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Executive Summary
ที่มาและเหตุผลความจาเป็น
สายกากับสถาบันการเงิน (สกส.) ได้ปรับปรุงแนวทาง
การตรวจสอบแบบเน้นธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ (Significant
Activities - SA) โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถือเป็น
SA หนึ่ง (SA-IT) ของการตรวจสอบสถาบันการเงิน (สง.)
ฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ฝตท.) จึงได้
พั ฒ นาแนวทางการตรวจสอบ SA-IT ให้ ส อดคล้ อ งตาม
กรอบหลักการมาตรฐานสากล รวมถึงปรับปรุงปัจจัยที่ใช้ใน
การประเมิน ระดั บความเสี่ ย งที่ มี อยู่ (Inherent Risk - IR)
และประเมินคุณภาพการจัดการความเสี่ยง (Quality of Risk
Management - QRM) ของ SA-IT เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางใน
การประเมินระดับความเสี่ยงด้าน IT ของ สง. โดยได้ศึกษา
เปรียบเทียบแนวทางการตรวจสอบของหน่วยงานกากับดูแล
ในต่างประเทศที่มีการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบด้าน IT
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ FFIEC (สหรัฐอเมริกา)
และ MAS (สิ ง คโ ปร์ ) เพื่ อ น ามาปรั บปรุ งแ น ว ท า ง
การตรวจสอบด้าน IT ของ ฝตท. ให้เหมาะสมกับระบบ สง.
ในไทย

เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย/ระบบงานของธนาคาร การพัฒนา
หรือเปลี่ ยนแปลงระบบงานที่สาคัญหรือเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการลูกค้า/การทาธุรกรรมการเงินของลู ก ค้า ความ
ซับซ้อนของระบบ IT การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยังไม่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ความพร้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์
หลั กและศูนย์ส ารอง ระบบเครือข่ายสื่ อสารและอุปกรณ์
เครือข่ายยังมีจุดที่เป็น single point of failure ความพร้อม
ของระบบงานที่ใช้รองรับการประมวลผลได้อย่างต่อเนื่ อง
ตามความต้องการของหน่วยงานธุรกิจทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน
2.2 ความเสี่ยงด้า นกลยุทธ์ (Strategic Risk)
พิ จ ารณาครอบคลุ ม ถึ ง นโยบาย/แผนกลยุ ท ธ์ และการ
จัดสรรงบประมาณโครงการด้าน IT ที่สาคัญสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. การประเมิน Quality of Risk Management (QRM)
เพื่ อ ให้ สง. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
ของระบบ IT โดยมี QRM ใน 2 ระดับ ดังนี้
3.1 ระดั บ Operational Management (OM)
เป็ น การควบคุ ม เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ ข องการ
ปฏิ บั ติ งานประจ าวั น (Day-to-Day Operation) โดยการ
ประเมิ น ครอบคลุ ม ตามกรอบหลั ก การ Security Integrity - Availability (SIA) เพื่อให้ระบบ IT ของ สง. มี
การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ พี ย งพอและสอดคล้ อ งตาม
มาตรฐาน มีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ และมีความ
พร้อมใช้งาน
3.2 ระดับ Oversight Functions (OF) ใน 5 ด้าน
ได้แก่ คณะกรรมการ สง. ผู้บริหารระดับสูง งานบริหารความ
เสี่ยง งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า สง. มี ก ารก ากั บ ดู แ ล
การดาเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
4. การประเมิ น Net Risk ซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งสุ ท ธิ
ของระบบ IT ที่คงเหลืออยู่ ภายหลังจากการบริหารจัดการ
Inherent Risk แล้ว

สรุปกรอบเนื้อหา
สาระส าคั ญ ของแนวทางการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
1. คาจากัดความของระบบ IT และโครงสร้างระบบ
IT ที่สาคัญของสถาบันการเงิน ได้แก่ ศูนย์ คอมพิวเตอร์
(Data Center) ระบบเครื อข่ายสื่ อสาร (Network) ระบบ
Core Banking ระบบงานการให้บริการแก่ลูกค้า
2. การประเมิ น Inherent Risk (IR) ซึ่ งเป็ น ความ
เสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ IT ที่ใช้รองรับกระบวนการดาเนินธุรกิจ
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้ านปฏิ บัติ การ (Operational
Risk) พิจารณาครอบคลุ มถึง การพัฒนาหรื อปรั บปรุ ง ด้ าน
การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบ IT
การใช้ บ ริ ก าร IT Outsourcing ที่ ส าคั ญ จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมโยง
เครื อข่าย/ระบบงานกับภายนอก การน าอุปกรณ์ส่ วนตั ว
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5. การประเมินแนวโน้มความเสี่ยง (Direction of
Net Risk) ซึ่งเป็นโอกาสที่ความเสี่ยงสุทธิของระบบ IT จะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ประเมินไว้ ในอีก 1 ปีข้างหน้า
จากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่มีอยู่ (IR) ของระบบ
IT และ/หรือคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง (QRM)
ประโยชน์ของการจัดทาแนวทางการตรวจสอบ
ฝตท. มุ่ ง หวั ง ให้ แ นวทางการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศนี้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นวงกว้ า ง โดย
ดาเนิ น การเผยแพร่ ใ น Web Portal ของ สกส. เพื่อเป็ น
แหล่ ง ข้ อ มู ล ให้ ผู้ ต รวจสอบด้ า น IT ของ ธปท. สามารถ
download ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้คณะทางาน
FSAP สกส. สามารถใช้อ้างอิง ในการประเมิน FSAP การ
กากับดูแล สง. ด้าน IT ต่อไป
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ส่วนที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
1.1 คาจากัดความ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ
ทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

1.2 โครงสร้างระบบ IT ที่สาคัญ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ศูนย์รวมของเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาคัญของธนาคาร
ที่ใช้ประมวลผลกลางรองรับการดาเนินธุรกิจและการให้บริการของธนาคาร เช่น ระบบ Core Banking เป็นต้น
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ระบบเครื่องมือสื่อสารที่ใช้รองรับการเชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบงาน และช่องทางบริการจากที่ต่าง ๆ เข้าหากัน
ระบบ Core Banking ระบบประมวลผลกลางที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับรองรับการ
ประมวลผลธุรกรรมหลักของธนาคาร เช่น ธุรกรรมฝาก ถอน และโอนเงิน รวมทั้งสามารถรองรับการทา
ธุรกรรมจากช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น สาขา ATM และ Internet Banking เป็นต้น
ระบบงานการให้บริการแก่ลูกค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือระบบที่ใช้รับรายการธุรกรรม
ของลูกค้าเพื่อส่งไปประมวลผลที่ระบบประมวลผลกลาง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่สาขาใช้
ปฏิบัติงาน ตู้ ATM ระบบ Internet Banking เป็นต้น
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1.3 แผนภาพแสดง High-Level IT System Process Flow
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ส่วนที่ 2 การประเมิน Inherent Risk (IR)
2.1 คาจากัดความ
Inherent Risk (IR) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ IT ที่ใช้รองรับกระบวนการดาเนินธุรกิจ
ด้านต่าง ๆ (Business Process) ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ สง.

2.2 หลักการพิจารณา
1. เข้าใจลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและระบบงาน IT
2. เข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Factors & Risk
Drivers) จากระบบ IT
3. ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่อระดับความเสี่ยงของ
Inherent Risk
ทั้งนี้ การประเมิน IR จะประเมินเฉพาะความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบงาน IT เท่านั้น ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ประเมินเฉพาะเมื่อมีระบบงานใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ)

2.2.1 ปัจจัยการประเมิน IR ด้านปฏิบัตกิ าร
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ปัจจัยที่ใช้พิจารณา

ต่า

1. Security
1.1 การพัฒนาหรือปรับปรุง  ธนาคารมีแผนงานและกรอบ
ด้านการรักษาความ
แนวทางในการยกระดับด้าน
ปลอดภัยของโครงสร้าง
IT Security ขององค์กร
พื้นฐานหรือระบบ IT ให้
(Enterprise Security) ทั้ง
เทียบเคียงกับ
ระยะสั้นและระยะยาวที่มี
มาตรฐานสากล
ความชัดเจน และมีการ
อ้างอิง/สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เช่น
TIA942, ISO27001, IT
Best Practices เป็นต้น
 ข้อสังเกตที่ตรวจพบไม่ส่งผล
เสียหาย หรือเป็นข้อสังเกตที่
สามารถแก้ไขให้สาเร็จเป็น
เรื่องได้
1.2 การใช้บริการ IT
 ไม่มีการใช้บริการจาก IT
Outsourcing ที่สาคัญจาก
Outsource ที่สาคัญ
ผู้ให้บริการภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
และการเชื่อมโยงเครือข่าย/
ระบบงานกับภายนอก (เช่น
Data Center Operation,
Cloud Computing เป็น
ต้น)

1.3 การนาอุปกรณ์ส่วนตัว
เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย/
ระบบงานของธนาคาร
(Bring Your Own Device
: BYOD)

 ไม่อนุญาตให้พนักงานนา

อุปกรณ์ส่วนตัวเชื่อมต่อเข้า
เครือข่าย/ระบบงานของ
ธนาคารได้

การประเมินระดับ IR Operational
ปานกลาง
 ธนาคารมีแผนงานการพัฒนา

สูง
 แผนงานการพัฒนาด้าน IT

ด้าน IT Security เพือ่ ยกระดับ
Security ยังไม่ชัดเจนมาก
IT Security ส่วนที่มี
นัก รวมทั้งยังไม่พบว่ามี
ความสาคัญหรือให้เป็นตาม
แผนการปรับปรุง IT
เกณฑ์/ข้อกาหนดของทางการ
Security ในระยะยาว
แต่ยังไม่พบว่ามีแผน
 ข้อสังเกตที่ตรวจพบมีความ
Enterprise Security ในระยะ
เสี่ยงสูง และส่งผลเสียหายต่อ
ยาวที่ชัดเจน
องค์กร เช่น Data Breach,
 ข้อสังเกตที่ตรวจพบมีความเสี่ยง
Hack, Reputation Risk
ระดับปานกลาง หรือเป็น
เป็นต้น หรือเป็นข้อสังเกตที่
ข้อสังเกตที่เมื่อดาเนินการแก้ไข
ต้องปรับปรุงแก้ไขที่
แล้วต้องติดตามผลในทางปฏิบัติ กระบวนการดาเนินการ
ในระยะยาวเพื่อเห็นผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรม
 มีการใช้บริการ IT Outsource  มีการใช้บริการ IT
หรือมีการเชื่อมโยงระบบกับ
Outsource หรือมีการ
ภายนอก แต่ไม่ใช่ระบบที่รองรับ เชื่อมโยงระบบกับภายนอก
การให้บริการธุรกิจหลัก และไม่
ในส่วนที่เป็นระบบรองรับ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
การให้บริการธุรกิจหลักและ
การเงินแก่ลูกค้า รวมทั้งไม่มีการ มีการส่งข้อมูลความสาคัญ
ส่งข้อมูลลูกค้าไปจัดเก็บไว้
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ภายนอก
ลูกค้า ไปประมวลผลและ
 พบ incident ที่เกี่ยวข้องกับ
จัดเก็บไว้ภายนอก
ผู้ให้บริการภายนอก แต่ไม่ส่งผล  พบ incident ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทบต่อความปลอดภัย ความ ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งส่งผล
ถูกต้องของข้อมูล และความ
ต่อความปลอดภัย ความ
ต่อเนื่องในการให้บริการแก่
ถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บไว้
ลูกค้า หรือส่งผลกระทบต่อ
ภายนอก และความต่อเนื่อง
ระบบงานอื่น
ในการให้บริการแก่ลูกค้า
หรือส่งผลกระทบต่อ
ระบบงานอื่นในลักษณะ
domino effect
 มีการอนุญาตให้พนักงานบาง
 มีการอนุญาตให้พนักงานทุก
รายเฉพาะทีม่ ีความจาเป็นต้อง
คนสามารถใช้อุปกรณ์ส่วนตัว
ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเชื่อมต่อเข้า
เชื่อมต่อเข้าเครือข่าย/
เครือข่าย/ระบบงานของ
ระบบงานของธนาคารได้
ธนาคาร แต่ไม่มีข้อมูลของลูกค้า
หรือข้อมูลสาคัญของธนาคารที่
อาจส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหายได้
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1.4 Incidents/Loss/
Complaint related to
Security

การประเมินระดับ IR Operational
ต่า
ปานกลาง
สูง
 ไม่พบว่ามี Incident/ความ
 พบว่ามี Incident/ความ
 พบว่ามี Incident/ความ
เสียหาย/ข้อร้องเรียน
เสียหาย/ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ
เสียหาย/ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการถูกบุกรุก/เจาะ
การถูกบุกรุก/เจาะระบบงาน/
เกีย่ วกับการถูกบุกรุก/เจาะ
ระบบงาน/หรือโจรกรรม
หรือโจรกรรมข้อมูลลูกค้าหรือ
ระบบงาน/หรือโจรกรรม
ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูล
ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่
ข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินในปีที่
ส่งผลกระทบต่อลูกค้าบางราย
ธุรกรรมทางการเงินที่ส่งผล
ผ่านมา
ในวงจากัด และไม่ส่งผลกระทบ
กระทบต่อลูกค้าลูกค้าในวง
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร
กว้าง และส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของธนาคาร

2. Integrity
2.1 การพัฒนาหรือ
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มี
 มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข
 มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงระบบงานที่
นัยสาคัญ มีเพียงการ
โปรแกรมระบบงานที่มีนยั สาคัญ ระบบงานที่สาคัญ เพื่อใช้
สาคัญหรือเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงเล็กน้อย เช่น การ
อยู่บ้าง เช่น การเปลี่ยน
ทดแทนระบบงานที่ใช้งานอยู่
ให้บริการลูกค้า/การทา
เปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าจอ
Program Version การแก้ไข
เดิม เนื่องจากมีความล้าสมัย
ธุรกรรมการเงินของลูกค้าวง
แสดงผล การเพิม่
ข้อบกพร่อง (bug) เป็นต้น
หรือไม่สามารถรองรับการ
กว้าง
Feature/Function
 มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
ปรับเปลีย่ นตาม
เล็กน้อย เป็นต้น
Hardware บางส่วนเพื่อ
requirement ใหม่ๆ
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทดแทนอุปกรณ์เดิม
เพิ่มเติมของผู้ใช้งานได้
โครงสร้างระบบงาน การ
 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประมวลผล หรือเปลี่ยน
ระบบงาน การประมวลผล
อุปกรณ์ Hardware ที่สาคัญ
หรือเปลีย่ นอุปกรณ์
Hardware ที่สาคัญที่ใช้
รองรับระบบงานทีส่ าคัญหรือ
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ลูกค้า
2.2 ความซับซ้อนของระบบ  โครงสร้างระบบ IT ไม่
 โครงสร้างระบบ IT มีความ
 โครงสร้างระบบ IT มีความ
IT เช่น ซ้าซ้อน และยุ่งยาก
ซับซ้อน ใช้รูปแบบ
ซับซ้อน ระบบงานมีการ
ซับซ้อนมาก มีระบบงานที่
ต่อการปรับเปลี่ยน มีระบบ
platform เป็นมาตรฐาน
เชื่อมโยงข้อมูลกันบางส่วน แต่
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหลาย
ที่เกี่ยวข้อง
เดียวกัน อีกทั้งระบบงานที่
ยังมีการ rekey ข้อมูลบางส่วน
ระบบ และมีหลาย
เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยง
ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บ
platform โดยไม่มีการ
ระบบถึงกันแบบ
แต่ละระบบไม่ตรงกันอยู่บ้าง แต่ เชื่อมโยงข้อมูลกัน ต้องมีการ
Automated หรือเป็น
หากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่ส่งผล
rekey ข้อมูลหลายครั้ง จึงมี
ลักษณะ Straight Through
กระทบต่อการปฏิบัตติ ามเกณฑ์
สัญญาณบ่งชี้ที่มีโอกาสเกิด
Process
ทางการ เช่น การรายงานข้อมูล
ความเสีย่ งจากการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
ผิดพลาด และส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของข้อมูล
ตลอดจนมีความเสี่ยงต่อการ
รายงานข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ทางการ
2.3 การใช้เทคโนโลยี
 มีการใช้เทคโนโลยี/
 มีการใช้เทคโนโลยี/ระบบงานที่  มีการใช้เทคโนโลยี/ระบบงาน
สมัยใหม่ที่ยังไม่ได้รับการ
ระบบงานที่เป็น Proven
เป็น Unproven technology
ที่เป็น Unproven
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รับรองตามมาตรฐาน
(Unproven technology)

2.4 Incidents/Loss/
Complaint related to
data integrity

3. Availability
3.1 ความพร้อมของศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์
สารอง รวมถึงความพร้อม
ใช้ของข้อมูล (Backup
data) เพื่อรองรับการ
ให้บริการทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน

ต่า
technology ซึ่งการพัฒนา
ผ่านขั้นตอนที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน
 ไม่พบว่ามี Incidents/ความ

เสียหาย/ข้อร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับระบบทางานไม่
ถูกต้อง หรือความผิดพลาด
จากการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานที่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า
หรือการทาธุรกรรม

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มี

การประเมินระดับ IR Operational
ปานกลาง
สูง
ระบบงานที่ไม่สาคัญ และไม่ใช่
technology สาหรับระบบที่
ระบบที่ใช้รองรับการให้บริการ
ใช้รองรับการให้บริการธุรกิจ
ธุรกิจหลัก และไม่ส่งผลกระทบ
หลัก หรือระบบที่ส่งผล
ต่อการให้บริการการเงินแก่
กระทบต่อการให้บริการ
ลูกค้า
การเงินแก่ลูกค้า
 พบว่ามี Incidents/ความ
 พบว่ามี Incidents/ความ
เสียหาย/ข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับ เสียหาย/ข้อร้องเรียน ที่
ระบบทางานไม่ถูกต้องโดยยังไม่
เกีย่ วกับระบบทางานไม่
ส่งผลต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ถูกต้องที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของทางการ
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือเกิดความผิดพลาดจากการ
ของทางการ หรือเกิดความ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งผล
ผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน
กระทบต่อความถูกต้องของ
ของพนักงานที่ส่งผลกระทบ
ข้อมูลลูกค้าหรือการทาธุรกรรม
ต่อความถูกต้องของข้อมูล
แต่อยู่ในวงจากัด และไม่ส่งผล
ลูกค้าหรือการทาธุรกรรม
กระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร
และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของธนาคาร
 มีการเปลี่ยนแปลงภายในศูนย์

 มีการเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยสาคัญภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา
นัยสาคัญภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ในช่วงปีที่ผ่าน
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
คอมพิวเตอร์ในช่วงปีที่ผ่าน
มา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มา (เช่น ปรับปรุง facilities
 ธนาคารมีศูนย์คอมพิวเตอร์
 ธนาคารมีการเช่าอาคารสถาน
ภายในศูนย์ฯ ย้ายศูนย์
สารองของธนาคารเอง โดย
ที่ตั้งศูนย์สารอง หรือใช้บริการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
ไม่ได้เช่าอาคารสถานที่และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์สารองจากผู้  ธนาคารมีการเช่าอาคาร
ไม่ได้ใช้บริการศูนย์
ให้บริการภายนอก แต่มีการใช้
สถานที่ตั้งศูนย์สารอง หรือใช้
คอมพิวเตอร์สารองจากผู้
Facilities ต่าง ๆ เฉพาะสาหรับ บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้บริการภายนอก
ธนาคาร โดยแยกออกจาก
สารองจากผูใ้ ห้บริการ
 ระบบงานสาคัญของธนาคาร
ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ
ภายนอก ซึ่งมีการใช้
มีการใช้เทคโนโลยีการ
 ระบบงานสาคัญของธนาคารมี
Facilities ต่าง ๆ ภายใน
backup ที่ทันสมัย และมี
การใช้เทคโนโลยีการ backup
อาคารหรือภายในศูนย์ฯ
การ replicate ข้อมูลแบบ
ข้อมูลที่ค่อนข้างทันสมัย ไป
ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอืน่ ๆ
real-time ไปจัดเก็บที่ศูนย์
จัดเก็บที่ศูนย์สารอง (นอกจาก  ระบบงานสาคัญของธนาคาร
สารอง และมีการจัดทาข้อมูล การ backup ข้อมูลโดยใช้
มีการ backup ข้อมูลโดยใช้
backup อีกชุดไปจัดเก็บที่
Tape backup)
Tape backup เท่านั้น
ภายนอกแยกออกจากศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์
สารอง
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ต่า
3.2 ระบบเครือข่ายสื่อสาร  ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
และอุปกรณ์เครือข่าย ยังมี
เครือข่ายสื่อสาร มีอุปกรณ์ 2
จุดที่เป็น single point of
ชุด สารองซึ่งกันและกัน และ
failure ในส่วนที่สาคัญ
มีประสิทธิภาพความพร้อมใช้
งานทดแทนกันได้ทันที อีกทั้ง
สามารถรองรับปริมาณ
ธุรกรรมทั้งในช่วงปกติและ
ช่วง peak time ได้อย่าง
เพียงพอ
3.3 ระบบงานมีความพร้อม  ระบบงานมีความทันสมัย
รองรับการประมวลผลงาน
หรือมีการ upgrade เพื่อให้
ได้อย่างต่อเนื่องตามความ
เพียงพอรองรับการดาเนิน
ต้องการของหน่วยงานธุรกิจ
ธุรกิจในอนาคต ตลอดจนจัด
ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ให้มีเครื่องประมวลผลและ
ฉุกเฉิน
โปรแกรมระบบงานไว้ 2 ชุด
หมายเหตุ *ระบบงานสาคัญ
ซึ่งชุดสารองสามารถรองรับ
ได้แก่ ระบบรองรับการดาเนิน
ปริมาณธุรกรรมได้เทียบเท่า
ธุรกิจหลักของ สง. เช่น Core
ชุดหลักทั้งในช่วงปกติและ
Banking (เงินฝาก สินเชื่อ) ,
ช่วง peak time
payment system, สาขา,
ATM , Credit Card , Internet
Banking , Mobile Banking
เป็นต้น

3.4 Incidents/Loss/
Complaint related to
service disruption

 ไม่พบว่ามี Incidents/ความ

เสียหาย/ข้อร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับระบบงานสาคัญของ
ธนาคารหยุดชะงัก เช่น Core
Banking, ระบบงานสาขา,
ATM, Internet Banking,
Mobile Banking เป็นต้น ที่
ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า

การประเมินระดับ IR Operational
ปานกลาง
สูง
 ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
 ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายสื่อสาร มีอุปกรณ์ 2
เครือข่ายสื่อสาร มีอุปกรณ์
ชุด สารองซึ่งกันและกัน มีเพียง
ชุดเดียวในจุดที่มคี วามสาคัญ
อุปกรณ์บางส่วนที่อาจไม่มีการ
สามารถรองรับปริมาณ
สารองเอาไว้ แต่ไม่ใช่จุดทีม่ ี
ธุรกรรมในช่วงปกติ
ความสาคัญ อีกทั้งสามารถ
รองรับปริมาณธุรกรรมทั้งในช่วง
ปกติและช่วง peak time ได้
อย่างเพียงพอ
 ระบบงานใช้งานมาไม่นาน อาจ  ระบบงานมีการใช้งานมานาน
มีบางส่วนมีความล้าสมัยบ้าง แต่ บางส่วนมีความล้าสมัย แล้ว
ยังสามารถรองรับการดาเนิน
อีกทั้งมีเครือ่ งประมวลผล
ธุรกิจปัจจุบันต่อได้ อาจต้อง
และโปรแกรมระบบงานเพียง
ปรับปรุงตามกระบวนการ
ชุดเดียว ไม่มีการจัดเตรียม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงาน
ชุดสารองเอาไว้
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ตลอดจนมีเครื่องประมวลผล
และโปรแกรมระบบงานไว้ 2
ชุด สารองซึ่งกันและกัน แต่ยังมี
อุปกรณ์บางส่วนที่อาจไม่มีการ
สารองเอาไว้หรือชุดสารองมี
ประสิทธิภาพไม่เทียบเท่าชุด
หลัก 100% แต่ยังสามารถ
รองรับปริมาณธุรกรรมทั้งในช่วง
ปกติและช่วง peak time ได้
อย่างเพียงพอ
 พบว่ามี Incidents/ความ
 พบว่ามี Incidents/ความ
เสียหาย/ข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับ เสียหาย/ข้อร้องเรียน ที่
ระบบงานสาคัญของธนาคาร
เกี่ยวกับระบบงานสาคัญของ
หยุดชะงัก เช่น Core Banking,
ธนาคารหยุดชะงัก เช่น Core
ระบบงานสาขา, ATM,
Banking, ระบบงานสาขา,
Internet Banking, Mobile
ATM, Internet Banking,
Banking เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการ Mobile Banking เป็นต้น ที่
ให้บริการลูกค้าแต่อยู่ในวงจากัด ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
แต่อยู่ในวงกว้าง ส่งผล
ของธนาคาร และสามารถกู้คืน
กระทบต่อชื่อเสียงของ
ระบบได้ตาม RTO ที่กาหนดไว้
ธนาคาร และระบบงาน
หยุดชะงักเป็นเวลานานเกิน
กว่า RTO ที่กาหนดไว้
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2.2.2 ปัจจัยการประเมิน IR ด้านกลยุทธ์

ปัจจัยที่ใช้พิจารณา

ต่า

การประเมินระดับ IR Strategic
ปานกลาง

สูง

IT Business Alignment
นโยบาย/แผนกลยุทธ์ และ  ธนาคารกาหนดนโยบาย/แผน  ธนาคารกาหนดนโยบาย/แผน  ธนาคารมีนโยบาย/แผนกล
การจัดสรรงบประมาณ
กลยุทธ์ และการจัดสรร
กลยุทธ์ และการจัดสรร
ยุทธ์ในการพัฒนาด้าน IT แต่
โครงการด้าน IT ที่สาคัญ
งบประมาณลงทุนด้าน IT มี
งบประมาณลงทุนด้าน IT
แผนอาจไม่มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกล
ไม่เพียงพอรองรับในการ
เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจ และมี
ยุทธ์ธุรกิจอยู่บ้าง แต่แผนงาน/
สนับสนุนแผนกลยุทธ์เชิง
แผนงาน/โครงการในการ
โครงการในการพัฒนาปรับปรุง
ธุรกิจได้
พัฒนาปรับปรุงระบบ IT ที่
ระบบ IT ที่จะนามาสนับสนุน  ธนาคารมีโครงการด้าน IT ที่
ชัดเจนในการรองรับการ
การทาธุรกิจระยะยาวยังไม่
สาคัญใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่าง
เติบโตทางธุรกิจระยะยาว ทั้ง
ชัดเจน
ดาเนินการเป็นจานวนมาก
ในด้าน Digitization และ
 ธนาคารมีโครงการด้าน IT ที่
และหากโครงการมีความ
Regionalization
สาคัญที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ล่าช้าหรือมีการเลือ่ นแผนงาน
 ธนาคารมีโครงการด้าน IT ที่
แต่เป็นเพียงการปรับปรุงหรือ
จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
สาคัญที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งหาก
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจหรือ
อยู่บ้าง และไม่มีโครงการที่
โครงการมีความล่าช้า ก็ไม่ส่งผล ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ล่าช้า
กระทบต่อเป้าหมายกลยุทธ์การ
ลูกค้า
ดาเนินธุรกิจหรือส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการลูกค้า
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ส่วนที่ 3 การประเมิน Quality of Risk Management (QRM)
3.1 คาจากัดความ
Quality of Risk Management (QRM) หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่
ของแต่ละ SA นั้น โดยจะแบ่งการประเมินออกตามระดับการควบคุมเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับการปฏิบัติงานประจาวัน (Operational Management : OM) เป็นการควบคุมเพื่อ
จัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ของการทาธุรกรรมในแต่ละวัน (Day-to-Day Operation) เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้ โดยมีนโยบาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง ถือเป็น “แนวป้องกันความ
เสี่ยงชั้นแรก (First Line of Defense)”
2. ระดับการควบคุมดูแล (Oversight Functions : OF) เป็นการควบคุมดูแลการจัดการเชิง
ปฏิบัติการโดยรวมของ สง. โดยมีหน่วยงานหรือผู้ที่มีความเป็นอิสระของ สง. ซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานประจาวัน ทาหน้าที่ดังกล่าว ประกอบด้วยงาน 5 ด้าน ได้แก่ คณะกรรมการ สง. ผู้บริหารระดับสูง
งานบริหารความเสี่ยง งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบ IT ของ สง. มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี

3.2 การประเมิน QRM (OM + OF)
สง. จะต้องจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงที่มีอยู่ของระบบงาน IT โดยมี QRM ในแต่ละระดับ ดังนี้
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3.2.1 การประเมิน Operational Management (OM)
(1) ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security)
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
การกากับดูแลนโยบายด้าน
การรักษาความปลอดภัย

การกาหนดนโยบาย
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและการนาไป
กาหนดกรอบเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน












มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้าน Physical
และการปฏิบัติตามนโยบาย



มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้าน Logical
และการปฏิบัติตามนโยบาย



วิธีการประเมิน
ประเมินการกาหนด Policy/ Standard/ Procedure ที่ครอบคลุมกิจกรรม
งาน IT ของ สง. อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีกระบวนการทบทวนปรับปรุง
อย่างสม่าเสมอให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ขอบเขต
ครอบคลุมตาม ISO) อีกทั้งมีการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
Policy/ Standard/ Procedure ที่กาหนด และมีกระบวนการ exception
อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้
สอบทานการทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย
สอบทานรายงานการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยฉบับล่าสุดได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ สง. โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO27001/ ISO17799:2005
มีรายละเอียดครอบคลุมเรื่อง Security, Integrity, Availability และ Data
Confidentiality เป็นต้น
นโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ ประกาศใช้เป็นการทั่วไป ให้พนักงานทุกคน
เข้าถึงได้ และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
นโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ มีความสอดคล้องกันและครอบคลุมเรื่องสาคัญ/
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ สง. นามาใช้แล้ว เช่น เรื่อง Privileged User ID
Management, Data Leak Protection, Wireless Network, BYOD,
Cloud Computing เป็นต้น
มีหน่วยงานควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และการขอ
ยกเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน หรือระเบียบ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ที่มีอานาจ
ประเมินและสอบทานการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ Area อื่น ๆ
ที่สาคัญของธนาคาร/บริษัท เช่น การใช้ Access Control System (บัตร/
รหัสผ่าน/สแกนลายนิ้วมือ) การจัดแบ่งโซน (Zoning), Guard และการ
จัดเก็บทะเบียนและสอบทาน log การผ่านเข้าออก เป็นต้น
ประเมินมาตรการ เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ด้าน Logical แบบ End-to-End ให้ครอบคลุมมาตรการทั้งในเชิงป้องกัน
(Prevent) ติดตาม (Detect) และแก้ไข (Correct) หากเกิดการบุกรุก/ภัย
คุกคามต่างๆ ดังนี้
(1) ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network Infrastructure)
o Network Diagram : ระบบและข้อมูลสาคัญมีความปลอดภัยจาก
การถูกบุกรุกทางเครือข่ายทั้งภายในภายนอก การออกแบบระบบ
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ปัจจัยที่ใช้ประเมิน

วิธีการประเมิน
เครือข่ายสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล และมีจุดใดที่จะ
ก่อให้เกิด Single Point of Failure หรือไม่
o การประเมินช่องโหว่ (VA) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร
o แนวปฏิบัติที่ดี : การแบ่งเครือข่ายย่อยออกเป็น DMZ zone,
database zone, server zone, extranet zone, BOT zone,
UAT and Dev zone และ WAN zone เป็นต้น เพื่อกาหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม โดยใช้ฟังก์ชั่น Virtual
Local Area Network (VLAN) ในอุปกรณ์ Switch
o ธนาคารแยกเครือข่าย internet ออกจากเครือข่าย intranet อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งมีการแยกเครือข่าย Internet ที่ให้พนักงานใช้ทั่วไปกับ
เครือข่าย internet ที่ใช้สาหรับงานของธนาคาร เช่น การ update
patch, virus signature, IPS signature เป็นต้น มีการติดตั้ง
firewall ป้องกันที่จุดเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย internet อย่าง
เหมาะสม
o มีการใช้ IPS เพื่อตรวจจับ และป้องกันการบุกรุก ผ่านช่องทางสาคัญ
o Network Security Monitoring : ประเมินความชัดเจนของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ความครอบคลุมของการ Monitor เครื่องมือที่
ใช้ และกระบวนการดาเนินการหากพบความผิดปกติหรือที่น่าสงสัย
หากมีการ outsource งานด้าน Network Security Monitoring
ประเมินตามแนวทาง IT Outsource และให้ความสาคัญกับประเมิน
ความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงระบบงาน/ข้อมูลภายในของ
ธนาคาร
o [Refer to Best Practices Phase I : 2.2.1 Network Access
Control, 2.2.2 Network Security Management]
(2) ระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมระบบงาน (Application)
o ประเมินกระบวนการ/วิธีการในการกาหนด/ควบคุม/สอบทานสิทธิ์
การใช้งาน OS/Application การตั้งค่าและปรับแต่งค่า parameter
การจัดเก็บและสอบทาน log และการจัดการ patch โดยครอบคลุม
ถึง กระบวนการควบคุมสิทธิ หน่วยงานผู้กาหนดสิทธิ หน่วยงาน
ผู้สอบทานสิทธิ ความถี่ในการสอบทาน
o สอบทานการ set policy ใน AD เช่น รหัสผ่านขั้นต่า 8 ตัวอักษร
บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 90 วัน และตั้งรหัสผ่านห้ามซ้ากับของเดิม
5 ครั้งก่อนหน้า พิมพ์รหัสผ่านผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และทาการ lock
screen server อัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานหน้าจอเกิน 15 นาที เป็นต้น
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แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน

การทดสอบการเจาะ
ระบบงานโดยที่ปรึกษา
ภายนอก เพื่อตรวจหา
ช่องโหว่ของระบบรักษา
ความปลอดภัย
Loss incident ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
o สอบทานการควบคุมสิทธิ Privilege User เช่น หน่วยงานที่ควบคุม/
ใช้ระบบ Vault เพื่อควบคุมการขอเข้าใช้งาน การจัดเก็บ Log ของ
การใช้งาน Privilege User หน่วยงานที่สอบทาน เป็นต้น
o Non-Repudiation, Session Control, Audit Trail, Logging
o Administration : System Admin, Application Admin,
Security Admin
o การตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่อง เช่น การสอบทาน firewall rule
o การ maintenance : Hardening : พนักงานออกและสอบทาน
hardening checklist การติดตามและปรับปรุง patch ของ
ระบบปฏิบัติการ Windows
o การประเมินช่องโหว่ (VA) ของ OS และ Application ต่างๆ
o [Refer to Best Practices Phase I : 2.3.1 Logical Access
Control, 2.3.2 System Security Management]
(3) Information/Data Confidentiality
o การจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล มีมาตรการและเครื่องมือในการ
รักษาความปลอดภัยและความลับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลาดับความสาคัญของข้อมูล (Data at Rest, Data in Transit, Data
in use) และทบทวนอย่างสม่าเสมอ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น
 การเข้ารหัสข้อมูลบนเครือข่ายสื่อสาร บน Disk เช่น เข้ารหัส
แบบ end-to-end encryption ด้วยมาตรฐาน SSL (Secure
Socket Layer)
 การส่งข้อมูลบริษัทไปยังภายนอก ใช้ PGP Standard ในการ
encrypt รูปแบบ Algorithm เป็น RSA (2048 bits) และมีการ
แลกเปลี่ยน Public Key ทุกปี
 การรายงาน Security Violation Report ต่อ ITSC ทุกเดือน
 ข้อสังเกตจากการสุ่มตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของบริษัทภายนอก
 สอบทานรายงานผลการทดสอบเจาะระบบโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญภายนอก
หรือโดยหน่วยงานภายในบริษัท ประเด็นที่มีความเสี่ยงและการแก้ไข
 ประเมินความครอบคลุมของการทดสอบ (เทียบกับ OWASP)
 สอบทานรายงาน Loss Incident ที่สาคัญที่เป็นการ Attack ด้าน Security

เช่น Malware, DDoS เป็นต้น
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แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) ด้านความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ (Integrity)
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
การกากับดูแลด้านความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

วิธีการประเมิน
 องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและระบบงาน ครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
o การควบคุมการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม/ระบบงาน
o การควบคุมการเปลี่ยนแปลง Parameter และค่า configuration
ต่าง ๆ
o การควบคุมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
o การควบคุมไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลจริงบน Production โดยตรง
o การควบคุม Version ของการออกใช้ Software
การกาหนดนโยบาย
 มีนโยบาย ระเบียบกาหนดขั้นตอนควบคุม ครอบคลุมเพียงพอกับการ
ด้านความถูกต้องและ
ปฏิบัติงานในการพัฒนา เปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการจัดหาระบบงานใหม่
น่าเชื่อถือ
เช่น คู่มือพัฒนาระบบ Change Management Policy & Procedure ,
Incident Management Policy & Procedure โดยได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการหรือมาตรการที่ (1) SDLC
ใช้ในการทดสอบความ
 ประเมินกระบวนควบคุมการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงระบบงาน IT รวมถึงการนา
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ระบบงานออกใช้ใน Production อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบาย
และระเบียบที่กาหนด [Refer to Best Practices Phase II : ตารางการ
ควบคุมที่สาคัญ 6. Switching/Clearing ข้อ 6.8]
 ประเมินกระบวนการ โดยเลือกสุ่มขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ Feasibility Study,
Develop, Test, Go live
 มาตรฐานการทดสอบที่ครอบคลุม Unit Test, System Test,
System Integrated Test (SIT), User Acceptance Test (UAT),
Operation Acceptance Test (OAT)
(2) Batch Processing
 การประมวลผลสิ้นวันมีมาตรการ ขั้นตอน/เครื่องมือ ในการควบคุมการ
ประมวลผลสิ้นวัน [Refer to Best Practices Phase II : ตารางการควบคุม
ที่สาคัญ 6. Switching/Clearing ข้อ 6.9 – 6.12]
(3) Application Control
 Switching/Clearing ครอบคลุมการทาธุรกรรมแบบ End-to-End [Refer
to Best Practices Phase II : ตารางการควบคุมที่สาคัญ 6.
Switching/Clearing ข้อ 6.1- 6.5, 6.9-6.15]

-15 -

แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน

Loss Incident ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
 Payment Gateway ครอบคลุมการทาธุรกรรมแบบ End-to-End [Refer
to Best Practices Phase II : ตารางควบคุมที่สาคัญ 5. e-commerce
(payment gateway) ข้อ 5.1-5.6]
 สอบทานรายงาน Loss Incident ที่สาคัญ ที่อาจกระทบต่อความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูล ระบบงาน เช่น การติดตั้งโปรแกรมผิดพลาดบน
Production การเปลี่ยน Table/Parameter เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยผิด
การนา Tape Backup ผิดมา install เป็นต้น

(3) ด้านความพร้อมใช้งาน (Availability)
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
ความพร้อมของศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก












วิธีการประเมิน
ประเมินความพร้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยดูปัจจัย ได้แก่ ที่ตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ ลักษณะโครงสร้างอาคาร การบริหารจัดการศูนย์ [Refer to
Best Practices Phase I : 2.1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)]
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่สาคัญ ได้แก่ ผลการประเมินศูนย์
เทียบมาตรฐานสากลได้ระดับ Tier ตามมาตรฐานของ TIA942
ประเมินด้าน Physical Security ได้แก่
o Access Control
o Guard
o CCTV
o Fire Protection
o สภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงต่ออัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ
o การยกพื้นห้องสูงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต (High
Pressure laminate: HPL)
ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสารอง ได้แก่
o Flow ของระบบไฟฟ้า
o รายละเอียด UPS
o รายละเอียด Generator และน้ามันสารอง
ระบบปรับอากาศ/ทาความเย็น
ระบบป้องกันไฟไหม้และน้ารั่ว
ความพร้อมใช้ของระบบเครือข่ายสื่อสาร [Refer to Best Practices Phase
I : 2.2.3 Network Availability Management]
o เครือข่ายสื่อสารระหว่างศูนย์หลัก และศูนย์สารอง
o เครือข่ายสื่อสารจากสาขาที่เชื่อมต่อเข้าสู่ศูนย์หลัก
o มีการประเมิน Single Point of Failure เป็นระยะ และทุกครั้งที่มี
การติดตั้งอุปกรณ์หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านเครือข่าย
o การสารองข้อมูลระหว่างศูนย์หลักและศูนย์สารอง
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ปัจจัยที่ใช้ประเมิน

ความพร้อมของศูนย์
คอมพิวเตอร์สารอง






การติดตามดูแล Capacity 
ของเครื่องประมวลผลสาคัญ



วิธีการประเมิน
o การบารุงรักษา Hardware อุปกรณ์ภายในศูนย์ และระบบ Facility
ต่าง ๆ
o การติดตามเฝ้าระวังที่สาคัญ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
Security Monitoring
o มีแผนปฏิบัติการกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมกรณีต่าง ๆ เช่น
อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง หรือระบบเครือข่าย
สื่อสารขัดข้อง เป็นต้น โดยจัดทาแผนฯ เป็นลายลักษณ์อักษรและ
เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมรายชื่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสาร
และเบอร์ติดต่อ
o มีการทดสอบแผน DRP กรณีระบบเครือข่ายสื่อสารขัดข้องร่วมกับผู้
ให้บริการ
o มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารและมีแผน
รองรับกรณีผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้
ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง ในหัวข้อเช่นเดียวกันกับศูนย์หลัก
วิธีการ/ขั้นตอนการสารองข้อมูลประจาวันของระบบงานสาคัญ ประเมิน
ความสอดคล้องกับนโยบาย DRP
การแบ่งประเภทและจัดเตรียมความพร้อมใช้งานของระบบงานและข้อมูล
กลยุทธ์การกู้คืน (Recovery Strategy) รูปแบบ วิธีการ เทคโนโลยี และ
ความถี่ที่ใช่ในการสารองข้อมูล
ประเมินการติดตามดูแล Utilization & Capacity Management ของศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและสารอง อุปกรณ์ Switching, Access Node และการ
เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทั้งระบบหลักและสารอง ในการให้บริการทั้ง
ภาวะปกติและฉุกเฉิน รวมถึง stress volume โดยสอบทานจากรายงาน
เช่น IT Dashboard, IT Service Management Monthly Report และ
การวัด Capacity ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย, Database
Utilization, CPU & Memory Usage และ Incident Report เป็นต้น
[Refer to Best Practices Phase I : 2.1.2 การบริหารจัดการศูนย์ฯ
(Facility Management) + Phase II : ตารางการควบคุมที่สาคัญ 6.
Switching/Clearing ข้อ 6.6]
กระบวนการติดตามดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักและสารอง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมต่อ
switching/clearing เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมรองรับการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง [Refer to Best Practices Phase I : 2.1.2 การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ (Facility Management) + Phase II : ตารางการควบคุมที่สาคัญ 6.
Switching/Clearing ข้อ 6.7]
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แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
วิธีการประเมิน
การควบคุมทรัพย์สินด้าน IT (1) การบันทึกรายการทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ (Inventory List) ของ
Hardware และ Software
 ควรมีการกาหนดนโยบายในเรื่องระบบการบันทึกข้อมูลรายการทรัพย์สิน
คอมพิวเตอร์ที่ได้จัดซื้อ, เช่า, และเช่าซื้อมาอย่างถูกกฎหมาย
 ควรจัดทาเครื่องมือ/ระบบบันทึก/ทะเบียนรายการของทรัพย์สินคอมพิวเตอร์
ที่ได้จัดหามา เพื่อควบคุมทรัพย์สิน
 ควรมีการเก็บข้อมูลลักษณะของรายการทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น
ทรัพย์สินรายการใหม่ สถานะภาพของการเปลี่ยนแปลงจากของเดิม
(2) การควบคุมทรัพย์สินคอมพิวเตอร์
 ควรมีการตรวจสอบรายการทรัพย์สินจริงของศูนย์สารสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมด
กับที่ได้บันทึกไว้เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
 ควรมีการจัดทารายงานเพื่อใช้ควบคุมดูแลระบบควบคุม ทรัพย์สิน
คอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการเพิ่ม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
Loss Incident ทีเ่ กี่ยวข้อง  สอบทาน Loss Incident ที่สาคัญ ที่อาจกระทบต่อความพร้อมใช้ของ
ระบบงานและข้อมูล
การกากับดูแลด้านการ
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะกรรมการย่อย ผู้บริหารระดับสูง และ
บริหารความต่อเนื่องทาง
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สภาวะปกติ
สารสนเทศ (DRP)
 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการขณะเกิด
เหตุวิกฤติพร้อมบทบาทหน้าที่ดังกล่าว
การกาหนดนโยบายการ
 ความชัดเจนและความครอบคลุมของการจัดทาแผนฉุกเฉินด้าน IT ให้
บริหารความต่อเนื่องทาง
สอดคล้องกับนโยบาย BCM/BCP รวมถึงการประเมินการทดสอบระบบ
ธุรกิจ แผนฉุกเฉินด้าน IT
ใน scenario ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความพร้อมในการรองรับการ
(BCM Policy, BCP Policy,
ให้บริการแก่สมาชิกภายใต้ สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ [Refer to Best
DR Policy)
Practices Phase II : ตารางการควบคุมที่สาคัญ 6. Switching/Clearing
ข้อ 6.6]
การจัดทาแผน Disaster
 รายละเอียดแผน DRP ของระบบงานสาคัญ มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ
Recovery Plan (DRP) ของ
ดังต่อไปนี้
ระบบงาน
o หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
o การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (BIA)
o การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และลดความเสี่ยง
o การจัดลาดับระบบงานที่สาคัญและการจัดสรรทรัพยากร
o การกาหนด trigger event และอานาจการตัดสินใจที่ชัดเจน
o Scenario ของการจัดทาแผน ควรครอบคลุม
 ความรุนแรงน้อย เช่น กรณีเกิดความเสียหายเป็นบางเครื่อง/
อุปกรณ์/ระบบงาน
-18 -

แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน

การทดสอบและการรายงาน 
ผลการทดสอบ Disaster

Recovery Plan (DRP) ของ
ระบบงานสาคัญ



การทบทวนและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินด้าน IT





วิธีการประเมิน
 ความรุนแรงปานกลาง เช่น กรณีระบบเครือข่ายสื่อสารขัดข้อง
 ความรุนแรงสูง เช่น กรณีที่ต้องย้ายไปใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง
o Recovery Time Objective (RTO), Recovery Point Objective
(RPO) ของระบบงาน
o ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อกู้คืนระบบงานตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการกลับคืน
สู่ภาวะปกติ
o รายการอุปกรณ์ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (call tree)
รวมถึง service providers คู่ค้า หรือ vendors
o การทบทวนและปรับปรุงแผน
o ความสอดคล้องและเป็นไปได้ของ DRP กับ BCP ของหน่วยงาน IT,
service providers และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
กระบวนการกาหนดแผนและการอนุมัติแผนการทดสอบประจาปี
รายละเอียดแผนการทดสอบ scenario ที่ใช้ และความครอบคลุมของ
ระบบงานและเครือข่ายสื่อสารที่สาคัญ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น user, vendors/counterparties หรือ
service providers
ผลการทดสอบ (actual RTO/target RTO) และข้อบกพร่องหรือปัญหาที่พบ
ในการทดสอบ รวมถึง การดาเนินการแก้ไข
กระบวนการรายงานผลการทดสอบให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
กระบวนการประเมินผลการทดสอบโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ
การทบทวนและปรับปรุงแผน DRP ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง / ตาม
ข้อสังเกตจากผลการทดสอบครั้งล่าสุด

3.2.2 การประเมิน Oversight Functions (OF)
(1) คณะกรรมการธนาคาร (Board of Director : BOD)
หลักการ
1. เพื่อให้การบริหารจัดการ สง. มีความมั่นคง โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ
2. ควบคุมและติดตามการบริหารจัดการ สง. ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานด้าน IT และสอดคล้องกับ
เป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กาหนด
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
วิธีการประเมิน
บทบาทหน้าที่ของ
 คณะกรรมการมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ สง. อย่าง
คณะกรรมการธนาคารในการ
ชัดเจน และคานึง Safety & Efficiency ของระบบ
สนับสนุนการดาเนินกลยุทธ์
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วิธีการประเมิน
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานด้าน IT สอดคล้องกับธรรมาภิบาล
และคานึง Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารสมาชิก ลูกค้า
ประชาชน และหน่วยงานทางการ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความ
ชัดเจน เหมาะสม ถ่วงดุล และตรวจสอบได้ ไม่มี Conflict of Interest
การกาหนดนโยบายและกรอบแนวทางการดาเนินงานด้าน IT ที่สอดคล้อง
และสามารถสนับสนุนนโยบายของธุรกิจ
การกาหนดนโยบายและกรอบแนวทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงเรื่องการดูแลผลกระทบต่อลูกค้า
ผู้บริโภค
บทบาทของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการบริหาร
จัดการด้าน IT โดยประเมินระดับการให้ความสาคัญและการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ ในลักษณะ High level ดังนี้
o การกาหนดกลยุทธ์และงบประมาณด้าน IT : คณะกรรมการให้
ความสาคัญกับการกาหนดกลยุทธ์ด้าน IT รวมทั้งมีการดูแลการ
จัดสรรงบประมาณด้าน IT ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
เช่น การ Support Business การเพิ่ม Efficiency ของ
Infrastructure และ Security เป็นต้น
o บุคลากร : มีการกาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และมีแผนการจัดการบุคลากรด้าน IT อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
o กระบวนการทางาน : มีการจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ติดตามความเสี่ยงด้าน IT อย่างเพียงพอเหมาะสมตามหลักการ
3 Lines of Defense
รายละเอียดแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาปีด้าน IT ที่สาคัญ
นโยบายและเป้าหมายด้าน IT ที่สาคัญ เช่น
o นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย : ควรกาหนดให้
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของ
นโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการรักษาความ
ปลอดภัยที่สาคัญ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
o นโยบาย Outsourcing/Insourcing IT : ควรกาหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้บริการจากบุคคลภายนอกและ
ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน IT ที่สาคัญ รวมทั้ง มีการทบทวน
ความเสี่ยงเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
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วิธีการประเมิน
o นโยบายการตรวจสอบด้าน IT : ควรกาหนดให้มีการตรวจสอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างน้อยทุกรอบ 12 เดือน
o นโยบาย BCM/BCP : ควรจัดให้มีการประเมินและทบทวนแผน
BCP จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือหน่วยงาน
ภายในที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ ควร
ปรับปรุงแผน BCP อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ควรทดสอบร่วมกับผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการหลัก รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลหรือเอกสารที่ได้เผยแพร่
แก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกัน
 สรุปการใช้บริการ Outsourcing/Insourcing ที่สาคัญ การติดตาม
ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก
(Service Providers)

(2) ผู้บริหารระดับสูง (Senior Management) หมายถึง คณะกรรมการหรือหัวหน้าสาย
งาน ที่ทาหน้าที่รับนโยบาย เป้าหมาย ไปปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จตามที่กาหนด เช่น Executive Committee
แต่ไม่รวมถึง Audit Committee และ Risk Management Committee
หลักการ
1. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กาหนด Infrastructure ให้สอดรับกับนโยบายและกลยุทธ์ ได้แก่ กระบวนการทางาน ระบบ IT และ
บุคลากร
3. กาหนด Framework ในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ระบุ วัด ติดตาม ควบคุม
4. การควบคุมและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงสั่งการแก้ไขปัญหาอย่างทันกาล
5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้ง
ของ สง. และทางการ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการกากับดูแลงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน
(1) โครงสร้างสายงาน IT และบุคลากร
 ประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างการกากับดูแลงานด้าน IT โครงสร้าง
องค์กรและสายการบังคับบัญชาในการสนับสนุนให้การดาเนินงาน IT
สามารถสนับสนุนธุรกิจตามเป้าหมาย/แผนกลยุทธ์
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสายงาน IT และที่
เกี่ยวข้องมีกาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยครอบคลุมกิจกรรมงานด้าน IT ต่างๆ
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ตามโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ดีตามหลักการควบคุมงานด้าน
IT ที่ดี โดยมีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
 ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรของธนาคารสมาชิกให้สามารถดูแลระบบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน
(2) กระบวนการและเครื่องมือ
 ผู้บริหารจัดให้มีกระบวนการและช่องทางประสานงานร่วมกันเพื่อกากับดูแล
งานด้านต่าง ๆ รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหา/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
(ประเมินประสิทธิภาพของ Incident Escalation Process)
 มีกระบวนการ ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือเพื่อการบริหารและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้าน IT เพื่อให้ระบบ IT สามารถสนับสนุน
ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
 ประเมินกระบวนการจัดทาและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้าน IT การกาหนด
แผนงาน/โครงการต่างๆ มีหน่วยงานธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม
 ประเมินแผนกลยุทธ์ด้าน IT ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้แผนกลยุทธ์
ด้าน IT มีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของธุรกิจ
 มีกระบวนการและเครื่องมือในการติดตามดูแลแผนงาน/โครงการอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกระบวนการ/เครื่องมือที่สามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ผู้บริหารควบคุมดูแลได้ทัน
กาล
(3) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Committee)
 บทบาทหน้าที่ : กาหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการด้าน IT ตาม
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกากับดูแลการดาเนินงานโครงการ
ด้าน IT และการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้าน IT โดยมีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง
 องค์ประกอบ : มีตัวแทน/กรรมการจากสายงานธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ร่วมด้วย มีสมาชิกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหาร หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประเมินจากรายงานประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่าคณะกรรมการ
มีการกากับดูแลและใส่ใจในงานด้าน IT อย่างเพียงพอ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน แนวนโยบายเพื่อผลักดันให้แผนงานต่าง
ระดับสูงในการกาหนดแผน
ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาจากกระบวนการจัดทาแผนกล
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธ์โดยมีหน่วยงานธุรกิจเข้าร่วม มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ด้าน IT (IT
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง
Roadmap) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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การกากับดูแลการดาเนินงาน  การติดตามแผนงาน Project Management มีการกาหนดให้มีหน่วยงานที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเป็นอิสระทาหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการด้าน IT
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมออย่างน้อย
เดือนละครั้ง
 การกาหนด SLA เพื่อใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของระบบ IT
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  การจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งหน้าที่การทางานในภาพรวม
ด้าน IT และผู้บริหาร
 บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงานพร้อมประวัติ
ระดับสูงในหน่วยงานด้าน IT
การศึกษาและประสบการณ์ทางาน อัตรากาลัง และจานวนพนักงานของ
สายงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
o สายงาน IT & IT Security
o สายบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่ เฉพาะหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน IT & ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
o สายกากับการปฏิบัติงาน (Compliance) และบทบาทหน้าที่ เฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับความเสี่ยงด้าน IT & ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
o สายงานตรวจสอบภายใน และบทบาทหน้าที่ เฉพาะหน่วยงาน
ตรวจสอบด้าน IT
 สอบทานการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมทั้งระดับองค์กร (เช่น มีการ
แบ่งแยกการควบคุมด้าน IT ออกเป็น 3 Lines of Defense ประกอบด้วย
การบริหารจัดการด้าน IT การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน และการแบ่งแยกหน้าที่
ภายในสายงาน IT ว่าไม่มี Conflict of Interest
 สอบทานความเป็นอิสระของหน่วยงาน Audit & Compliance โดยดูจาก
สายการบังคับบัญชา การรายงาน การประเมินผลงาน เป็นต้น
(3) Risk Management หมายถึง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee)
หลักการ
1. เพื่อให้ สง. มีการบริหารความเสี่ยงด้าน IT ที่เหมาะสมกับการทาธุรกรรม และความซับซ้อนของระบบงาน
2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
วิธีการประเมิน
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  โครงสร้างและบุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (ด้าน IT และด้านการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทุจริต)
ความเสี่ยง
o โครงสร้างของหน่วยงานมีความเป็นอิสระและครอบคลุมให้สามารถ
เชื่อมโยงความเสี่ยงด้าน IT และความเสี่ยงด้านต่างๆ
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o การกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร
o บุคลากรมีความเพียงพอสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ
 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยงด้าน IT
 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยงด้านการทุจริต
นโยบายการบริหารความ
 นโยบาย/การประเมินความเสี่ยงด้าน IT และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่
สารสนเทศและการทุจริต
o ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน IT ล่าสุด และการจัดลาดับความเสี่ยง
(เชิง Preventive)
ด้าน IT
o แผนการลดความเสี่ยงด้าน IT ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
o การดาเนินการตามแผนลดความเสี่ยงด้าน IT
o การติดตามและรายงานความเสี่ยงด้าน IT
 นโยบายการควบคุมการทุจริต เช่น มีนโยบายหรือแผนในการควบคุม Loss
ที่เกิดจากการทุจริตทั้งปี ไม่ให้เกิน 0.03% ของรายได้
กระบวนการและเครื่องมือที่ (1) กระบวนการ
ใช้ในการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้าน IT และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพของแนวทางการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหาร
และการทุจริต (เชิง
จัดการความเสี่ยงภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance Level) โดย
Detective)
กระบวนการดังกล่าวควรครอบคลุมระบบของบริษัทและที่เชื่อมโยงกับระบบ
ของสมาชิก
 ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน IT ล่าสุด และการจัดลาดับความเสี่ยงด้าน IT
 กระบวนการรายงานผลประเมินและการทดสอบความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายรับทราบ เช่น Risk Assessment, ผลการ
ทดสอบแผนฉุกเฉิน หรือรายงาน Loss/Incident เป็นต้น
 กรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้าน IT ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ควบคุมความเสี่ยงสอดคล้องตามมาตรฐานที่กาหนด [สาหรับผู้ให้บริการ
Switching/Clearing Refer to Best Practices Phase II : ตารางการ
ควบคุมที่สาคัญ 6. Switching/ Clearing ข้อ 6.1-6.3, 6.14-6.15]
(2) เครื่องมือ
 เครื่องมือที่ใช้ ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ใน
ระบุ ชี้วัด ติดตามและรายงานความเสี่ยงด้าน IT และปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น
RCSA, KRI, Loss Data หรือ Incident & Problem Report เป็นต้น
 เครื่องมือในการติดตามความปลอดภัยต่าง ๆ
 Fraud Monitoring มีกระบวนการหรือระบบที่ใช้ในการเฝ้าระวังและ
ติดตามการทุจริต
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IT incident & Problem
Management
(เชิง Corrective)

Loss Incident ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
(3) การใช้บริการ IT Outsourcing
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing สอดคล้อง
ตามประกาศ ธปท.
 ขอบเขตงานหรือบริการที่มีการใช้ IT Outsourcing จาก Service
Providers
 สอบทานความเพียงพอของรายงานการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ Service
 กระบวนการบริหารจัดการ Incident & Problem Management
ครอบคลุมหน่วยงาน/ฝ่ายงานรับผิดชอบ คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการ และ
เครื่องมือรองรับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การรับแจ้งจนถึงการแก้ไข [Refer to
Best Practices Phase II : ตารางการควบคุมที่สาคัญ 6. Switching/
Clearing ข้อ 6.4, 6.5, 6.7]
 โครงสร้างการกากับดูแลและควบคุมติดตาม Incident & Problem
Management Process ตลอดจนการรายงานให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
 สอบทานรายงาน Loss Data, รายงาน Incident, รายงาน Problem จาก
Help Desk (ถ้ามี) Loss Incident ที่สาคัญ ให้สรุปเรื่อง สาเหตุและการ
แก้ไข หรือแนบไฟล์สรุปเรื่องของธนาคาร

(4) Compliance หมายถึง หน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
หลักการ
การดาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของ
สง.
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
วิธีการประเมิน
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและบุคลากร หน่วยงาน Compliance
ด้านการกากับดูแลการ
 สอบทานโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาและการรายงานต่อผู้ที่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ
เกีย่ วข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระจากหน่วยงานธุรกิจ
 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
 บุคลากรมีความเพียงพอสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ
(2) กระบวนการ
 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) ว่ามีความ
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการและมาตรฐานสากลด้าน IT ที่
เกี่ยวข้อง
 มีกระบวนการติดตามและรายงานความคืบหน้าข้อสังเกตที่ตรวจพบให้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายรับทราบ
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(3) เครื่องมือ
 สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้
 มีกระบวนการแจ้ง ธปท. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารสนเทศทีม่ ี
นัยสาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การแจ้ง IT Incident ที่สาคัญ
ความคืบหน้าและการแก้ไข  สอบทานรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตของ ธปท. เฉพาะ
ตามข้อสังเกตหรือคาแนะนา
ข้อสังเกตที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ
ของ ธปท.

(5) Internal Audit หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หลักการ
1. การสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
2. รายงานผลการตรวจสอบมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงสนับสนุนให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
วิธีการประเมิน
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน โครงสร้างและบุคลากร หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
 โครงสร้างของหน่วยงานและสายการบังคับบัญชามีความชัดเจนและเป็น
อิสระ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร
 บุคลากรมีความเพียงพอสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ
การสอบทานโดยผู้ตรวจสอบ  ประเมินความเป็นอิสระ นโยบายและแผนการตรวจสอบครอบคลุม
ภายใน
เหมาะสม (ควรครอบคลุมกิจกรรมงาน IT ที่มีความเสี่ยง) เครื่องมือที่ใช้
ตรวจ และประสิทธิภาพในการติดตามและปิดข้อสังเกต
 กระบวนการ มีกระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุมกิจกรรมงาน IT ที่สาคัญ
ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนการตรวจสอบ การรายงานให้
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบ รวมถึงการติดตามการแก้ไข
ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ
 เครื่องมือ ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
และติดตามการแก้ไขข้อสังเกต ทั้งของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายนอก และ ธปท. และหน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ
 ประเมินคุณภาพของการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการสั่งการและการติดตามการแก้ไขปัญหา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk)

Net Risk หมายถึง ความเสี่ยงสุทธิของระบบ IT ที่คงเหลืออยู่ ภายหลังจาก QRM ได้บริหารจัดการ
Inherent risk แล้ว หาก Net Risk อยู่ในระดับสูง สง. ควรดาเนินการแก้ไขปรับปรุง QRM ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือลด Inherent Risk ลง

ส่วนที่ 5 การประเมินแนวโน้มความเสี่ยง (Direction of Net Risk)
5.1 คาจากัดความ
แนวโน้มความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่ความเสี่ยงสุทธิของระบบ IT จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้
ประเมินไว้ (ใน 1 ปีข้างหน้า) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่มีอยู่ของระบบ IT (Inherent Risk
: IR) และ/หรือคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง (Quality of Risk Management : QRM)

5.2 หลักการพิจารณา
ปัจจัยที่ใช้ประเมิน
ปัจจัยภายใน
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

ลดลง
โครงสร้างระบบ IT ที่
สาคัญ ได้ผ่านการ
ปรับปรุงในด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (S,I,A)
และความทันสมัยต่อการ
รองรับการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงแนวโน้มธุรกิจใน
อนาคต

แนวโน้มความเสี่ยง
คงที่
โครงสร้างระบบ IT
ปัจจุบันเพียงพอรองรับ
การดาเนินธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ อย่างไรก็ดี
ธนาคารมีแผนจะ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ด้าน IT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความ
ทันสมัยในการรองรับ
แนวโน้มธุรกิจในอนาคต
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เพิ่มขึ้น
โครงสร้างระบบ IT ที่
สาคัญมีการใช้งานมานาน
โดยยังไม่มีแผน / แนวทาง
จะปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งมี
สัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมี
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้าน IT (S,I,A)
ให้รองรับการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงแนวโน้มธุรกิจใน
อนาคต เช่น ผู้ผลิตยกเลิก
การ support ระบบ IT
สาคัญ
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ปัจจัยภายนอก
ภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อ
ระบบงานสาคัญ
(New
Technology
Threat)

มีการกากับดูแลและ
กระบวนการในการ
ติดตามดูแลความเสี่ยง/
ปัญหาต่างๆ ภายหลังการ
ปรับปรุงโดยใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถรับทราบ
ปัญหาและแก้ไขได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพ

มีการกาหนดโครงสร้าง
การกากับดูแล
กระบวนการและแนว
ทางการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผนและ
ความเสี่ยงไว้ชัดเจน
เพียงพอตามสมควร

ธนาคารยังไม่มีแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้าน IT ที่
ส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการอย่างชัดเจน

สง. ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยปิด
ช่องโหว่ความเสี่ยงของ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ
แล้ว

สง. ทราบถึงความเสี่ยง
และมีแนวทางที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขที่สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงที่
ชัดเจนแล้ว

สง. อาจยังไม่ทราบถึง
ความเสี่ยง หรือยังไม่มี
แนวทางจะปรับปรุงแก้ไข
ช่องโหว่ในระบบงาน
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