คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
(IT Audit Manual - Risk Based Supervision)
……………………………………………….
สำนักงำน คปภ.
๑ มิถุนำยน 2561
1. วัตถุประสงค์
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม
การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อสื่อสารชี้แจงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม โดยเอกสารฉบับนี้ได้รวมถึงตัวอย่างการควบคุมหลักที่บริษัทประกันภัยควร
ถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างแนวทางการควบคุมเท่านั้น บริษัทประกันภัยสามารถเลือกที่จะใช้การควบคุม
ที่เหมาะสมหรื อดีกว่าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทประกันภัย บริห ารจัดการและปฏิบัติงานภายใต้ ความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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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
กาหนดกลยุทธ์การกากับดูแลบริษัทประกันภัย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยการกากับดูแลตามความ
เสี่ยงนี้เป็นแนวทางที่ช่วยให้สานักงาน คปภ. สามารถเข้าดาเนินการแทรกแซงหรือดาเนินมาตรการใดๆ ที่ช่วย
ป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที

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

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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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
นโยบายในการน าความเสี่ ย งด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษัทประกันภัย มาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ ง
ในการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) โดยพัฒนากรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (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)

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง

หน้า ๓ จาก ๑๔

6. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบ
๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑) การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
ผู้บริหารของบริษัท (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) การรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร
(Operational Infrastructure Security Management) และการควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
๒.๑.๒) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centers Protection and Controls)
๒.๑.๓) การจั ดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศจากผู้ ให้ บริการภายนอก
(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) การบริห ารจัด การบริการทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Service
Management)
๒.๓.๒) การทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถ
นากลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability)

รูปที่ ๓ : แสดงความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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7. ตารางความเสี่ยงและตัวอย่างการควบคุมหลัก
หมำยเหตุ: ตำรำงควำมเสี่ยงและตัวอย่ำงกำรควบคุมต่อไปนี้ เป็นกำรชี้แจงควำมเสีย่ งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำง
กำรควบคุมหลักที่บริษัทประกันภัยควรถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่ำงกำรควบคุมหลักเท่ำนั้น บริษัทประกันภัยสำมำรถเลือกใช้
กำรควบคุมที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯได้

กระบวนการ
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างการควบคุมหลัก

1.1 การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารของบริษัท
(Oversight of Technology Risks by Board of Directors and Senior Management)
OV.01 การ
บริหารจัดการ
โครงสร้างและ
ทรัพยากร
ของหน่วยงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของบริษัท
ประกันภัย

OVR.01 การจัดโครงสร้างและทรัพยากรของหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยอาจไม่
เหมาะสมทาให้การแบ่งหน้าที่ไม่ถกู ต้อง เป็นสาเหตุให้
สามารถที่จะกระทาความผิด หรือสามารถปกปิดการ
กระทาความผิดได้ รวมถึงอาจไม่ได้รับทรัพยากรบุคคล
ที่เพียงพอเพื่อรองรับการกากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

OVC.01 มีการจัดทา IT Organization Chart ที่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ และโครงสร้างที่สาคัญ (เช่น หน่วยงานพัฒนาระบบ
(Developer) แยกจากหน่วยงานบริหารจัดการระบบ (IT
Administrator)) รวมถึงต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ
IT Organization Chart

OVR.02 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ประกันภัยอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทาให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจ
ดาเนินการได้ไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

OVC.02 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อกากับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย

OVR.03 หน้าที่รับผิดชอบงานที่สาคัญอาจไม่ได้ถูก
มอบหมาย เนื่องจากไม่มีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน

OVC.03 มีการจัดทา Job Description ที่มีรายละเอียดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สาคัญอย่างชัดเจน เป็นแนวทางให้พนักงาน
สามารถดาเนินงานได้ตามหน้าที่ โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน
และอนุมัติ Job Description

OVR.04 การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานอาจไม่ตรงกัน หรือไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร

OVC.04 มีการจัดทานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ เหมาะสม โดย
มีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ
มีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ

OVR.05 กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ ทาให้การจัดสรร
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสม

OVC.05 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Strategy Plan) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ
(Business Strategy Plan) โดยแผนกลยุทธ์ฯ ต้องได้รับการ
สื่อสารและอนุมัติ จากผูบ้ ริหารทางธุรกิจ
OVC.06 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy Plan) ไปยังผู้บริหาร
เป็นประจา

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

TRR.01 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน
หรือไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

TRC.01 มีการจัดทาเอกสารแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ
เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ

TRR.02 ไม่มีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

TRC.02 มีการระบุความเสีย่ ง และประเมินความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย โดยจะต้องได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง

หน้า ๕ จาก ๑๔

กระบวนการ

ความเสี่ยง

ตัวอย่างการควบคุมหลัก

TRR.03 ไม่มีการจัดทาแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ถูกบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม

TRC.03 มีการจัดทาแผนตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท

TRR.04 ไม่มีการประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทาให้ไม่สามารถทราบได้ถึง
ประสิทธิภาพของการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบัน และอาจไม่สามารถบริหารจัดการ ปรับปรุง
หรือแก้ไขได้

TRC.04 มีการประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบอิสระ และรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
TRC.05 มีการรายงานสถานะของการปรับปรุง แก้ไขการควบคุม
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้บริหาร
เป็นประจา

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ การรักษาความปลอดภัย (Security)
2.1.1 การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ (Operational Infrastructure Security
Management) และการควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
OA.01 นโยบาย
การรักษาความ
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

OAR.01 การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน หรือไม่
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

OAC.01 มีการจัดทาเอกสารนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ความละเอียดเพียงพอ เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร
ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ

OA.02 การ
บริหารจัดการ
บัญชีผู้ใช้งาน
(User Access
Request)

OAR.02 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

OAC.02.01 มีการอนุมัติคาร้องขอการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
โดยหัวหน้างานของผู้ใช้งาน (Requester Head)

OA.03 การ
กาหนดสิทธิ
พื้นฐานในการ
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศ
ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
(User
Authorization
Matrix)

OAR.03 มีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศผิดพลาด ทาให้ผู้ใช้งานได้รับสิทธิเกินหน้าที่
และความรับผิดชอบ

OA.04 การ
ทบทวนสิทธิ
และรหัสผู้ใช้งาน
(User Profile
Review)

OAR.04 รหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก และรหัส
ผู้ใช้งานที่ไม่มีความจาเป็นในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(เช่น พนักงานโอนย้าย) รวมถึงรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ
เกินหน้าที่และความรับผิดชอบ อาจไม่ถูกตรวจพบและ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

OAC.04.01 มีการจัดทารายงานการทบทวนสิทธิและ
รหัสผู้ใช้งานจากระบบสารสนเทศ เพื่อความครบถ้วนและถูกต้อง
ของรหัสผู้ใช้งาน

OA.05 การระงับ
สิทธิผู้ใช้งาน

OAR.05 รหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก อาจไม่ได้
รับการระงับการเข้าถึงอย่างทันท่วงที ทาให้มีพนักงาน
อื่นนารหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก / โอนย้าย
ไปใช้งาน หรือดาเนินการในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

OAC.05.01 ควรแจ้งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดส่งรายชื่อ
พนักงานลาออก / โอนย้ายมาที่ฝ่ายสารสนเทศ (IT) ก่อนวันที่
พ้นสภาพ / โอนย้าย

OAC.02.02 มีการสอบทานการกาหนดสิทธิของผู้ใช้งาน
โดยผู้ที่เหมาะสมและลงนามเป็นหลักฐานในใบคาร้องขอการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ (User Access Request)
OAC.03.01 มีการกาหนดสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (User Authorization
Matrix) เป็นลายลักษณ์อักษร
OAC.03.02 มีการสอบทานเอกสารการกาหนดสิทธิพื้นฐาน
ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
(User Authorization Matrix) โดยหน่วยงานเจ้าของระบบ
สารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และลงนามเป็นหลักฐาน
ในเอกสารการสอบทานสิทธิ

OAC.04.02 มีการทบทวนสิทธิ และรหัสผู้ใช้งานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง

หน้า ๖ จาก ๑๔

กระบวนการ

ความเสี่ยง

ตัวอย่างการควบคุมหลัก
OAC.05.02 พนักงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการสิทธิ และรหัส
ผู้ใช้งาน (User Admin) ทาการลบ หรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของพนักงานลาออก / โอนย้ายอย่างทันท่วงที

OA.06 การตั้งค่า
การรักษาความ
ปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

OAR.06 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการตั้งค่า
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไม่เข้มแข็ง

OAC.06.01 มีการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของระบบสารสนเทศ
(Default setting) และการตั้งค่ากลางของระบบสารสนเทศ
(Global setting) อย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย
OAC.06.02 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และ
การควบคุมรหัสผ่านอย่างเหมาะสม (Password setting)
OAC.06.03 มีการปรับแต่งค่าการรักษาความปลอดภัย
และการควบคุมรหัสผ่านแต่ละผู้ใช้งาน (Customized Profile)
อย่างเหมาะสม
OAC.06.04 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และจากัดสิทธิ
การใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงอย่างเหมาะสม (High
Privileged ID Restriction)
OAC.06.05 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และจากัดสิทธิ
การเข้าถึงไฟล์ และข้อมูลที่สาคัญบนระบบสารสนเทศที่ใช้งานจริง
(File Permission)
หมายเหตุ: การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และการควบคุม
หลักทั้งหมดควรดาเนินการในระดับระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ระบบงานสารสนเทศ (Application) ฐานข้อมูล
(Database) และระบบเครือข่าย (Network)

OA.07 การ
ควบคุมรหัส
ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุด และการ
เบิกใช้รหัส
ผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง

OAR.07.01 ไม่สามารถใช้งานรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุดได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การแก้ไขปัญหาที่จาเป็น
ต้องใช้รหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดเท่านั้น

OAC.07.01 มีการจัดเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
ที่มีสิทธิสูงสุดอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน
ในกรณีฉุกเฉิน

OAR.07.02 มีการใช้งานรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง
โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การแก้ไขข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

OAC.07.02 มีการอนุมัติการเบิกใช้รหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง
ตามความจาเป็น และถอนสิทธิคืนอย่างทันท่วงที

OA.08 การติดตั้ง
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย
ทางด้านระบบ
เครือข่าย และ
การสื่อสาร

OAR.08 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยทางด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ที่ไม่เหมาะสม

OAC.08 มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ
เครือข่าย เช่น Firewall เพื่อป้องกันระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเครือข่าย
ภายนอก

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

OAC.09.01 มีการจากัดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศจาก
ระยะไกล (Remote Access)

OA.10 มาตรการ
และกระบวนการ
ป้องกัน ตรวจจับ
และแก้ไขภัย

OAC.10.01 มีการจัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย
เบื้องต้น หรือการป้องกันภัยคุกคาม (Security Awareness)
เป็นประจา เพือ่ ให้พนักงานเข้าใจลักษณะของภัยคุกคาม
และการป้องกันภัยคุกคาม

OAR.10 มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ อันเนื่องมาจากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงไม่สามารถ
ตรวจจับ และแก้ไขภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที

OAC.09.02 มีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายจากภายนอก (เช่น การใช้งานเครือข่ายเสมือน
(Virtual Private Network : VPN) โดยได้รับการอนุมัติให้
เข้าถึงอย่างเหมาะสม

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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คุกคาม

OA.11 การ
จัดเก็บและ
สอบทาน Log
ด้านความ
ปลอดภัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวอย่างการควบคุมหลัก
OAC.10.02 มีมาตรการและกระบวนการป้องกัน ตรวจจับ
และแก้ไขภัยคุกคาม โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
สื่อสาร ทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

OAR.11 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการกระทา / รายการที่ผิดปกติ
อาจไม่ได้ถูกตรวจพบ และแก้ไขอย่างทันท่วงที

OAC.11.01 มีการจัดเก็บ Log เพื่อสอบทานอย่างเพียงพอ
และมีการป้องกันการแก้ไข หรือทาลาย Log
OAC.11.02 มีการสอบทาน Log ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ

2.1.2 การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centers Protection and Controls)
DC.01 การ
DCR.01 มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย
ควบคุมและ
(Server) และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ
ป้องกันศูนย์ข้อมูล

DCC.01.01 มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล
(Data Centers) เป็นลายลักษณ์อกั ษร
DCC.01.02 มีการจากัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล (Data
Centers) อย่างเหมาะสม โดยศูนย์ข้อมูล (Data Centers)
ควรเป็นห้องปิดที่ป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
DCC.01.03 มีการบันทึกการเข้า-ออกศูนย์ข้อมูล (Data
Centers) ของผู้เยี่ยมชม (Visitor log book)

DCR.02 ระบบงานสารสนเทศหยุดชะงัก เนื่องจาก
ไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้ากระชาก ทาให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย

DCC.02.01 มีการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนสภาพแวดล้อม
ของศูนย์ข้อมูล (Data Centers) อย่างเหมาะสม เช่น
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องสารองไฟฟ้าและ
ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และกล้องวงจรปิด (CCTV)
เป็นต้น
DCC.02.02 มีการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของอุปกรณ์ และสถานะของ
การบารุงรักษา (Maintenance Agreement) โดยจะต้อง
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

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

MOR.01 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก
อาจไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

MOC.01 มีการกาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก

MOR.02 ไม่สามารถควบคุมและกากับดูแลผู้ให้บริการ
ภายนอกได้ ทาให้ไม่ได้รับการบริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกิจ

MOC.02 มีการจัดทาสัญญาจ้างในการให้บริการ โดยมีการ
กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบาย
การรักษาความปลอดภัย และกาหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA) ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร

MOR.03 การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกิจ
อาจไม่ถูกตรวจพบ และแก้ไขอย่างทันท่วงที

MOC.03 มีการตรวจสอบ ติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
ภายนอกอย่างสม่าเสมอ (เทียบกับข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA))

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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ตัวอย่างการควบคุมหลัก

2.2 ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity)
2.2.1 การพัฒนาระบบงานและโปรแกรม รวมถึงการควบคุมการจัดซื้อระบบงาน
(Acquisition and Development Control)
AD.01 การ
พัฒนาระบบงาน
และโปรแกรม
รวมถึงการควบคุม
การจัดซื้อ
ระบบงาน
(Acquisition
and
Development)

ADR.01 ฟังก์ชันงาน หรือการควบคุมเฉพาะทีจ่ าเป็น
ของระบบงาน อาจไม่ได้ถูกพัฒนา

ADC.01 มีการจัดทาเอกสารความต้องการของระบบงาน
(Requirement) โดยจะต้องมีการสอบทานความต้องการและ
อนุมัติโดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของระบบงาน

ADR.02 ระบบงานที่ถูกพัฒนาอาจทางานได้ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือมีการทางาน
ที่ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย

ADC.02 มีการทดสอบระบบงานที่พัฒนาโดยผู้ใช้งาน
(User Acceptance Test) และลงนามโดยผู้ใช้งาน
(หรือผู้ร้องขอให้พัฒนาระบบงาน) ไว้เป็นหลักฐาน
รวมถึงมีการอนุมัติให้ใช้งานจริง (Go-live)

ADR.03 การโอนย้ายฐานข้อมูล หรือการนาข้อมูลจาก
ระบบงานเก่า ไปนาเข้าระบบงานใหม่อาจไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง

ADC.03 มีการทดสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
และลงนามโดยเจ้าของข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

ADR.04 การบารุงรักษาระบบงาน หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบงาน เช่น Bug Fix ไม่สามารถทาได้
เนื่องจากระบบงานมีความซับซ้อน และไม่มีการจัดทา
เอกสารทางเทคนิคของระบบงาน

ADC.04 มีการจัดทาเอกสารทางเทคนิคของระบบงาน
และมีการทบทวน ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ADR.05 ผู้ใช้งานปฏิบัติงานด้วยระบบงานใหม่ผิดพลาด
เนื่องจากขาดการอบรมผู้ใช้งาน หรือคู่มือการใช้งาน
ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน

ADC.05 มีการอบรมผู้ใช้งานในการใช้งานระบบงานใหม่
และ/หรือมีการจัดทาคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม

PM.01 การ
บริหารจัดการ
และติดตามการ
พัฒนาระบบงาน
(Project and
Change
Monitoring)
SC.01 การ
บริหารจัดการ
Source Code
(Source Code
Control)

PMR.01 ความเสี่ยง ปัญหาในการพัฒนาระบบงาน
และการแก้ไขระบบงาน อาจไม่ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

PMC.01 มีการติดตามผลการดาเนินการในการพัฒนาระบบงาน
และบริหารจัดการความเสี่ยง / ปัญหา โดยมีการรายงานผล
การดาเนินการต่อผู้บริหารเป็นประจา

CM.01 การ
บริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
(Change
Management)

CMR.01 การเปลี่ยนแปลงระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต CMC.01 มีการอนุมัติให้เปลีย่ นแปลงระบบงานเป็นลายลักษณ์
อาจทาให้ระบบงานทางานผิดพลาด หรือทาให้ข้อมูล
อักษร โดยผูบ้ ริหารทางด้านธุรกิจ หรือเจ้าของระบบงาน
เสียหาย
CMC.02 มีการอนุมัติให้เปลีย่ นแปลงระบบงานเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (IT)

PMC.02 มีการติดตามสถานะของการร้องขอการเปลี่ยนแปลง
(Change Request) มีการจัดลาดับความสาคัญ การประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบ และรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นประจา
SCR.01 การแก้ไข ปรับปรุง ระบบงาน / โปรแกรม
ผิดพลาด เนื่องจากการนา Source Code ที่ผิดพลาด
มาดาเนินการ

CMR.02 ระบบงานที่เปลี่ยนแปลง อาจทางานไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือมีการทางาน
ที่ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย

SCC.01 มีการจากัดสิทธิผู้ที่สามารถดาเนินการ Check-in /
Check-out Source code
SCC.02 มีการอนุมัติ และสอบทานการ Check-in / Check-out
Source code ทุกครั้ง ในระหว่างกระบวนการพัฒนาและการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

CMC.03 มีการทดสอบระบบงานที่เปลีย่ นแปลงโดยผู้ใช้งาน
(User Acceptance Test) และลงนามโดยผู้ใช้งาน (หรือผู้ร้อง
ขอให้เปลี่ยนแปลงระบบงาน) ไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงมีการอนุมัติ
ให้นาระบบงานที่เปลี่ยนแปลงมาใช้งานจริง (Production)

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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2.3 ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)
2.3.1 การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management)
SM.01 การ
บริหารจัดการ
คาร้องขอบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

SMR.01 การให้บริการ หรือการแก้ไขปัญหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ทันท่วงที
ทาให้ระบบงานสารสนเทศทางานผิดพลาด
หรือไม่สามารถทางานได้ เป็นระยะเวลานาน
หรือระบบงานไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

SMC.01 มีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัตงิ านเรื่องการร้องขอ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ
เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็น
สาระสาคัญ
SMC.02 มีการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ไข และติดตามผลการแก้ไข
SMC.03 มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติ และ
จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข

2.3.2 การทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability)
BK.01 การ
สารองข้อมูล

BKR.01 ข้อมูลที่สาคัญอาจไม่ถูกสารองไว้อย่างเพียงพอ
ต่อการดาเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉิน

BKC.01 มีการออกแบบกระบวนการสารองข้อมูลที่ครอบคลุม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบงาน
(Application) , ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ
ฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น โดยจะต้องรองรับการกู้คืนข้อมูล
ตามความเหมาะสมทางธุรกิจ

BKR.02 ข้อมูลทีส่ ารองไว้ อาจไม่พร้อมใช้งาน
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

BKC.02 มีการจัดเก็บข้อมูลสารองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย
โดยข้อมูลสารองจะต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

JS.01 การ
ติดตามการสารอง
ข้อมูล และตาราง
งาน (Job
Schedule)

JSR.01 ตารางงาน (Job Schedule) และกระบวนการ
สารองข้อมูลที่สาคัญอาจดาเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาด โดยไม่ได้ถูกแก้ไข
อย่างทันท่วงที หรือตามความต้องการทางธุรกิจ ทาให้
ข้อมูลที่สารองผิดพลาดไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้

JSC.01 มีการเฝ้าติดตามตารางงาน (Job schedule) และ
กระบวนการสารองข้อมูลที่สาคัญ โดยเจ้าหน้าที่ดา้ นสารสนเทศ
(IT Operator) รวมถึงการบันทึกผลการติดตามประจาวัน
บนเอกสารการติดตามงาน (run sheet) รวมถึงมีการสอบทาน
ผลการติดตามและลงนามโดยผู้สอบทานไว้เป็นหลักฐาน

RT.01 การ
ทดสอบการกู้คืน
ข้อมูล

RTR.01 ข้อมูลทีส่ ารองไว้ อาจไม่สามารถนามากู้คืนได้
ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจาเป็นต้องกูค้ ืน เนื่องจาก
ข้อมูลที่สารองนั้นผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน

RTC.01 มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลสารองเป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

DR.01 การ
ทดสอบแผนการ
กู้คืนระบบ
สารสนเทศ
(Disaster
recovery plan)

DRR.01 การกู้คืนระบบสารสนเทศอาจทาได้ล่าช้า
หรือไม่สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศได้ หรือการกู้คืน
ระบบทาให้ข้อมูลเสียหาย หรือการกู้คืนระบบทาให้
ระบบงานทางานผิดพลาด ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้
เป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

DRP.01 มีการจัดทาแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster
Recovery Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องมีการสื่อสาร
ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ

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

MAR.01 อาจไม่สามารถซ่อมบารุงอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ หรือต้องซ่อมบารุงโดยมี
ค่าดาเนินการที่สูง เนื่องจากไม่มีข้อตกลงการบารุงรักษา
กับผู้ให้บริการ หรือข้อตกลงหมดอายุ

MAC.01 มีการติดตามระยะเวลาของข้อตกลงการบารุงรักษา
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการติดตาม
ต่อผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ

DRP.02 มีการทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารให้รับทราบ

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง

หน้า ๑๐ จาก ๑๔

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 4 : กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ดังนี้
๑) ผู้ ต รวจสอบ (Assurance Professional) หมายถึ ง บุ คคลซึ่ ง เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม
การให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และออกรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่ผู้รับการตรวจและผู้ใช้งาน
๒) ผู้ รั บ การตรวจ (Accountable Party) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ มบุคคล รวมถึงผู้ บริห าร
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือขอบเขตงานที่ถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
๓) ผู้ ใ ช้ ง านผลการตรวจสอบ (User) หมายถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ใ ช้ ผ ลลั พ ธ์ จ ากกิ จ กรรม
การให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหารงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ผู้ ใ ช้ ผ ลการตรวจสอบหลั ก และผู้ ถื อ หุ้ น เจ้ าหนี้ ลู กค้ า คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเป็นผู้ใช้งานผลการตรวจสอบรอง
โดยกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๕ ขัน้ ตอน ดังนี้
๑) การกาหนดขอบเขตงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การระบุเรื่องการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอบเขตงานตรวจสอบอาจเป็นได้ทั้งระบบงาน กระบวนการ หรือการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒) การวางแผนงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ การวางแผนงานตรวจสอบของ
สานักงาน คปภ. รวมถึงการวางแผนงานร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยมีรายละเอียดอย่างย่อ ดังนี้

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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๒.๑) การวางแผนในรายละเอี ย ดของโครงการตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ บริ ษั ท
ประกันภัย โดยการยืนยันความเข้าใจเบื้องต้น การเข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย และการจัดทาและ
นาเสนอแผนงานในรายละเอียด
๒.๒) การชี้แจงและทาความเข้าใจในเบื้องต้นภายในทีมงานตรวจสอบของสานักงาน คปภ.
โดยการยืน ยั นบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกในทีมตรวจสอบ และการจัดการประชุมชี้แจงในเบื้องต้นของ
ทีมตรวจสอบ
๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑) ทาความเข้าใจเพิ่มเติม และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบการควบคุ ม (Design
Effectiveness
Assessment) ก่อนดาเนิ น การทดสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและวิเคราะห์ในรายละเอียด
สานักงาน คปภ. จะทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทดสอบทางเดินของข้อมูล /เอกสาร
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้
๓.๒.๑) การทบทวนกระบวนการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส านั ก งาน คปภ.
จะดาเนิ น การทบทวนกระบวนการด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ อยู่ภ ายใต้ ขอบเขตของงานตรวจสอบโดย
พิจ ารณาถึงการออกแบบและการควบคุม โดยขั้นตอนดังกล่ าว จะช่ว ยระบุการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่องว่างในกระบวนการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อองค์กร
๓.๒.๒) การทดสอบทางเดินของข้อมูล /เอกสาร สาหรับการทดสอบทางเดินของข้อมูล /
เอกสารนั้น สานักงาน คปภ. จะทดสอบโดยการติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการดาเนินการตลอดจน
เสร็จสิ้นกระบวนการของข้อมูล/เอกสารนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการออกแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
หากประสิทธิผลของการออกแบบไม่เหมาะสม สานักงาน คปภ. จะบ่งชี้ถึงจุดที่มีความเสี่ยง และข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหรือออกแบบการควบคุมใหม่
๓.๓) การประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ (Operating
Effectiveness Assessment) ส าหรั บ การควบคุ ม ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ อ อกแบบมาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สานักงาน คปภ. จะดาเนินการทดสอบรายการและวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างละเอียด โดยใช้
วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ สั ง เกตขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ปฏิ บั ติ ง านซ้ า และการทดสอบรายการ โดยใช้ เ ทคนิ ค
การตรวจสอบของสานักงาน คปภ. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะได้รับการปฏิบัติ
โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ่งหากประสิทธิผลของการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบ
ที่ว างไว้นั้ น ส านั ก งาน คปภ. จะชี้ แ จงถึ ง จุ ดที่ มีค วามเสี่ ย ง และข้อ เสนอแนะเพื่ อให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพกั บ
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง
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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

ทาความเ า เกี่ยวกับ
กระบว การ ละการควบคุม
ที่ บัตอย่
ุบั

การทบทว กระบว การ

การทดสอบเบองต

ย ยั ั ตอ การควบคุม
าย
ุบั

ระเม การควบคุม าย ว่า
มีการออก บบอย่างมี
ระสท ผล

าเ ตอง รับ รุง

OK

การทดสอบการควบคุม

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 5 : การดาเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) การสรุปผลงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอนการดังนี้
๔.๑) หารือและยืนยันความเข้าใจสาหรับประเด็นที่ตรวจพบกับบริษัทประกันภัย
๔.๒) จัดทารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์นาเสนอผู้บริหารสานักงาน คปภ.
๔.๓) จัดเตรียมเอกสารการประชุมและนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูง
ของสานักงาน คปภ. (ถ้ามี)
๔.๔) จัดทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยรับทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ
๕) การติดตามผลการตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
๕.๑) เข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย เพื่อแจ้งกระบวนการในการติดตามผลการตรวจสอบ
๕.๒) ติดตามแผนการดาเนินการแก้ไขและสอบทานวิธีการแก้ไขปรับปรุง
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