แผนการปฏิบัติงาน IT Audit
หน่ วยรับตรวจ : สานักงาน...........................................................................
เรื่องทีต่ รวจสอบ : การปฏิบตั ิงานด้าน IT
ประเด็นการตรวจสอบ : 1. การปฏิบตั ิงานของศูนย์ปฏิบตั ิงานจังหวัด (POC) สามารถใช้ประโยชน์ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัด
2. การประเมินการควบคุมทัว่ ไป (General control)
วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัติงาน : 1. เพื่อให้ทราบถึงผลสาเร็ จของการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการการบริ หารงานจังหวัด แบบบูรณาการ
2. ตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลจังหวัด และการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดกับหน่วยงานภายในจังหวัด
3. เพื่อทราบมาตรการในเรื่ องการรักษาความปลอดภัย ของระบบ IT
4. เพื่อให้ทราบว่ามีการปฎิบตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการปฏิบัติงาน : 1. สังเกตการณ์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป ของสถานที่ต้ งั ของศูนย์ปฎิบตั ิการจังหวัด (POC)
2. สอบทานระบบการนาเข้าข้อมูล
3. สอบทานระบบการบริ หารความปลอดภัยข้อมูล จานวนวันในการตรวจสอบ
4.ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบระหว่างศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดกับหน่วยงาน
ภายในจังหวัด
จานวนวันในการตรวจสอบ ..............วันทาการ จานวน.............คน

แนวทางการปฏิบัติงาน
วิธีการตรวจสอบ
1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้ านความ
ปลอดภัยทัว่ ไป ของ IT
- มีคาสั่งแต่งตั้งผูเ้ ข้าปฏิบตั ิงานในศูนย์ปฎิบตั ิ
การจังหวัด (POC)
- มีมาตรการกาหนดขั้นตอนวิธีการควบคุม
การเข้าใช้งานในศูนย์ปฎิบตั ิการจังหวัด (POC)
- การกาหนดรหัสผ่าน User ID และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
- การกาหนดสิ ทธิ การเข้าใช้งานในระบบ
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-มีการดูแลให้ผเู้ ข้าปฏิบตั ิงาน ในระบบเป็ น
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตามคาสั่งเท่านั้น และแจ้ง
เวียนคาสั่งมาตรการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ใน
สานักงานทราบ และถือปฏิบตั ิหรื อไม่
- มีระบบการสารองข้อมูลที่ปลอดภัยสารอง
ข้อมูลของหน่วยงานเอาไว้ทุกสัปดาห์เป็ นอย่าง
น้อย และให้นาข้อมูลสารองไปจัดเก็บไว้ใน
สานักงานอื่นนอกบริ เวณอาคาร
- แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือปัญหาความเสี่ ยง (IT
Contingency Plan) เพื่อรับมือเมื่อเกิดปั ญหาด้าน
ไอซีที
-บันทึกการเข้าปฎิบตั ิงานในศูนย์ พีโอซี เช่น
การรายงานเหตุผดิ ปกติที่เกิดขึ้น , การนา
ซอฟต์แวร์ ใหม่เข้าติดตั้ง, การสารองข้อมูล,
การเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้ าดับเมื่อใด,
ดับนานเท่าใด, และ นาเครื่ องกลับมาทางาน
เมื่อใด หรื อ เครื่ องใดติดไวรัส , พบเมื่อใด,
และกาจัดด้วยโปรแกรมอะไร ฯลฯ
- มีการตรวจสอบเว็บของสานักงานทุกวัน
(ตรวจว่าเว็บมีปัญหาหรื อไม่ , ถูกแฮคเกอร์
ป่ วนหรื อไม่, การเชื่อมโยงต่าง ๆ ยังดีอยู่
หรื อไม่, มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนหรื อไม่)
- มีระบบรับแจ้งและบันทึกปัญหาจากผูใ้ ช้
ภายใน พร้อมกับบริ การแก้ไขปั ญหาให้ผใู ้ ช้
ภายในขอบเขตที่ทาได้ ในกรณี ที่เป็ นปัญหา
ยุง่ ยากให้เรี ยกใช้บริ การผูข้ าย – หากมีสัญญา
บารุ งรักษา การบันทึกให้ระบุชื่อผูใ้ ช้,
ปัญหา, การแก้ปัญหา, และระยะเวลาที่ใช้
แก้ปัญหา
- หากเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ต้องบันทึก
ให้ละเอียดและส่ งให้ผเู ้ กี่ยวข้องแก้ไข
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- ศูนย์ปฎิบตั ิการจังหวัด (POC)
มีหอ้ งเฉพาะเป็ นสัดส่ วน ปลอดภัย และมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม
(๒)การนาเข้ าข้ อมูล (เพิม่ )
- การนาเข้ าข้ อมูลของส่ วนราชการเป็ นไป
ตามรอบระยะเวลาทีจ่ ังหวัดกาหนด
หรือไม่
- มีคาสั่ งมอบหมายส่ วนราชการในการ
รับผิดชอบข้ อมูล
มีการประชุ มชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนาเข้ า
ข้ อมูลหรือไม่
2. ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
-มีโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไม่
-มีกี ารสแกนไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั้งหรื อไม่
-มีโปรแกรมปฎิบตั ิงานที่มีลิขสิ ทธิิ
หรื อไม่
-มีระบบป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลจาก
บุคคลภายนอก หรื อไม่
3. ดูการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลจังหวัด
- มีการจัดทาเอกสาร คู่มือ ประกอบการ
ปฏิบตั ิงาน ที่สาคัญอย่างเพียงพอ เช่น
* การจัดทาพจนานุกรมข้อมูล
(ในกรณี มีระบบฐานข้อมูล)
*แผนภาพระบบ แผนภาพโปรแกรม
และคาอธิบาย
*คู่มือการปฏิบตั ิงานสาหรับผูใ้ ช้
และผูค้ วบคุมเครื่ อง
*คาสั่ง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
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-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ตามโครงสร้างฐานข้อมูลจังหวัดประกอบด้วย
ฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลจังหวัดประกอบด้วย
ฐานข้อมูล 3 ประเภท
- ฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่ อง
- ฐานข้อมูล 33 ตัวชี้วดั
- ฐานข้อมูลจังหวัดตามคารับรองการ
ปฏิบตั ิงาน ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
4. การบารุ งรักษาระบบ
- การบริ หารจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นปัจจุบนั และ เพียงพอ และสามารถ
ใช้สาหรับการตัดสิ นใจ วินิจฉัยสั่งการ และการ
วางแผนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
- มีแผนการบารุ งรักษาระบบ
5.การพัฒนาระบบสารสนเทศ-ภูมิศาสตร์ GIS
( Geographic Information System)
- มีการพัฒนาระบบ GIS
-มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการ (Management Information System) :
MIS
6. การเชื่ อมโยงข้ อมูลของศูนย์ ปฏิบัติการ
จังหวัด POC
- สามารถเชื่อมโยงได้ 2 ระบบ คือ
1. ทางเชื่อมโยงข้อมูล POC ไปในแนวเดียวกัน
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในจังหวัด
2. การเชื่อมโยงข้อมูล POC ในแนวดิ่งกับศูนย์
ปฏิบตั ิการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
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สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐาน
เพิ่มเติมตามที่ตอ้ งการ
สรุ ปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ทั้งหมด
สรุ ปและร่ างรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
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สรุ ปผลการตรวจสอบ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ผูจ้ ดั ทา..................................................
(.................................................)
วันที่ ..............................................
ผูส้ อบทาน............................................
(..........................................)
วันที่ ....................................

