10
แบบสํารวจระบบการควบคุมภายใน
ดาน ระบบสารสนเทศ
หนวยงาน........................................................
โปรดทําเครื่องหมาย ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามรายการดังตอไปนี้
หากพบขอผิดพลาดโปรดระบุรายละเอียดในชองหมายเหตุ
ไม ขอผิดพลาดที่พบ ไมมี
รายการ
ใช
ใช ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง กรณีนี้
1. มีคําสั่ง หรือการมอบหมายผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน เพื่อควบคุม
กํากับดูแล และปฏิบัติงานในระบบตางๆ เชน ระบบ GFMIS ระบบ
e-gp, ระบบสารบรรณ, ระบบ e-operation, ระบบ e-service,
ฐานขอมูล farmer, ระบบฐานขอมูลดานสัตว (herd magic, goat
access, pig access ฯลฯ) เปนตน
2. มีก ารแบง แยกหนาที่ ก ารปฏิบัติ ง านระหวางผูป ฏิบัติและผูอนุมั ติ
เพื่ อ ให เ กิ ด ระบบการสอบทานและป อ งกั น มิ ใ ห บุ ค คลเดี ย วกั น
ปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ
3. มีคําสั่ง หรื อหนัง สือมอบอํานาจการอนุมัติ ไวอยางเปนลายลัก ษณ
อักษร
4. มีการกําหนดบุคคลสํารองในการปฏิบัติหนาที่แทนผูรับผิดชอบหลัก
ไว อ ย า งชั ด เจน เพื่ อ ให ง านสามารถดํ า เนิ น ไปได อ ย า งต อ เนื่ อ ง
เมื่อผูรับผิดชอบหลักไมสามารถปฏิบัติงานได
5. มีก ารสอบทาน ติดตาม และกํา กับ ดูแล ผูป ฏิบัติ ง านจากหัวหน า
ในระดับเหนือขึ้นไปอยางสม่ําเสมอ
6. มีก ารกํ าหนดสิ ท ธิ์ก ารเข าถึ ง ระบบแตล ะระบบไว อย า งรั ด กุม ใน
รูปแบบตางๆ
หากใช โปรด  ใน  ที่ไดดําเนินการ
 กําหนดผูมีสิทธิถือบัตร GFMIS Smart Card หรือ Token key
 กําหนด User name และ Password
 อื่นๆ (ระบุ)..........................................
7. มีการเปลี่ยน Password ในการเขาสูร ะบบ/ฐานขอมูลเปนระยะ เชน
ระบบ GFMIS ตองเปลี่ยน password ทุก 3 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังกําหนด ฯลฯ
8. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับทราบหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และถือ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เ กี่ยวของอยางเครงครัดในการ
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศที่ตนเองรับผิดชอบ
9. ผูปฏิบัติงานไดติดตามการปรับปรุงแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบตลอดจน
หนังสือเวียนซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามระบบ อยางสม่ําเสมอ
10. เปดโอกาสใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
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11. มีการจัดทํา/รวบรวมคูมือการปฏิบัติงานไวเพื่อศึก ษาและเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานในระบบตางๆ
12. มีการถายทอดความรูหรือมอบหมายงานในการปฏิบัติงานในระบบให
เจ าหนา ที่ผู ป ฏิบั ติง านใหม เมื่อ เจ าหน าที่ ผูรั บ ผิ ดชอบเดิม มีก าร
โยกยาย ลาออก
13. มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรไวสําหรับปฏิบัติงานตามระบบตางๆ
ไวเปนการเฉพาะในแตละระบบ
14. เครื่องคอมพิว เตอร และอุป กรณอื่ นในการปฏิ บัติ ง านตามระบบ
มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
15. มี ก ารตรวจสอบสภาพและบํ า รุ ง รั ก ษา เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และอุป กรณตางๆอยูเ สมอเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
16. อิน เตอรเ น็ ตและระบบการสื่ อสามารถใช ง านได ดี และความเร็ ว
เหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
17. มี น โยบายหรื อ มาตรการควบคุ ม ความเสี่ ย งในการเข า ใช ง าน
อินเตอรเน็ต
18. มีระบบปองกันหรือเตือนภัยจากเหตุการณฉุกเฉิน เชน กรณีไฟฟาดับ
ไฟฟาลัดวงจร ฯลฯ
19. มีแผนสํารองกรณีเกิดสภาวะฉุก เฉิน หรื อระบบ/โปรแกรมสํารอง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานหรือใหบริการไดอยางตอเนื่อง
20. แฟมขอมูล (File) ที่สําคัญ มีการเก็บแฟมสํารองขอมูล (Backup file)ไว
อยางสม่ําเสมอ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ปลอดภัย
21. มีการตรวจสอบขอมูลในแฟมขอมูลหลักกอนการขออนุมัติเพิ่มเติม
แกไข เปลี่ยนแปลง ทุก ครั้ง เพื่อปองกันการบันทึก ขอมูล ซ้ําหรื อ
ผิดพลาด เชน การตรวจสอบขอมูลหลักผูขายในระบบกอนการสราง
ขอมูล หลัก ผูขายใหม หรือการตรวจสอบรหัส หนวยงานกอนการ
เพิ่มเติมขอมูล เปนตน
22. รายการที่นํามาบันทึก เขาสูร ะบบไดผานการตรวจสอบหลัก ฐาน
เอกสารใหถูกตองครบถวน เปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนด และผาน
การอนุมัติรายการโดย ผูมีอํานาจทุกครั้ง
23. การบันทึกขอมูลดวยยอดรวมของหลายรายการรวมกัน ผูบันทึกได
แสดงหมายเหตุ ร ายละเอี ย ดไว ใ ห ชั ด เจน เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ตรวจสอบของผูสอบทานที่ไดรับมอบหมาย เชน กรณีบันทึกรายการ
รับเงินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับเปนยอดเงินเดียวในระบบ GFMIS
ตองแสดงรายละเอียดวารับเงินตามใบเสร็จเลขทีใ่ ดถึงเลขทีใ่ ด เปนตน
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24. การบันทึก ขอมูลเขาสูระบบ ไมลาชา และเปนไปตามกฎ ระเบียบ
คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไว เชน กรณีระบบ GFMIS ตองมีการ
บันทึกรายการรับและนําสงเงินทันทีภายในวันที่เกิดรายการ เปนตน
25. การสั่งประมวลผลขอมูลเมื่อไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจแลวทุกครั้ง
26. มีการจัดพิมพรายงานประจําวัน เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวน
กับหลักฐานเอกสารที่นํามาบันทึกขอมูลในวันนั้น และผูส อบทานลงนาม
รับรองความถูกตองครบถวนไวทุกครั้ง
27. มีการสั่งพิมพรายงานสรุปจากระบบเพื่อตรวจสอบรายการกับทะเบียน/
บัญชีคุมที่บันทึกไวนอกระบบ และกับหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ และ
ผูสอบทานลงนามรับรองความถูกตองครบถวนไวทุกครั้ง
28. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมีเลขที่กํากับเรียงลําดับกอนหลัง และ
ตรงตามเลขที่อางอิงในระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบยอนกลับ
29. มีก ารจัดเก็บ หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของไวให ครบถวนเรียบรอย
คนหางาย ไมเสี่ยงตอการสูญหายหรือเสียหาย
30. เมื่ อพบความผิ ดพลาดคลาดเคลื่ อนเกี่ ยวกั บ การบั นทึก ข อมูล การ
ประมวลผลขอมูล หรือการจัดทํารายงาน ผูที่เกี่ยวของและผูสอบทาน
ไดสืบหาสาเหตุ และใหดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว

หนวยงานทานพบ ปญหา อุปสรรค หรือความเสี่ยงอื่นในการปฏิบัติงาน ดานระบบสารสนเทศ หรือไม (โปรดระบุ)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผูใหขอมูล/ผูปฏิบัติ
(...................................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่ ..............................................
ลงชือ่ ...................................................ผูร ับรอง (หัวหนาหนวยงาน)
(......................................................)
ตําแหนง ...................................................
วันที่ ................................................
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