบคุม

การทบทว กระบว การ

ทาความเ า เกี่ยวกับ
กระบว การ ละการควบคุม
ที่ บัตอย่
ุบั

ย ยั ั ตอ การควบคุม
าย
ุบั

าเ ตอง รับ รุง

การทดสอบเบองต

OK

การทดสอบการควบคุม

ระเม การควบคุม าย ว่า
มีการออก บบอย่างมี
ระสท ผล

ระเด ากการตรว สอบ

ออก บบการควบคุม หม่

ก

OK

ระเม การควบคุม าย ว่า ดมีการ
บัตอย่างสม่าเสมอ ละมี ระสท ผล
ตลอดระยะเวลาการตรว สอบ

ระเด ากการตรว สอบ

ระเด ากการตรว สอบ

รูปที่ ๔ : การดาเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) การสรุปผลงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอนการดังนี้
 หารือและยืนยันความเข้าใจสาหรับประเด็นที่ตรวจพบกับบริษัทประกันภัย
 จัดทารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์นาเสนอผู้บริหารสานักงาน คปภ.
 จัดเตรี ย มเอกสารการประชุมและนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ บริห ารระดับสูงของ
สานักงาน คปภ. (ถ้ามี)
 จัดทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยรับทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประเด็นที่ตรวจพบ
๕) การติดตามผลการตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
 เข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย เพื่อแจ้งกระบวนการในการติดตามผลการตรวจสอบ
 ติดตามแผนการดาเนินการแก้ไขและสอบทานวิธีการแก้ไขปรับปรุง
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ที่มา/เอกสารอ้างอิง
1) สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย สานักงาน คปภ.. (2560). ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
2) สายพัฒนามาตรฐานการกากับ สานักงาน คปภ. . (2560). ร่างแนวทางปฏิบัติสาหรับรักษาความ
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3) สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2551). การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง (Information Technology – Risk Based Supervision)
4) Monetary Authority of Singapore (MAS). (2013). Technology Risk Management
Guidelines
5) Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC). (2012). Information
Technology Examination Handbook (IT Handbook)
6) COBIT (Control Objectives for information and related Technology) for Assurance
ของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)
7) Global Technology Audit Guide (GTAG) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA)
....................................................................................
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ภาคผนวก ก: ประเภทการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกากับด ล

การบรหาร ัดการ

ยบาย
องคกร ละการบรหาร ัดการ
กระบว การ ละว ี บัตงา
การควบคุม อ ต วรระบบ
การควบคุมการ ั าระบบงา

การควบคุมทั่ว (IT General Control)
• การเ ลี่ย ลงระบบงา
• การ บัตงา ดา คอม วเตอร
• การเ า งระบบ ละ อมล
• การรัก าความ ลอด ัย

การควบคุมเ งเทค ค
การควบคุมที่ระดับระบบงา

การควบคุมเ าะระบบงา
(IT Application Control)

รูปที่ ๑ : หลักการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้างต้นแสดงหลักการจากบนสู่ ล่าง (top-down approach) ซึ่งใช้เป็นหลักการพื้นฐาน
สาหรับการพิจารณาในการนาการตรวจสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติในองค์กร การ
ควบคุมแต่ละระดับจะเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน โดยการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเริ่มจากระดับ
นโยบายที่ถูกกาหนดจากฝ่ายบริหารและได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการบริษัทไปจนถึงการควบคุมเฉพาะ
เรื่องที่มีอยู่ในระบบงานที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดของการควบคุมแต่ละระดับสามารถนาเสนอได้
ดังนี้
๑. การควบคุมด้านการกากับดูแล (Governance Control)
ความรับผิดชอบหลักสาหรับการควบคุมประเภทนี้จะอยู่ที่คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระดับนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การกาหนดให้มีหลักการ นโยบาย และกระบวนการด้านการ
รักษาความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการทางานและการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกรอบการทางาน
ดังกล่าว
การควบคุมด้านการกากับดูแลจะถูกนาไปปฏิบัติโดยทั้งคณะกรรมการบริษัท Board of Director)
และผู้บริหารระดับสูง (Executive Management) โดยการควบคุมเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล (Regulator)
ความแตกต่างระหว่างการควบคุมด้านการกากับดูแลและการบริหารจัดการ คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เฝ้าติดตามผลการควบคุมมากกว่าดาเนินกิจกรรมการควบคุมด้วยตนเอง เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จะไม่ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ แต่จะเป็นผู้เฝ้าติดตามผลการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกขององค์กร เป็นต้น ตัวอย่างของการควบคุมด้านการกากับดูแล
สามารถสรุปได้ดังนี้
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๑.๑ นโยบาย (Policies)
ทุกองค์กรต้องมีการกาหนดจุดหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) ผ่านทางแผนกลยุทธ์
(Strategic Plan) และแถลงการณ์นโยบาย (Policy Statement) โดยองค์กรที่มีจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนจะประสบความสาเร็จ
เนื่องจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร แถลงการณ์
นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ
รับ รองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงสื่อสารให้ กับพนักงานทุกคนในองค์กร ส าหรับรายละเอียดของ
แถลงการณ์นโยบายจะขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและขอบเขตการใช้งาน โดยองค์กรขนาดเล็ก การใช้แถลงการณ์
นโยบายฉบับเดียวอาจเพียงพอที่จะครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่สาหรับ
องค์ก รขนาดใหญ่ อาจต้อ งก าหนดนโยบายที่มี รายละเอีย ดและความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตามงานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานในองค์กร
องค์กรอาจพิจารณาให้มีแถลงการณ์นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้:
 นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Policy) ซึ่ง
ใช้ในการกาหนดระดับระดับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรโดยนโยบายนี้ควรถูก
กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และควรระบุระดับการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยตาม
ความสาคัญของระบบและข้อมูลที่ถูกประมวลผลขององค์กร
 นโยบายการจัดชั้นข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ ซึ่งใช้ในการกาหนดขอบเขตการ
ใช้ข้อมูลตามการอนุมัติการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ
 คานิยามของเจ้าของข้อมูลและระบบงาน รวมถึงสิทธิในการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูล
 นโยบายด้านบุคคล (Personnel Policy) ซึ่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานองค์กรใน
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจกาหนดให้มีการให้ลงนามในสัญญาจ้างงานโดยระบุ
ถึงความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อมูลขององค์กร
 นโยบายด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) ซึ่งนโยบายนี้
ควรพิจ าณาภาพรวมขององค์กรในการรับมือกรณีที่ระบบหยุดชะงักหรือเกิดภัยพิบัติ โดยไม่ใช่นาแค่ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพิจารณาเท่านั้น
๑.๒ มาตรฐาน (Standard)
โดยทั่วไป มาตรฐานจะถูกกาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนความต้องการของนโยบาย ซึ่งมาตรฐานจะถูกอนุมัติ
โดยฝ่ายบริหารเพื่อนาไปใช้เพื่อกาหนดวิธีการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงสื่อสารให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถึงการมีอยู่ของมาตรฐาน นอกจากนี้ มาตรฐานยังช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์กรอาจพิจารณาให้มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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 กระบวนการพัฒนาระบบ เมื่อองค์กรมีการพัฒนาระบบงานเพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจขององค์กร
มาตรฐานสาหรับการพัฒนาระบบควรถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ การ
นาไปใช้งาน และการบารุงรักษาระบบงานและโปรแกรม กรณีที่องค์กรมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกในการ
พัฒนาระบบงาน (outsource application development) หรือ ซื้อระบบงานจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
(Software vendor) มาตรฐานในการกาหนดข้อตกลง (Agreement) ระหว่างองค์กรและผู้ให้บริการควรถูก
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการว่าจ้างผู้ให้บริการดังกล่าว และทาให้มั่นใจว่าข้อตกลงที่จัดทาขึ้นสอดคล้อง
และเป็นไปตามความต้องการขององค์กร
 การกาหนดการตั้งค่าซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Configuration) เนื่องจากซอฟต์แวร์
ระบบ (System Software) เป็นองค์ประกอบหลักในการควบคุมสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กาหนดค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ระดับระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) จะช่วยให้สภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้น และช่วยระบุจุดอ่อนที่นามาใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
๒. การควบคุมด้านการบริหารจัดการ (Management Control)
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารสาหรับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การเข้าไปมี
ส่วนร่วมในทุกด้านขององค์กร และมุ่งเน้นไปที่ระบบงานและข้อมูลที่มีความสาคัญ ดังนั้น การทางานร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นสิ่งสาคัญ ฝ่ายบริหารต้องทาให้มั่นใจว่าความควบคุมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร มีความน่าเชื่อถือ และถูกนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
องค์การและการจัดการมีบทบาทสาคัญในภาพรวมระบบการควบคุมด้านไอทีเช่นเดียวกับทุกด้านการ
ดาเนินการขององค์กร โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถกาหนดสายการบังคับบัญชาและความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล
๒.๑ การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of duties)
การแบ่งแยกหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการควบคุมส่วนใหญ่ขององค์กร โดยทั่วไป องค์กรไม่
ควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งกระบวนการให้แก่บุคคลหรือแผนกเดียว หน้าที่งานในส่วนของการ
เริ่มต้น (Initiating) การอนุมัติ (Authorizing) การนาเข้า (Input) การประมวลผล (Processing) และการเช็ค
สอบ (Checking) ควรถูกแบ่งแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความผิดปกติของ
รายการ โดยการแบ่งแยกหน้าที่สาหรับระบบงาน สามารถกาหนดได้โดยจากัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานและ
ข้อมูลที่มมีความสาคัญตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเบื้ อ งต้ น คื อ การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ร ะหว่ า งผู้ พั ฒ นา
ระบบงาน (Development) และผู้ ด าเนิ น งาน (Operation) โดยผู้ ด าเนิ น งานจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ประมวลผลข้อมูล การนาโปรแกรมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเข้าสู่ระบบงานจริง (Production System) โดยไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบ รวมถึงถูกจากัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าถึงหรือแก้ไขโปรแกรมและข้อมูล
ในทางกลับกัน ผู้พัฒนาระบบงานจะถูกจากัดไม่ให้เข้าถึงระบบงานจริง (Production System) เช่นกัน สาหรับ
องค์กรขนาดใหญ่ อาจมีการพิจารณาการแบ่งแยกหน้าที่เพิ่มเติม เช่น การจากัดผู้ใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานที่มี
สิทธิ์สูง เป็นต้น
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๒.๒ การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management)
กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงควรถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงาน และข้อมูล มีการควบคุมที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการ
แบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติการร้องขอการเปลี่ยนแปลง การทดสอบการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติก่อนนาการ
เปลี่ยนแปลงไปใช้งานจริง และการเฝ้าติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังนาไปใช้งานจริง นอกจากนี้ กระบวนการ
ดังกล่าวยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์องค์กร รวมถึงความผิดพลาดที่
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญสาหรับการ
ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ระบบงานทั้ง ในแง่ของความถูกต้องของข้อมูล
และความพร้อมใช้งานของระบบถ้ามีการบริหารจัดการกระบวนการได้ไม่ดีพอ
๒.๓ การควบคุมด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental controls)
ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีการลงทุนกับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจานวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น การควบคุมด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมจึงมีความจาเป็นเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กร
ตัวอย่างของการควบคุมด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่
 สถานที่ตั้งของเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องประมวลผลหลัก (Server) ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีการจากัด
การเข้าถึงและปิดล็อคตลอดเวลา
 การเข้าถึงห้องเครือข่าย (Server room) จะถูกจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลผู้ได้รับอนุญาต
เท่านั้น
 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันเพลิงไหม้
 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เช่น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องตรวจวัดความชื้น เป็นต้น
 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสารอง เช่น UPS และ Generator เป็นต้น
นอกเหนื อ จากการควบคุ ม ข้ า งต้ น องค์ ก รควรพิ จ ารณาก าหนดให้ มี แ ผนกู้ คื น ระบบ ( Disaster
Recovery Plan) เพื่อตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ หรือ น้าท่วม และนาระบบงานกลับสู่การทางาน
ปกติ โดยระยะเวลาการกู้ คื น ระบบ ควรสอดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า นการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Planning) เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดาเนินธุรกิจในภาพรวม
๓. การควบคุมด้านเทคนิค (Technical Control)
การควบคุมด้านเทคนิคเป็นพื้นฐานการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กร ตัวอย่างที่ทา
ให้เห็นภาพชัดเจน ได้แก่ กรณีองค์กรต้องการป้องกันการเข้าถึงระบบงานหรือบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต องค์กร
ต้องจัดให้มีกระบวนการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ก่อนการเข้าถึงระบบงาน รวมถึงจัดเก็บหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตนของระบบงานทั้งหมด โดยทั่วไป การควบคุมด้านเทคนิคนี้จะเป็นไปตาม
เทคโนโลยีซึ่งใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Security Policy) ขององค์กร
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๓.๑ การควบคุมซอฟต์แวร์พื้นฐาน (System software control)
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นส่วนประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้ระบบงาน
สามารถใช้งานเพื่อสนับสนุนการทางานของผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ
(Operating System) เช่น Windows UNIX และ Linux ระบบเครือข่าย (Network) เช่น Firewall Antivirus และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เช่น Oracle และ DB2
ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบสามารถตั้ งค่ าเพื่ อสนั บสนุน การทางานเฉพาะทางและการรัก ษาความปลอดภั ย
ระดับสูง การตั้งค่าจะช่วยในเรื่องการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การแบ่งแยกหน้าที่งาน การจัดเก็บบันทึก
หรือร่องรองการตรวจสอบ (Audit log and trail) รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมความถูกต้องของ
ข้อมูล
ตัวอย่างการควบคุมด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ระบบมีดังนี้
 สิทธิการเข้าถึงระบบและข้อมูลตามนโยบายองค์กร
 การแบ่งแยกหน้าที่งานตามสิทธิที่กาหนดผ่านซอฟต์แวร์ระบบและการตั้งค่าอื่นๆ
 การตั้งค่าให้จัดเก็บบันทึกของระบบ (Audit log) และกาหนดให้มีการสอบทานอย่างต่อเนื่อง
 การตั้งค่าให้เข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร
 บริการการเข้ารหัสที่ใช้ในกรณีที่เป็นความลับคือระบุความต้องการ
 การบริหารจัดการการติดตั้ง Patch เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนา Patch หรือ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ไปติดตั้งในระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล รวมถึงมีการใช้งานอย่างเหมาะสม
๓.๒ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน (System development controls)
องค์กรควรกาหนดให้มีกระบวนการการควบคุมการพัฒนาระบบงานที่ช่วยให้มีการควบคุมที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานทางานได้ตรงตามหน้าที่งานและข้อมูลที่ประมวลผลมีความถูกต้อง
ตัวอย่างการควบคุมการพัฒนาระบบงานมีดังนี้
 เอกสารความต้องการของผู้ใช้งานควรถูกจัดทาขึ้นและมีการวัดผลสาเร็จของโครงการ
 การออกแบบระบบงานควรเป็นไปตามกระบวนการที่กาหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการของ
ผู้ใช้งานและการควบคุมได้ถูกออกแบบให้เข้ากับระบบงาน
 การทดสอบควรทาให้ ครอบคลุ มทุกองค์ประกอบ รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูล กับระบบงานอื่น
(System interface) และผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทางานได้ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
 เทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การโครงการ (Project
Management)
ควรถู ก น ามาใช้ ใ น
กระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล
๓.๓ การควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application based controls)
วัตถุประสงค์ของการควบคุมเฉพาะระบบงานคือการทาให้มั่นใจว่า:
 ข้อมูลนาเข้าทั้งหมดมีความแม่นยา สมบูรณ์ อนุมัติ และถูกต้อง
 ข้อมูลทั้งหมดได้รับการประมวลผลตามที่ตั้งใจ
 ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดมีความถูกต้องและครบถ้วน
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 ผลลัพธ์ทั้งหมดถูกต้องและสมบูรณ์
 มีการบันทึกเพื่อติดตามกระบวนการตั้งแต่การนาเข้าข้อมูลจนถึงแสดงผลลัพธ์
๓.๔ การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงานจะต้องทาความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและ
ประเมินการควบคุมที่เป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automated Control)
ตัวอย่างการควบคุมเฉพาะระบบงานมีดังนี้
 การควบคุมข้อมูลนาเข้า (Input control) – การควบคุมประเภทนี้จะถูกใช้ในการเช็คสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลนาเข้าระบบงานทั้งจากพนักงานบริษัทหรือระบบงานอื่น ข้อมูลนาเข้าจะถูกเช็คสอบตาม
เงื่อนไขและการตั้งค่าที่กาหนดไว้ในระบบงาน
 การควบคุมการประมวลผล (Process control) – การควบคุมประเภทนี้จะเป็นแบบอัตโนมัติ
เพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลมีความสมบูรณ์และถูกต้อง
 การควบคุมผลลัพธ์ (Output control) - การควบคุมประเภทนี้จะควบคุมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
คือ การเช็คสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ข้อมูลกับข้อมูลนาเข้า
 การควบคุมความถูกต้อง (Integrity control) – การควบคุมประเภทนี้จะเฝ้าติดตามกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังมีความสอดคล้องและถูกต้องตามกระบวนการที่กาหนดไว้
 ร่องรอยการตรวจสอบ (Management trail) – การควบคุมประเภทนี้ คือ การจัดเก็บบันทึกหรือ
ร่องรอยการตรวจสอบเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถเช็คสอบรายการตั้งแต่กระบวนการนาเข้าข้อมูลจนถึงขั้นตอน
การแสดงผลลัพธ์ โดยการควบคุมลักษณะนี้ จะช่วยฝ่ายบริหารในการเฝ้าติดตามความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมในภาพรวมและหาจุดผิดพลาดเพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการและการควบคุมต่อไป
๓.๕ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Information security)
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นส่วนสาคัญของการควบคุมด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะถูกนามาใช้กับทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล และ
เป็นส่วนประกอบที่ทาให้การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ โดยทั่งไป องค์ประกอบของ
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลมีดังนี้
 การรักษาความลับ (Confidentiality) – ข้อมูลที่เป็นความลับต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึง
และเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการรักษาความลับต้องนาหลักการเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) มาร่วม
พิจารณาด้วย
 ความถูกต้อง (Integrity) – ความถูกต้องของข้อมูลจะต้องครอบคลุมทั้งในเรื่องความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล รวมถึงความน่าเชื่อถือของการประมวลผลและรายงานทางการเงินด้วย
 ความพร้อมใช้งาน (Availability) - ข้อมูลจะต้องพร้อมใช้งานสาหรับลูกค้าและคู่ค้าเมื่อมีความ
ต้องการ ความพร้อมใช้งานยังรวมถึงความสามารถในการกู้คืนข้อมูลจากความสูญเสีย การหยุดชะงัก การล่ม
ของระบบงาน และการเกิดเหตุภัยพิบัติกับศูนย์ประมวลผลหลักขององค์กร
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