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• IT General Control (ITGC) concept
• Application Control (APC) concept
• How to audit ERP
• Q & A

หวัขอ้การบรรยาย
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Overview of ITGC and APC
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Program development

Program changeComputer operation

Access to program and
data



IT General Control (ITGC) concept

Weak IT General Controls Strong IT General Controls

IT General Controls IT General Controls

หากการควบคุมทั�วไปในระบบสารสนเทศไม่น่าเชื�อถือจะส่งผลให้การควบคุมเฉพาะ
ระบบงานไม่น่าเชื�อถือไปด้วย 4



IT General Control (ITGC) concept
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การควบคุมทั�วไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ

การพฒันาระบบสารสนเทศ 
(Program development)

การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขระบบ
สารสนเทศ 

(Program changes)

การเขา้ถึงโปรแกรมและขอ้มูล 
(ความปลอดภยัระบบ

สารสนเทศ)
(Access to programs and data)

การปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
(Computer operations)

ขอพฒันา/
ศึกษาความ
เป็นไปได้

เกบ็ความ
ต้องการ/

ออกแบบระบบ

การเขยีน
โปรแกรม/

พฒันาระบบ

ทดสอบและ
แปลงข้อมูล

ตดิตั�ง
โปรแกรมเพื�อ

ใช้งาน

ฝึกอบรม
ผู้ใช้งานและ
จัดทําคู่มือ

การบริหาร
จัดการความ

ปลอดภัย

บริหารจัดการ
บัญชีผู้ใช้งาน

บริหารบัญชี
ผู้ใช้งานที�มี
สิทธิ�สูงสุด

ความปลอดภัย
ทางตรรกะ

ความปลอดภัย
ทางกายภาพ

ประมวลผล
ข้อมูล

เชื�อมโยงข้อมูล 
(Data

Interface)

ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ

ของระบบ

สํารองข้อมูล
และบริหาร
จัดการเทป

สภาพ
แวดล้อมใน
ศูนย์คอมฯ

แผนการกู้คืน
ระบบ

สารสนเทศ

ขอ
เปลี�ยนแปลง
แก้ไขระบบ

การทดสอบ ตดิตั�ง
โปรแกรมเพื�อ

ใช้งาน

ฝึกอบรม
ผู้ใช้งานและ

ปรับปรุงคู่มือ

การเขยีน
โปรแกรม/
แก้ไขระบบ



IT General Control (ITGC) concept - Program Development
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ขอพฒันาระบบขอพฒันาระบบ

เกบ็ความ
ตอ้งการ/

ออกแบบระบบ

เกบ็ความ
ตอ้งการ/

ออกแบบระบบ

เขียนโปรแกรม/
พฒันาระบบ

เขียนโปรแกรม/
พฒันาระบบ

ทดสอบระบบทดสอบระบบ

แปลงขอ้มูลแปลงขอ้มูล

ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน

ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน

การแบ่งแยกหนา้ที�

การบรหิารจดัการโครงการ



IT General Control (ITGC) concept - Program changes
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ขอเปลี�ยนแปลง
แกไ้ขโปรแกรม

ทดสอบระบบ

ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน
ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน

การแบ่งแยกหนา้ที�

การติดตามภาพรวมการแกไ้ขโปรแกรม

เขียนโปรแกรม/
แกไ้ขระบบ

เขียนโปรแกรม/
แกไ้ขระบบ



IT General Control (ITGC) concept -
Program Development & Program Changes
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ถา้สมมติวา่การสร้างบา้นขึ�นมาหนึ�งหลงัคือ
การพฒันาระบบสารสนเทศหนึ�งระบบ ให้
ลองคิดวา่การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขระบบ
สามารถเป็นอะไรไดบ้า้ง

• การตกแต่งหอ้งรับแขกเพิ�มเติม
• การซ่อมแซมหลงัคา
• การเดินสายไฟภายในบา้นใหม่
• การซ่อมแซมท่อประปา
• การเปลี�ยนพื�นบา้นใหม่



IT General Control (ITGC) concept -
Program Development & Program Changes

ขอเปลี�ยนแปลง
แกไ้ขโปรแกรม

ทดสอบระบบ

ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน
ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน

การแบ่งแยกหนา้ที�

การติดตามภาพรวมการแกไ้ขโปรแกรม

เขียนโปรแกรม/
แกไ้ขระบบ

เขียนโปรแกรม/
แกไ้ขระบบ

ขอพฒันาระบบขอพฒันาระบบ

เกบ็ความ
ตอ้งการ/

ออกแบบระบบ

เกบ็ความ
ตอ้งการ/

ออกแบบระบบ

เขียนโปรแกรม/
พฒันาระบบ

เขียนโปรแกรม/
พฒันาระบบ

ทดสอบระบบทดสอบระบบ

แปลงขอ้มูลแปลงขอ้มูล

ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน

ติดตั�งโปรแกรม
เพื�อใชง้าน

การแบ่งแยกหนา้ที�

การบรหิารจดัการโครงการ



IT General Control (ITGC) concept – Computer Operations
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การบริหารจัดการการปฏิบตังิานในภาพรวมการบริหารจัดการการปฏิบตังิานในภาพรวม

ประมวลผลข้อมูล

เชื�อมโยงข้อมูล 
(Data Interface) สํารองข้อมูลและ

บริหารจัดการเทป

แผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ

สภาพแวดล้อมในศูนย์คอมฯ

ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ



IT General Control (ITGC) concept –
Access to program and data
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ระบบเครอืข่ายภายนอก

ระบบเครอืข่ายภายใน

ระบบปฏบิตัิการ

ขอ้มูล ระบบงาน

การบรหิารจดัการดา้นการรกัษาความปลอดภยั

การบรหิารจดัการบญัชีผูใ้ชง้าน

การบรหิารจดัการบญัชีผูใ้ชง้านที�มีสทิธิ�สูงสดุ

การรกัษาความปลอดภยัทางตรรกะ

การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ



IT Audit Standard and Referent (Sample)

Referent Link

https://www.isaca.org/COBIT/Documents/A-COBIT-5-Overview.pdf

http://www.iiacolombia.com/resource/guias/GTAG1.pdf

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-
guides/Pages/GTAG-Auditing-Smart-Devices-An-Internal-Auditors-Guide-to-
Understanding-and-Auditing-Smart-Devices.aspx

https://www.iso.org/

Such as ISO ISO 27000, 27001, 20000, 31000

https://www.isc2.org/

Cyber and IT Security

https://www.iso.org/

Such as ISO ISO 20000 12



COBIT 5
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การทาํความเขา้ใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมช่วยให้ผูต้รวจสอบมีความ
เขา้ใจในระบบที�จะตรวจสอบและสามารถกาํหนดขอบเขตและแผนการตรวจสอบที�
ถูกตอ้ง

โดยสิ� งที�ควรทําความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดว้ย:
• ระบบงานที�สนบัสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
• ระบบปฏิบติัการและระบบฐานขอ้มูลที�สนบัสนุนการทาํงานของระบบงาน
• ระบบเครือข่าย
• การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ปัญหาสาํคญัที�เกิดขึ�นในช่วงเวลาที�ผา่นมา



COBIT 5
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Data centre Server or
mainframe

Application
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DataApplicationData

Domain
controller

Operating
system
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ApplicationApplicationApplication Interface

Interface
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Outsourced
IT element

Data centre

Server or
mainframe

Application

Server or
Mainframe

DataApplicationData
DataApplicationData

Domain
controllerOperating

system

Platform

Batch
scheduler

Backups

DatabaseDatabaseDatabase
DatabaseDatabaseDatabase

ApplicationApplicationApplication
ApplicationApplicationApplication Interface

Interface

Interface
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สง่มอบ ใหบ้รกิาร สนบัสนุน
(DSS 01-06)

เฝ้าตดิตาม วดัผล
ประเมนิผล

(MEA 01-03)

จดัสรา้ง จดัหา นําไปใช้
(BAI 01-10)

ประเมนิ สั �งการ เฝ้าตดิตาม
(EDM01-05)

การควบคุมทั�วไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ

การพฒันาระบบสารสนเทศ
การเปลี�ยนแปลงแก้ไขระบบ

สารสนเทศ 
การเข้าถึงโปรแกรม

และข้อมูล
การปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์

COBIT 5

จดัวางแนวทาง จดัทาํแผน
จดัระบบ (APO 01-13)

ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ระบบงาน
• ขอ้มูล
• เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ต่างๆ
• บุคลากร

15

COBIT 5



COBIT 5
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IT General Control (ITGC) concept – IT risk
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• Access to programs and data
• Unauthorised access to systems by business users
• Unauthorised access to systems and data by IT users
• Unauthorised changes to data

Program Change
• Failure to make necessary changes to systems or programs
• Changes that introduce errors into applications
• Unauthorised direct changes to application code
• Unauthorised direct changes to application configuration settings
• Updates to the IT environment prevent applications from running correctly

Program development
• Newly implemented applications inaccurately process data, due to coding or configuration

issues
• Errors in migrating transaction records and/or master files

Computer Operations
• Systems failure causing loss of transaction records or inability to access them as required
• Inappropriate manual intervention or failures in scheduled job processing



IT General Control (ITGC) concept – IT risk
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ประเดน็ข้อตรวจพบ สิ�งที�ผู้ตรวจสอบต้องดาํเนินการต่อ

ไม่มีการจดัทาํ IT security configuration baseline
ไม่มีการสอบทาน IT configurations โดยฝ่ายสารสนเทศ

ดาํเนินการสอบทานค่าคงที�ดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัในระบบที�มีความเสี�ยงในหวัขอ้ที�กาํลงั
ตรวจ (i.e. OS, DB, Network)

การกาํหนดค่าคงที�ดา้นการรักษาความปลอดภยัในระบบ
ไม่เหมาะสม

ประเมินผลกระทบและพิจารณาการควบคุมอื�น
ทดแทนที�จะมาช่วยลดความเสี�ยง

ไม่มีการสอบทานบญัชีผูใ้ชง้านในระบบ ดาํเนินการสอบทานบญัชีผูใ้ชง้านในระบบ;
- ตรวจความมีตวัตนของบญัชีผูใ้ชง้าน
- ตรวจสอบความเหมาะสมของสิทธิ� ที�กาํหนด

พบบญัชีผูใ้ชง้านที�ลาออกแลว้แต่ยงัคา้งอยูใ่นระบบ ตรวจสอบ Last sign on history

ไม่มีกระบวนการควบคุมการใชง้านบญัชีผูใ้ชง้านที�มีสิทธิ�
สูงสุดในระบบ

ตรวจสอบ Last sign on history
ตรวจสอบ Last password change date
ตรวจสอบ log การใชง้าน (ถา้มี)



IT General Control (ITGC) concept – IT risk
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ประเดน็ข้อตรวจพบ สิ�งที�ผู้ตรวจสอบต้องดาํเนินการต่อ

กระบวนการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขระบบไม่เหมาะสม ตรวจสอบวา่มีโปรแกรมอะไรที�ถูกเปลี�ยนแปลง
บา้งในรอบปีที�ผา่นมาและประเมินผลกระทบที�
อาจเกิดขึ�นกบัโปรแกรม

กระบวนการสาํรองขอ้มูลและกูร้ะบบงานไม่เหมาะสม ตรวจสอบวา่ในรอบปีที�ผา่นมามีเหตุการณ์ที�ทาํให้
ระบบหยดุชะงกัและมีความจาํเป็นตอ้งกูร้ะบบโดย
ใชข้อ้มูลจากเทปสาํรองขอ้มูลหรือไม่

ไม่มีกระบวนการควบคุมที�เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ศึกษาและทาํความเขา้ใจในขั�นตอนปฏิบติังานใน
ปัจจุบนั และสอบทานเอกสารอื�นๆประกอบ
(เช่น อีเมลล,์ รายงานการประชุม)



Application Control (APC) concept
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Application Control (APC) concept
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หมายถึง การควบคุมแบบ Manual หรือการควบคุมแบบ Automatic โดยโปรแกรม ซึ� ง
เป็นการควบคุมในระดบักระบวนการหรือรายการทางธุรกิจ 

มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างความมั�นใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทางธุรกิจทุกรายการ 
ไดรั้บการอนุมติั บนัทึกเขา้ และประมวลผลอยา่งสมบูรณ์เพียงครั� งเดียวอยา่งถูกตอ้ง 
ภายในระยะเวลาที�เหมาะสม



Application Control (APC) concept -
Relation between ITGC and APC
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การควบคุมทั�วไป เป็นการควบคุมที�กาํหนดโครงสร้างโดยรวมของการควบคุมที�มีต่อ
กิจกรรมประมวลผลทั�งหมด เป็นการควบคุมพื�นฐานที�ตอ้งมีเพื�อทาํให้การควบคุมทุก
ระบบงานมีประสิทธิผล มีผลโดยตรงต่อความถูกต้องของข้อมูลในทุกระบบงาน
กล่าวคือ ถา้การควบคุมทั�วไปไม่ดี ยอ่มทาํให้การควบคุมในแต่ละระบบงานไม่ดีตาม
ไปดว้ย 

Application A Application B

Input Control
Process Control
Output Control

Audit Trail

Input Control
Process Control
Output Control

Audit Trail

General IT Control

Business
Transactions

AS/400 Purchase
Module

Other
App



Application Control (APC) concept - Risk
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การประเมินความเสี�ยง: (ผลกระทบทางธุรกจิ & โอกาสเกดิ)

ผลกระทบทางธุรกจิ

• ผลกระทบทางการเงิน
• ผลกระทบต่อชื�อเสียง และ

ภาพพจน์
• การหยดุชะงกัของกิจกรรมทาง

ธุรกิจ
• สูญเสียทรัพยากรองคก์รที�สาํคญั
• ผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการ

บริหาร
• ผลกระทบต่อวตัถุประสงค์

โอกาสเกดิ

• ลกัษณะของธุรกิจ
• โครงสร้างองคก์ร และวฒันะธรรม

องคก์ร
• ลกัษณะของระบบสารสนเทศ (เช่น

open & close, new & outdate
technology)

• การควบคุมภายในที�มีอยู่



Application Control (APC) concept - Control
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“A process effected by an entity’s board of directors,
management, and other personnel designed to provide
reasonable assurance regarding the achievement of objectives
in the following categories:

(a) reliability of financial reporting

(b) effectiveness and efficient use of its resources

(c) compliance with applicable laws and regulations”



Application Control (APC) concept - Control
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What words are often associated with controls?

“VALIDATE”

“AGREE”



Application Control (APC) concept –
Control Hierarchy
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Internal Controls

IT dependent
Controls

IT General Controls

Manual

Controls

Manual
IT dependent
Controls

Automated
Controls

Manual
Controls

Manual non-

Controls

Manual non-
IT dependent
Controls

Entity Level Controls

Reliance
on ITGC

Application
Controls



Application Control (APC) concept –
Control Hierarchy
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Internal Controls

IT dependent
Controls

IT General Controls

IT dependent
Controls

Manual
IT dependent
Controls

AutomatedAutomated
Controls

Manual
Controls

IT dependent
Controls

Manual non-
IT dependent
Controls

Entity Level Controls

Reliance
on GCC

Manually performed controls (not
automatically performed by
computer) that typically operate at a
business process level and that help
to achieve information processing
objectives.

Controls designed into a
computer application that help
to achieve information
processing objectives.

Application Controls Reliant
on Automated Application
Controls or Accounting
Procedures => Combination
of the above.



Application Control (APC) concept – Type of control
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 การควบคุมเชิงป้องกนั (Preventive Control)
 การควบคุมเชิงตรวจสอบ (Detective Control)
 การควบคุมเชิงแก้ไข (Corrective Control)

Key controls

การกาํกบัดแูลของผูบ้รหิารในสายงาน
Management Monitoring
Controls การควบคมุเฉพาะระบบงาน

Application Control

การควบคมุนอกระบบงาน
Manual Controls

การควบคมุแบบอตัโนมตั ิ
Automate Controls
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การควบคุมเชิงป้องกนั (Preventive Control)

เป็นวิธีการควบคุมที�กาํหนดขึ�นเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสี�ยงและขอ้ผิดพลาด
ตั�งแต่แรก เช่น การอนุมติั การจดัโครงสร้างองคก์ร การแบ่งแยกหนา้ที� การควบคุม
การเขา้ถึงระบบงานหรือขอ้มูล การป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์นใหป้ลอดภยั 

เป็นวิธีการควบคุมที�กาํหนดขึ�นเพื�อคน้พบขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นแลว้ เช่น การสอบ
ทานผลลพัธ์ การวิเคราะห์ การยนืยนัยอด การตรวจนบั เป็นตน้ 

การควบคุมเชิงตรวจสอบ (Detective Control)

เป็นวิธีการควบคุมที�กาํหนดขึ�นเพื�อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�นใหถู้กตอ้ง หรือเพื�อหา
วิธีแกไ้ขไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดซํ� าอีกในอนาคต

การควบคุมเชิงแก้ไข (Corrective Control)
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• ความครบถ้วน (Completeness)
• ความถูกต้อง (Accuracy)
• การอนุมัติ (Validity)
• การจํากดัการเข้าถึงข้อมูล (Restricted Access)
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ความครบถ้วน (Completeness)

 รายการทุกรายการไดรั้บการบนัทึกเขา้ระบบ และประมวลผลอยา่งสมบูรณ์เพียง
ครั� งเดียว

 ระบบปฏิเสธการบนัทึกและการประมวลผลรายการซํ� า
 รายการทุกรายการที�ระบบปฏิเสธการบนัทึกและการประมวลผลไดรั้บการ

ตรวจสอบและแกไ้ขทนัเวลา 

Application Control (APC) concept –
Control objective
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Application Control (APC) concept –
Control objective
เทคนิคการควบคุมความครบถ้วน

 Batch Totals
 Sequence Checking
 Matching
 One-for-One Checking
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Application Control (APC) concept –
Control objective

ควบคุมความครบถ้วนของรายการโดยเปรียบเทียบยอดรวม
ระหวา่งตน้ทางและปลายทาง เช่น

 การเปรียบเทียบจาํนวนรายการกบัเอกสารตน้ฉบบั
 การเปรียบเทียบยอดรวมจาํนวนเงิน
 การเปรียบเทียบยอดรวมจาํนวนของฟิลดพิ์เศษหรือแฮช (hash total)
 การเปรียบเทียบยอดรวมในแต่ละ batch กบัยอดรวมรายการทั�งหมด

เทคนิคการควบคุมความครบถ้วน - Batch Totals
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Application Control (APC) concept –
Control objective

ควบคุมความครบถ้วนของรายการโดยการตรวจสอบการ
เรียงลาํดบัตามหมายเลข ตามตวัอกัษร หรือตามวนัที� เช่น

 การกาํหนดหมายเลขของเอกสาร
 ระบบปฏิเสธการประมวลผลรายการที�มีหมายเลขซํ� า
 การจัดทาํรายงานหมายเลขที�หายไปเพื�อใช้สําหรับตรวจสอบและ

ติดตาม

เทคนิคการควบคุมความครบถ้วน - Sequence Checking
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Application Control (APC) concept –
Control objective

ควบคุมความครบถ้วนของรายการโดยการจับคู่รายการก่อน
ประมวลผล ควบคุมการใส่ขอ้มูลที�ไม่ครบถว้นหรือไม่สามารถพบ
ขอ้มูลอา้งอิงในระบบได ้เช่น

 บนัทึกบญัชีทั�งสองดา้น (DR/CR)
 การรับของตอ้งมีเลขที�ใบสั�งซื�ออา้งอิง 

เทคนิคการควบคุมความครบถ้วน - Matching
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Application Control (APC) concept –
Control objective

ตรวจสอบรายการที�ประมวลผลกบัเอกสารตน้ฉบบั ซึ� งอาจจะเป็น
การตรวจสอบเอกสารกับรายงานจากระบบ หรือการตรวจสอบ
เอกสารกบัรายการที�ปรากฏบนหนา้จอคอมพิวเตอร์

เทคนิคการควบคุมความครบถ้วน - One-for-One Checking
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Application Control (APC) concept –
Control objective

ความถูกต้อง (Accuracy)

การควบคุมใหมี้การบนัทึกขอ้มูลใหค้รบทุกฟิลด ์และถูกตอ้งระบบงานจึงจะรับ
รายการเขา้ไปประมวลผล 
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เทคนิคการควบคุมความถูกต้อง

 Batch Totals (Refer to Completeness check)
 Matching (Refer to Completeness check)
 One-for-One Checking (Refer to Completeness check)
 Programmed Check
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เทคนิค Programmed Check

 Reasonableness checks
 Dependency checks
 Existence checks
 Format checks

 Limit checks
 Check digit verification

การตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการโดยโปรแกรม มีหลายรูปแบบ ดงันี�   
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Reasonableness check

ควบคุมการบนัทึกขอ้มูลที�ไม่สมเหตุสมผล เช่น  วนัที�ของรายการตอ้ง >= วนัที�
ปัจจุบนั, เลือกประเภทขอ้มูลตามที�กาํหนดเพื�อบนัทึก (Product type 001-005) เป็นตน้ 

Dependency check

ควบคุมการบนัทึกขอ้มูลที�ไม่สอดคลอ้งกนั เช่น ลูกคา้นิติบุคคลใหเ้ลือก Product
Type 001-005, บนัทึกรหสัไปรษณียใ์หส้อดคลอ้งกบัจงัหวดั เป็นตน้  

เทคนิค Programmed Check

Existence check

ตรวจสอบขอ้มูลที�บนัทึกวา่มีค่าตรงกบัค่าที�เกบ็ไวใ้นระบบหรือไม่ เช่น การบนัทึก
รหสัลูกคา้ การบนัทึกเลขที�บญัชี เป็นตน้ 
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เทคนิค Programmed Check
Format check

ตรวจสอบขอ้มูลที�บนัทึกในฟิลดว์า่ถูกตอ้งตามรูปแบบที�กาํหนด เช่น กาํหนดใหรั้บ
เฉพาะตวัเลข การบนัทึกวนัที� เป็นตน้      

Limit check

ตรวจสอบขอ้มูลที�บนัทึกวา่เกินระดบัที�อนุมติัหรือไม่ เช่น ยอดรวมสินเชื�อตอ้งไม่เกิน 
credit limit, การทาํรายการผา่นบตัร ATM ไม่เกินหา้ครั� งต่อวนั เป็นตน้ 

Check digit verification

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที�ใชอ้า้งอิง เช่น หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลข
บตัรเครดิต หมายเลขบญัชี  เป็นตน้ 
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การอนุมตั ิ(Validity)

รายการที�บนัทึกเขา้ระบบเพื�อประมวลผลไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอยา่งเหมาะสม
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เทคนิคการควบคุม Validity

 One-for-One Checking การอนุมติัรายการบนเอกสาร
 Matching การอนุมติัรายการผา่นระบบ โดยระบบจะไปตรวจสอบวา่เจา้หนา้ที�

ผูอ้นุมติัมีอาํนาจหรือไม่ ถา้มี สามารถอนุมติัรายการนั�นไดห้รือไม่ 
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การจํากดัการเข้าถงึข้อมูล (Restricted Access)

ระบบงานและขอ้มูลมีการควบคุมเพื�อป้องกนัการเขา้ถึง หรือเปลี�ยนแปลงแกไ้ขโดยที�
ไม่ไดรั้บอนุญาต การเขา้ถึงขอ้มูลความลบัหรือทรัพยสิ์นเฉพาะผูที้�ไดรั้บอนุญาต
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การจํากดัการเข้าถงึข้อมูล (Restricted Access)

เช่น
 การกาํหนดสิทธิในระบบตามหนา้ที�และความรับผิดชอบ
 การสอบทานสิทธิในระบบงาน
 การกาํหนด Password rules เช่น ความยาวอยา่งนอ้ย 6-8 ตวัอกัษร ตอ้งเปลี�ยน 

Password ทุกๆ 30 วนั 
 การแบ่งแยกหนา้ที�งานเพื�อใหมี้การตรวจสอบซึ�งกนัและกนั
 การจดัเกบ็เอกสารสาํคญัในตูนิ้รภยั
 การเขา้รหสัขอ้มูล
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แบ่งตามขั�นตอนการทาํงานของระบบ
 การควบคุมการนําเข้า (Input Controls)
 การควบคุมการประมวลผล (Processing Controls)
 การควบคุมผลลพัธ์ที�ได้จากการประมวลผล (Output Controls)
 การควบคุมด้วยแฟ้มร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trails)
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การควบคุมการนําเข้า (Input Controls)
เป็นการควบคุมที�สาํคญั เนื�องจากเป็นตน้ทางของความถูกตอ้งเชื�อถือไดข้องขอ้มูลทั�งหมด 

การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน
• Manual entry
• Data transfer

วตัถุประสงค์
• รายการนาํเขา้ทุกรายการไดรั้บการอนุมติัก่อนการประมวลผลอยา่งถูกตอ้ง
• ทุกรายการที�ไดรั้บการอนุมติัมีการนาํเขา้ระบบอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
• ไม่มีรายการสูญหาย เพิ�มเติม นาํเขา้ซํ� า
• รายการที�ระบบปฏิเสธการประมวลผลไดรั้บการแกไ้ขและนาํเขา้ระบบใหม่ภายในเวลาที�

เหมาะสม
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การควบคุมการประมวลผล (Processing Controls)

 รายการต่างๆ รวมทั�งรายการที�สร้างขึ�นโดยอตัโนมติัไดรั้บการประมวลผลอยา่ง
เหมาะสม

 รายการไม่สูญหาย ไม่เพิ�มเติม ไม่มีการประมวลผลซํ�า หรือมีการเปลี�ยนแปลง
อยา่งไม่มีเหตุผลสมควร 

 ขอ้ผิดพลาดจากการประมวลผลถูกตรวจพบและแกไ้ขภายในระยะเวลาที�
กาํหนด

เป็นการควบคุมเพื�อใหก้ารประมวลผลของระบบงานถูกตอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์
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การควบคุมผลลพัธ์ที�ได้จากการประมวลผล (Output Controls)
เป็นการควบคุมระยะสุดทา้ยเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลผลลพัธ์ และรายงานที�ถูกตอ้งจากระบบ 
การควบคุมผลลพัธ์จะขึ�นอยู่กบัความเชื�อถือไดข้องการควบคุมการนาํเขา้และการ
ประมวลผล โดยหากมีการควบคุมที�ดีตั�งแต่ตน้ ก็จะเพิ�มความเชื�อถือไดข้องผลลพัธ์
อยา่งมาก 

 ผลลพัธ์จากการประมวลผลถูกตอ้ง
 มีการจาํกดัการเขา้ถึงหรือใชข้อ้มูลที�ส่งออกจากระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะผูที้�ไดรั้บ

อนุญาต
 การส่งขอ้มูลที�ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไปถึงบุคคลซึ�งไดรั้บอนุมติัอยา่งทนัเวลา

วตัถุประสงค์
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การควบคุมโดยสร้างร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trails)

แฟ้มทะเบียนร่องรอยที�สร้างขึ�น เพื�อบนัทึกกิจกรรมในระดบัระบบงาน หรือผูใ้ชง้าน 
โดยหากมีการออกแบบและใช้งานที�ดี จะเป็นวิธีควบคุมแบบค้นพบ (detective
controls) ที�มีประสิทธิภาพ เช่น การบนัทึกเหตุการณ์สาํคญัสาํหรับรหสัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ 
ความพยายามเขา้ระบบ (invalid log-on) ทรัพยากรบนระบบที�ใชง้าน 
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Identify areas
of concern

Study/Understand
system and process

Define & document
the process flow

What can go wrong?
What is the impact ?
What is the likelihood ?

Risks & controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports
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กาํหนดกจิกรรมที�จะตรวจสอบ

Identify areas
of concern

Study/Understand
system and process

Define & document
the process flow

Risks & controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports
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กาํหนดกจิกรรมที�จะตรวจสอบ

กิจกรรมตรวจสอบ หมายถึง หน่วยงาน ระบบ โครงการ กระบวนการปฏิบติังาน 
ฯลฯ โดยอาจพิจารณาจาก

 การประเมินความเสี�ยง ความเสียหาย
 ขอ้กาํหนดของกฎหมาย
 ความตอ้งการของฝ่ายบริหาร
 โอกาสเกิดการทุจริต

Identify areas
of concern
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ศึกษาและทาํความเข้าใจระบบงาน และกระบวนการทางธุรกจิ 

Identify areas
of concern

Study/Understand
system and process

Define & document
the process flow

Risks &controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports
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ศึกษาและทาํความเข้าใจระบบงาน และกระบวนการทางธุรกจิ 

เทคนิค

 การสอบถาม/สมัภาษณ์
 การสงัเกตการณ์
 Walkthrough

Identify areas
of concern

Study/Understand
system and process
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การบันทกึความเข้าใจระบบงาน และกระบวนการธุรกจิ

Identify areas
of concern

Risks & controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports

Study/Understand
system and process

Define & document
the process flow
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การบันทกึความเข้าใจระบบงาน และกระบวนการธุรกจิ

เทคนิค

 Flowcharting
 Descriptive Identify areas

of concern

Study/Understand
system and process

Define & document
the process flow
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การประเมนิความเสี�ยงและการควบคุม

Study/Understand
system and process

Identify areas
of concern

Define & document
the process flow

Risks & controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports
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การประเมนิความเสี�ยงและการควบคุม

ความเสี�ยง คือ เหตุการณ์ที�เมื�อเกิดขึ�นแลว้ทาํใหเ้กิดความสูญเสียทรัพยสิ์นหรือโอกาส
หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร พิจารณาเป็น 2 ดา้น 

• โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง 
• ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น

HIGH MEDIUM LOW

Risks & controls
assessment



How to audit ERP

63

ประเภทของความเสี�ยง 
• ความเสี�ยงที�ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อธุรกิจ (Business Risks)
• ความเสี�ยงที�ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อขอ้มูลและระบบงาน (Application Risks)

Study/Understand
system and process

Identify areas
of concern

Define & document
the process flow

Risks & controls
assessment

การประเมนิความเสี�ยงและการควบคุม
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การประเมนิความเสี�ยงและการควบคุม

ตวัอยา่ง ความเสี�ยงที�ก่อใหเ้กิดผลเสียหาย
ต่อธุรกิจ (Business Risks) เช่น

• Loss of assets/revenue
• Customer dissatisfaction
• Competitive disadvantages
• Legal action
• Government Penalties
• Business interruption/Cease
• Fraud

ตวัอยา่ง ความเสี�ยงที�ก่อใหเ้กิดผลเสียหาย
ต่อขอ้มูลและระบบงาน 
(Application Risks) เช่น 

• Unauthorized system access
• Data errors/incorrect
• Duplicate records
• Errors cannot be detected by the

system
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การประเมนิความเสี�ยงและการควบคุม

การควบคุม หมายถึง การกระทาํเพื�อลดความเสี�ยง ไม่วา่จะเป็นการลดโอกาสหรือ
ผลกระทบเพื�อความสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการ เช่น 

• การแบ่งแยกหนา้ที�เพื�อใหมี้การตรวจสอบซึ�งกนัและกนั
• การกาํหนดสิทธิในระบบงานใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ที�
• การสอบทานสิทธิในระบบงาน
• การสอบทานรายงานและรายการผิดปกติ
• การเกบ็รักษาเอกสารสาํคญัในตูนิ้รภยั 
• การอนุมติัรายการ
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การจัดทาํโปรแกรมการตรวจสอบ

Study/Understand
system and process

Identify areas
of concern

Define & document
the process flow

Risks and controls
assessment

Develop audit program

Audit execution

Audit results/
Management reports
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การจัดทาํโปรแกรมการตรวจสอบ

 ประกอบดว้ย 
  วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ
  ความเสี�ยงหลกั
  รายละเอียดการควบคุม
  รายละเอียดการทดสอบ
 กรณีที�มีการควบคุม >> ทดสอบการควบคุม (test of controls)
 กรณีที�ไม่มีการควบคุมหรือการควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ >> ทดสอบใน

รายละเอียด (substantive test)

Develop audit program
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Objective: Maintenance of customers' static information are properly controls to ensure
accuracy and completeness.

Key risks Control description Control test

Unauthorized changes or
fictitious transactions on
customer accounts.

Procedures are in place to verify
the authenticity of customers'
instructions for changes i.e.
address, payment methods.

Select changes of customer
record and track to customers’
instruction ensuring that
customers’ instruction are
verified.

Customer records are incorrect. All transactions keyed into the
credit card system are
independently checked for
accuracy.

Review customer changes
report sight for the evidence of
supervisor review and sign-off.

Unauthorised changes to
customer data are not timely
detected.

Audit trails reports are provided
by the credit card system for
any changes on cardholders
standing data. This report is
independently reviewed by
appropriate management.

Select audit trails report sight for
the evidence of management
review and sign-off.

ตวัอย่างโปรแกรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบตามโปรแกรมการตรวจสอบ

Study/Understand
system and process

Identify areas
of concern

Define & document
the process flow

Risks & controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports
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การตรวจสอบตามโปรแกรมการตรวจสอบ

 บนัทึกผลการตรวจสอบในกระดาษทาํการ
• ผลการประเมินการควบคุม
• ขอ้สงัเกตที�ตรวจพบ
• ขอ้แนะนาํ

Audit Execution
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การรายงานผลการตรวจสอบ

Study/Understand
system and process

Identify areas
of concern

Define & document
the process flow

Risks & controls
assessment

Develop audit program

Audit Execution

Audit results/
Management reports
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การรายงานผลการตรวจสอบ

 แจง้หรือขอความเห็นจากผูรั้บการประเมิน เพื�อยนืยนัความถูกตอ้งและผลสรุปที�
จะนาํเสนอในรายงาน

 เสนอรายงานต่อผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้ง
 ติดตามผลการแกไ้ข

Audit results/
Management reports
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