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นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
กรมชลประทาน 

(Information Security Policy) 
 
1. วัตถุประสงคและขอบเขต 

เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมชลประทาน หรือตอไปนี้เรียกวา “องคกร” 
เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลักษณะท่ีไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรและ
หนวยงานในสังกัด อีกท้ังเปนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองจัดทํา
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมี
ความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได องคกรจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) 
ข้ันตอนปฏิบัติ (Procedure) ใหครอบคลุมดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1.1 เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและมีความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ทําใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.2 เพ่ือกําหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยอางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 รวมท้ังมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1.3 เพ่ือเผยแพรใหเจาหนาท่ีทุกระดับในองคกรไดรับทราบ และเจาหนาท่ีทุกคนตองถือปฏิบัติ
ตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 

1.4 เ พ่ือ กําหนดมาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติ ใหผู บริหาร เจ าหนา ท่ี  ผู ดูแลระบบ  และ
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานใหกับองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรสําหรับการดําเนินงานและ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

1.5 การกําหนดความรับผิดชอบ กรณีระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย  หรืออันตรายใดๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย 
หรือฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกร (CIO) เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย  หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึน 

1.6 นโยบายนี้ตองมีการดําเนินการตรวจสอบ ประเมิน รวมท้ังปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติ
ตามระยะเวลา 1 ครั้ง ตอป  
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2. องคประกอบของนโยบาย 
คํานิยาม 
สวนท่ี 1  นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and     
             Environment Security Policy)  
สวนท่ี 2  นโยบายการควบคุมการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย (Network System  
             Control Room Policy) 
สวนท่ี 3  นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control Policy) 
สวนท่ี 4  นโยบายการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             (Third Party Access Control Policy) 
สวนท่ี 5  นโยบายการควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขาย (Network Access  
           Control)  
สวนท่ี 6  นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access  

       Control) 
สวนท่ี 7  นโยบายการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ  
             (Application Information Access Control)  
สวนท่ี 8  นโยบายการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Use of Personal Computer  
             Policy)  
สวนท่ี 9  นโยบายการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Use of Notebook Computer  
             Policy)  
สวนท่ี 10  นโยบายการใชงานอินเตอรเน็ต (Internet Security Policy)  
สวนท่ี 11  นโยบายการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Policy)  
สวนท่ี 12  นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless Policy)  
สวนท่ี 13  นโยบายปองกันไวรัส และซอฟตแวรท่ีไมประสงคดี (Virus and Malicious  
               Software Protection  Policy  
สวนท่ี 14  นโยบายปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก (Firewall & IPS Policy)  
สวนท่ี 15  นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Policy)  
สวนท่ี 16  นโยบายดานการปฏิบัติตามขอบังคับ (Compliance Policy)  
สวนท่ี 17  นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง 
               ปลอดภัยดานสารสนเทศ   
สวนท่ี 18 นโยบายการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  
              (Information Security Awareness Policy)  
  

องคประกอบของนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคกร แตละสวนท่ีกลาวขางตนจะประกอบดวย วัตถุประสงค รายละเอียดของ
มาตรฐาน (Standard) แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure) ใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพ่ือท่ีจะทําใหองคกรมี
มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับท่ีปลอดภัย 
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ชวยลดความเสียหายตอการดําเนินงาน สินทรัพย บุคลากรขององคกร ทําใหสามารถดําเนินงาน
ไดอยางม่ันคงปลอดภัย 
 นโยบายการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรนี้ จัดเปนมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร ซ่ึงเจาหนาท่ีขององคกรและ
หนวยงานภายนอกจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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คํานิยาม 
 
คํานิยามท่ีใชในนโยบายนี ้ประกอบดวย 
 องคกร หมายถึง กรมชลประทาน 
 ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารขององคกร 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง หนวยงานท่ีใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหคําปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายภายในองคกร 

 CIO (Chief Information Officer) หมายถึง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
องคกร (รองอธิบดีฝายบริหาร) 

 ผูบริหารสูงสุด หมายถึง อธิบดีกรมชลประทาน 
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง ผู มีอํานาจในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
สวนของการกําหนดนโยบายมาตรฐาน การควบคุมดูแล การใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานท่ีบังคับใชในการปฏิบัติการจริงเพ่ือใหไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

 วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดท่ีบอกข้ันตอนเปนขอๆ ท่ีตองนํามา
ปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค 

 แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางท่ีไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนําใหปฏิบัติ
ตามเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายข้ึน 

 ผูใชงาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรับอนุญาต (Authorized User) ใหสามารถเขาใชงาน บริหาร 
หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยมีสิทธิและหนาท่ีข้ึนอยูกับบทบาท 
(Role) ซ่ึงองคกรกําหนดไว ดังนี้ 
 ผูบริหาร หมายถึง อธิบดี รองอธิบดี ผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจราชการกรมชลประทาน 

ผูอํานวยการสํานักฯ ผูอํานวยการกองฯ ศูนย และ หัวหนาหนวยงานราชการ  
 ผูดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึง
สามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือการจัดการฐานขอมูลของเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 เจาหนาท่ี หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และ
เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร 

 หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกท่ีกรมชลประทานอนุญาตใหมี
สิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตางๆ ของหนวยงาน โดยจะไดรับสิทธิ์ในการ
ใชระบบตามอํานาจหนาท่ี และตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล 
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 สิทธิของผูใชงาน หมายถึง สิทธิท่ัวไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

 ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาท่ีอยูใน
ระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล 
การจัดระเบียบใหขอมูลซ่ึงอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบท่ี
ผูใชสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การ
ตัดสินใจ และอ่ืนๆ  

 ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมการทํางานเขา
ดวยกันโดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

 ระบบเครือขาย (Network System) หมายถึง ระบบท่ีสามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือ
การสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ขององคกรได เชน 
ระบบ LAN  ระบบ Intranet  และระบบ Internet เปนตน 
 ระบบ LAN และ ระบบ Intranet หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอ

ระบบคอมพิวเตอรตางๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายท่ีมีจุดประสงคเพ่ือ
การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน 

 ระบบ Internet หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรตางๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตท่ัวโลก 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงาน
ของหนวยงานท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวย
ในการสรางสารสนเทศท่ีหนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร  
การสนับสนุนการใหบริการ การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีองคประกอบ เชน 
ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน 

 พ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Workspace) หมายถึง 
พ้ืนท่ีท่ีหนวยงานอนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 
 พ้ืนท่ีทํางานท่ัวไป (General Working Area) หมายถึง พ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

สวนบุคคล และคอมพิวเตอรพกพาท่ีประจําโตะทํางาน 
 พ้ืนท่ีทํางานของผูดูแลระบบ (System Administrator Area) 
 พ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย (IT Equipment or 

Network Area) 
 พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data Storage Area) 
 พ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN Coverage Area) 

 เจาของขอมูล หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบขอมูลของ
ระบบงานโดยเจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลนั้นๆ หรือไดรับผลกระทบโดยตรงหาก
ขอมูลเหลานั้นเกิดสูญหาย 
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 สินทรัพย หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงาน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ เปนตน 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หมายถึง ระบบท่ีบุคคลใชในการรับ-สงขอความระหวาง
กันโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีเชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลท่ีสงจะเปนไดท้ังตัวอักษร 
ภาพถาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคน
เดียวหรือหลายคนก็ได มาตรฐานท่ีใชในการรับ-สงขอมูลชนิดนี้ไดแก SMTP, POP3 และ 
IMAP เปนตน 

 รหัสผาน (Password) หมายถึง ตัวอักษร หรืออักขระ หรือตัวเลข ท่ีใชเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ชุดคําส่ังไมพึงประสงค หมายถึง ชุดคําสั่งท่ีมีผลทําใหคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร 
หรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขัดของหรือ
ปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไว 

 การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขาย หรือระบบสารสนเทศท้ังทาง
อิเล็กทรอนิกสและทางกายภาพ รวมท้ังการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก 
ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติเก่ียวกับการเขาถึง โดยมิชอบเอาไวดวย 

 ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การธํารงไวซ่ึงความลับ(Confidentiality) 
ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของสารสนเทศ
รวมท้ังคุณสมบัติ อ่ืน ไดแกความถูกตองแทจริ ง  (Authenticity) ความรับผิด 
(Accountability) การหามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และความนาเชื่อถือ 
(Reliability) 

 เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง กรณีท่ีระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของ
บริการ หรือเครือขายท่ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความ
ม่ันคงปลอดภัย หรือมาตรการปองกันท่ีลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเก่ียวของ
กับความม่ันคงปลอดภัย 

 สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด หมายถึง 
สถานการณ ดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Unwanted or 
Unexpected) ซ่ึงอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัย
ถูกคุกคาม 
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สวนที่ 1 
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 

(Physical and Environment Security Policy) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดเปนมาตรการควบคุมและปองกัน เพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับ

การเขาใชงานหรือการเขาถึงอาคาร สถานท่ี และพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พิจารณาตามความสําคัญของอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลซ่ึงเปนทรัพยสินท่ีมีคาและ
อาจจําเปนตองรักษาความลับ โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใชกับผูใชงาน และหนวยงานภายนอก ซ่ึง
มีสวนเก่ียวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

2. ผูรับผิดชอบ 
2.1   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา 
2.2   สํานักงานเลขานุการกรม 
2.3   ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 

3. แนวปฏิบัตกิารกําหนดบริเวณท่ีตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
3.1 ภายในองคกรมีการจําแนก และกําหนดพ้ืนท่ีของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อยาง 

เหมาะสม โดยจัดทําเปนเอกสาร “การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ” เพ่ือจุดประสงคในการเฝาระวัง ควบคุม การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยจากผูท่ีไมไดรับอนุญาต รวมท้ังปองกันความเสียหายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได  

3.2 จัดใหมีเวรยาม รักษาอาคาร  และหองควบคุมระบบเครือขาย  และอุปกรณเชื่อมโยง
เครือขายภายในอาคาร เพ่ือปองกันการแอบลักลอบเขาสูพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภายในเพ่ือการ
ลักลอบกอวินาศกรรม การโจรกรรม หรือการทําลายอุปกรณ ระบบประมวลผล ระบบ
ฐานขอมูล  และระบบเครือขาย 

3.3 ผูบริหาร ตองกําหนดและแบงแยกบริเวณพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ชัดเจน รวมท้ังจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพ้ืนท่ีใชงานและประกาศใหรับทราบท่ัวกัน 
โดยการกําหนดพ้ืนท่ีดังกลาวอาจแบงออกไดเปนพ้ืนท่ีทํางานท่ัวไป (General Working 
Area) พ้ืนท่ีทํางานของผูดูแลระบบ (System Administrator Area) พ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment Area) พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร 
(Data Storage Area) และพ้ืนท่ีใชงานเครือขายไรสาย (Wireless LAN Coverage 
Area) เปนตน 

3.4 ผูบริหาร ตองกําหนดสิทธิใหกับเจาหนาท่ี  ใหสามารถมีสิทธิในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางครบถวน 
ประกอบดวย 
3.4.1 จัดทํา “ทะเบียนผูมีสิทธิเขา-ออกพ้ืนท่ี” เพ่ือใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4.2 ทําการบันทึกการเขา-ออกพ้ืนท่ีใชงาน และกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการ

บันทึกการเขา-ออกดังกลาว โดยจัดทําเปนเอกสาร “บันทึกการเขา-ออกพ้ืนท่ี” 
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3.4.3 จัดใหมีเจาหนาท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติการเขา-ออกพ้ืนท่ีใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจําทุกวัน และใหมีการปรับปรุงรายการผูมีสิทธิเขา-
ออกพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขา-ออก อาคาร สถานท่ี 
4.1 จัดทําเอกสารระบุสิทธิของ ผูใชงาน และ “หนวยงานภายนอก” ในการเขาถึงสถานท่ี โดย 

แบงแยกได ดังนี้ 
4.1.1 องคกรตองกําหนดสิทธิผูใชงานท่ีมีสิทธิผานเขา-ออก และชวงเวลาท่ีมีสิทธิในการ

ผานเขาออกในแตละ “พ้ืนท่ีใชงานระบบ” อยางชัดเจน 
4.1.2 รณรงคหรือออกกฎใหเจาหนาท่ีองคกรแขวนบัตรพนักงานเพ่ือใชระบุตัวตนกอน

เขาอาคารหรือสถานท่ีสําคัญของหนวยงาน 
4.1.3 การเขาถึงอาคารของหนวยงาน ของบุคคลภายนอกหรือผูมาติดตอ เจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัย จะตองใหมีการแลกบัตรท่ีใชระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ เชน 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี เปนตน แลวทําการลงบันทึกขอมูลบัตร
ในสมุดบันทึก และรับแบบฟอรมการเขา-ออกพรอมกับบัตรผูติดตอ (Visitor) 

4.1.4 บุคคลท่ีมาติดตอตองติดบัตรผูติดตอ (Visitor) ตรงจุดท่ีสามารถเห็นไดชัดเจน 
ตลอดเวลาท่ีอยูในองคกร 

4.1.5 กรณีท่ีบุคคลภายนอกหรือผูติดตอ ตองการนําอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร
สวนบุคคล หรือคอมพิวเตอรพกพา หรืออุปกรณเครือขายเขาบริเวณอาคาร 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะตองลงบันทึกในแบบฟอรมการเขา-ออกใน
รายการอุปกรณท่ีนําเขามาใหถูกตอง 

4.1.6 กรณีท่ีบุคคลภายนอกเขามาติดตอ เจาหนาท่ีจะตองลงชื่ออนุญาตการเขา-ออก
ในแบบฟอรมการเขา-ออกใหถูกตอง 

4.1.7 บุคคลภายนอกหรือผูติดตอ ตองคืนบัตรผูติดตอ (Visitor) กับเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยกอนออกจากอาคาร และ รปภ.ตองตรวจสอบผูติดตอ อุปกรณ 
พรอมลงเวลาออกท่ีสมุดบันทึกใหถูกตอง 

4.2  ผูใชงานจะไดรับสิทธิใหเขา-ออกสถานท่ีทํางานไดเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนด เพ่ือใช
ในการทํางานเทานั้น 

4.3 หากมีบุคคลอ่ืนใดท่ีไมใชผูใชงาน ขอเขาพ้ืนท่ีโดยมิไดขอสิทธิในการเขาพ้ืนท่ีนั้นไวเปนการ
ลวงหนา หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี ตองตรวจสอบเหตุผลและความจําเปนกอนท่ีจะอนุญาต 
ท้ังนี้จะตองแสดงบัตรประจําตัวท่ีองคกรออกให โดยหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีตองจดบันทึก
บุคคลและการขอเขา-ออกไวเปนหลักฐาน ท้ังในกรณีท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ี 

5. แนวปฏิบัติการควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (Clear Desk 
and Clear Screen Policy)  

ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร หรือ
สารสนเทศ อยูในภาวะซ่ึงเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซ่ึงไมมีสิทธิ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจาก
ระบบสารสนเทศ เม่ือวางเวนจากการใชงาน  
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5.1. การจัดทําบริเวณลอมรอบ (Physical Security Perimeter)  
5.1.1. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกบุกรุกเขาสูพ้ืนท่ี

ภายในองคกร  
5.1.2. มีการประเมินความเสี่ยงทางกายภาพและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง  
5.1.3. ผนังลอมรอบของสํานักงานหรือพ้ืนท่ีท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายใน 

ใหสรางเปนผนังทึบ 
5.1.4. ประตู หรือทางเขาสํานักงาน หรืออาคารออกแบบเพ่ือปองกันการบุกรุกทาง

กายภาพ  
5.1.5. ประตูหรือทางเขาของหองควบคุมระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ตองมีระบบท่ีสามารถล็อคได เพ่ือปองกันการบุกรุกทางกายภาพ 
5.1.6.  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตองปด

ประตูและหนาตางใหล็อคอยูเสมอ ภายหลังเลิกงาน และนอกเวลาราชการ  
5.1.7. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย 

(รปภ.)  และมีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในลิฟท เพ่ือควบคุมการเขาถึงของ
บุคคลภายนอก  

5.1.8. ประตูหนีไฟและผนังในบริเวณขางเคียงตองมีการกอสรางใหมีความทนทานตอ
ความรอนอยางเพียงพอ  

5.1.9. ตองแยกพ้ืนท่ีสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรออกจากพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ดูแล หรือบริหารจัดการโดยผูใหบริการภายนอก  

5.2. การจัดบริเวณสําหรับการเขาถึง หรือการสงมอบผลิตภัณฑโดยบุคคลภายนอก (Public 
Access Delivery and Loading Area)  
5.2.1 จํากัดการเขาถึงพ้ืนท่ี หรือบริเวณท่ีมีการสงมอบ หรือขนถายผลิตภัณฑเพ่ือ

ปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต  
5.2.2 จํากัดบุคลากรซ่ึงสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีหรือบริเวณสงมอบนั้น  
5.2.3 จัดพ้ืนท่ีหรือบริเวณสงมอบไวในบริเวณตางหากเพ่ือหลีกเลี่ยงการเขาถึงพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ ภายในองคกร  
5.2.4 ตองตรวจสอบวัสดุหรือปจจัยการผลิตท่ีเปนอันตรายกอนท่ีจะโอนยายวัสดุนั้นไป

ยังพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงาน  
5.2.5 กําหนดใหมีการลงทะเบียนและตรวจนับผลิตภัณฑท่ีสงมอบโดยผูขายหรือผู

ใหบริการภายนอก ใหสอดคลองกับระเบียบพัสดุ หรือข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการ
บริหารจัดการทรัพยสินขององคกร  

5.3. การจัดวางและการปองกันอุปกรณ (Equipment Sitting and Protection)  
5.3.1 ตองจัดวางอุปกรณในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการเขาถึงพ้ืนท่ี

ของผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสํานักงานใหนอยท่ีสุด  
5.3.2 ตองจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตําแหนงท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการ

มองเห็นขอมูลสําคัญจากบุคคลภายนอก โดยการหันหนาจอเขามาภายในโดย
ไมใหบคุคลผูซ่ึงไมมีสิทธิสามารถมองเห็นหนาจอนั้นได  
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5.3.3 ตองแยกเก็บอุปกรณท่ีมีความสําคัญไวตางหากอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง เพ่ือดูแลความม่ันคง
ปลอดภัย  

5.3.4 หามไมใหมีการนําอาหาร เครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณหรือพ้ืนท่ีหองควบคุม
ระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

5.3.5 ดําเนินการตรวจสอบ สอดสองระดับอุณหภูมิ และดูแลสภาพแวดลอมภายใน
บริเวณหองควบคุมระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย เพ่ือปองกันความเสียหายตออุปกรณท่ีอยูในบริเวณดังกลาว   

5.3.6 มีมาตรการปองกันอุปกรณไฟฟาเสียหายจากการท่ีกระแสไฟฟาไมแนนอน หรือ
ไฟฟากระชาก  

5.4 ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทํางาน (Supporting Utilities)  
5.4.1 ตองมีระบบสนับสนุนการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรท่ี

เพียงพอตอความตองการใชงาน เชน ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ 
ระบบกระแสไฟฟาสํารอง เปนตน และตองมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบ
สนับสนุนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบทํางานตามปกติ และ
ลดความเสี่ยงจากการลมเหลวในการทํางานของระบบ  

5.4.2 ตองมีการใชระบบยูพีเอสกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปองกันอุปกรณ
ไฟฟาเสียหายจากความไมสมํ่าเสมอของกระแสไฟฟาและตองทดสอบระบบ
ยูพีเอสอยางสมํ่าเสมอ โดยทดสอบใหตรงตามคําแนะนําท่ีผูผลิตไดระบุไว  

5.5 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับหองทํางานและทรัพยสินอ่ืน ๆ  
5.5.1 เจาหนาท่ีทุกคนตองปฏิบัติการปองกันทรัพยสิน  
5.5.2 เจาหนาท่ีตองออกจากระบบทันที เม่ือจําเปนตองปลอยท้ิงโดยไมมีผูดูแล  
5.5.3 ตองมีการจัดเก็บขอมูลสําคัญในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย เชน ในตูเอกสารท่ีมี

กุญแจล็อค และไมท้ิงเอกสารสําคัญไวบนโตะ เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสิน
ของราชการ  

5.5.4 ตองปองกันเครื่องโทรสาร เม่ือไมมีผูใชงาน และปองกันตูหรือบริเวณท่ีใชในการ
รับ-สงเอกสารไปรษณีย เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล  

5.5.5 ตองไมใหผู ท่ี ไม ไดรับอนุญาตใชอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร กลองดิจิตอล เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร 
เปนตน โดยไมไดรับอนุญาต  

5.5.6 นําเอกสารออกจากเครื่องพิมพทันทีท่ีพิมพงานเสร็จ  
5.6 มาตรฐานการทําลายสื่อบันทึกขอมูลและขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

5.6.1 ตองทําการเคลียรขอมูลท่ีบันทึกอยูในอุปกรณฮารดดิสกหรือสื่อบันทึกขอมูล 
กอนทําการเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ  

5.6.2 ตองลบขอมูลท่ีบันทึกอยูในอุปกรณฮารดดิสกหรือสื่อบันทึกขอมูล กอนทําลาย
หรือจําหนาย  

5.6.3 ตองฟอรแมต (Format) ฮารดดิสก เพ่ือปองกันการกูคืนขอมูลในฮารดดิสก โดย
การใชวิธีแบบเขียนทับซํ้าจํานวน 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NIST 800-88 สําหรับ
ขอมูลท่ีมีความลับระดับต่ํา หรือแบบเขียนทับซํ้าจํานวน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน 
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DoD 5220.22- M สําหรับขอมูลท่ีมีความลับระดับปานกลาง หรือแบบ
เขียนทับซํ้าจํานวน 7 ครั้ง ตามมาตรฐาน NSA สําหรับขอมูลท่ีมีความลับ
ระดับสูง  

5.6.4 ลบขอมูลออกจากฐานขอมูลท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป และสํารองขอมูลลง
ฮารดดิสกภายนอก (External Hard Disk) หรือสื่อขอมูลสํารอง (Backup 
Media) และจัดเก็บไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไมเสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูล   

5.6.5 ตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจอนุมัติในการทําลายสื่อบันทึกขอมูล หรือ
ลบขอมูลอิเล็กทรอนิกสออกจากฐานขอมูล 
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สวนที่ 2 
นโยบายการควบคมุการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย 

(Network System Control Room Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุม ปองกันมิใหบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 
เขาถึง ลวงรู แกไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายตอ
ขอมูลและระบบขอมูลขององคกร โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเขา-ออกท่ีแตกตางกัน
ของกลุมบุคคลตางๆ ท่ีมีความจําเปนตองเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย 

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  

3. คําจํากัดความของผูเกี่ยวของ  
3.1. ผูดูแลระบบ หมายถึง เจาหนาท่ีทุกคนท่ีทํางานเก่ียวของโดยตรงกับงานปฏิบัติการและ

บํารุงดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหองควบคุมระบบเครือขาย  
3.2. เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีองคกรท่ีมีสิทธิในการเขา-ออกสถานท่ี อาคาร หองตามท่ี

กําหนด ในทะเบียนผูมีสิทธิ์เขา-ออกพ้ืนท่ี  
3.3. ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก หมายถึง บุคคลจากหนวยงานภายนอกท่ีมาติดตอขอ

เขาถึง หรือใชขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของหองควบคุมระบบเครือขาย  

4. บทบาทและความรับผิดชอบ 
4.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1.1 อนุมัติสิทธิเขา-ออกพ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1.2 อนุมัติกระบวนการควบคุมการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย 

4.2 ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขาย 
4.2.1 ตรวจสอบดูแลบุคคลท่ีขออนุญาตเขามาภายในหองควบคุมระบบเครือขาย ให

ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑของหองควบคุมระบบเครือขายอยางเครงครัด 
4.2.2 ตรวจสอบใหม่ันใจวาบุคคลท่ีไดผานเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย ตองติด

บัตรผูติดตอ (Visitor) หรือบัตรประจําตัวขององคกรเทานั้น 

5. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย 
5.1 ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขาย และเจาหนาท่ีองคกร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1.1 ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขาย ควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
เปนสัดสวนชัดเจน เชน สวนระบบเครือขาย (Network Zone) สวนเครื่องแม
ขาย (Server Zone) เปนตน เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานและยังทําใหการ
ควบคุมการเขาถึงหรือเขาใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรสําคัญตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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5.1.2 ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขาย ตองทําการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขา-
ออกหองควบคุมระบบเครือขาย โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของภายใน 
และมีการบันทึก “ทะเบียนผูมีสิทธิ์เขา-ออกพ้ืนท่ี” เชน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร (Computer Operator) เจาหนาท่ีผูดูและระบบ (System 
Administrator) เปนตน 

5.1.3 สิทธิ์ในการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขายของเจาหนาท่ีแตละคนข้ึนอยูกับ
หนาท่ีการปฏิบัติงานภายในหองควบคุมระบบเครือขาย 

5.1.4 เจาหนาท่ีทุกคนตองทําบัตรผาน (Key Card) เพ่ือใชในการเขา-ออกหองควบคุม
ระบบเครือขาย ตามกระบวนการลงทะเบียนท่ีระบุในเอกสาร “การบริหาร
จัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” เปนลายลักษณอักษร โดยสิทธิ์ของ
เจาหนาท่ีแตละคน  

5.1.5 ตองจัดทําระบบเก็บบันทึกการเขา-ออกหองควบคุมระบบเครือขาย  
5.1.6 กรณีเจาหนาท่ีท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของประจํา อาจมีความจําเปนตองเขา-ออก

หองควบคุมระบบเครือขาย ก็ตองมีการควบคุมอยางรัดกุม 
5.1.7 กรณีผูติดตอจากหนวยงานภายนอก มีความจําเปนตองเขาหองควบคุมระบบ

เครือขาย เจาหนาท่ีผูดูแลระบบขององคกรจะตองเปนผูนําพาเขาไป และคอย
สอดสอง กํากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน 

5.2 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
5.2.1 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ทุกคนตองทําการแลกบัตรท่ีใชระบุตัวตน เชน 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับข่ี กับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือรับบัตรผูติดตอ “Visitor” แลวทําการลงบันทึกขอมูลในสมุดบันทึก ตามท่ี
ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขา-ออกพ้ืนท่ี” 

5.2.2 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ท่ีนําอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร จะตองลงบันทึกรายการอุปกรณในแบบฟอรมการขอ
อนุญาต เขา-ออก ตามท่ีระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขา-ออกพ้ืนท่ี” ใหถูกตอง
ชัดเจน  

5.2.3 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ตองติดบัตรผานตรงจุดท่ีสามารถเห็นไดชัดเจน
ตลอดเวลาท่ีอยูในหองควบคุมระบบเครือขายหรือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5.2.4 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกตองมีเจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารคอยสอดสองดูแลตลอดเวลา 

5.2.5 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ตองคืนบัตรผูติดตอ กับเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ซ่ึงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองตรวจสอบการคืนบัตรและ
ตรวจสอบแบบฟอรมการขออนุญาตเขา-ออกวามีเจาหนาท่ีลงนามอนุญาตแลว
ทุกครั้ง  

5.2.6 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตองตรวจสอบรายการอุปกรณท่ีลงบันทึกไวใน
แบบฟอรมการขออนุญาตเขา-ออกและตรวจสอบอุปกรณท่ีนําออกมาใหถูกตอง 
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5.2.7 เจาหนาท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสมุดบันทึกและแบบฟอรมการ
ขออนุญาตเขา-ออกกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเปนประจําทุกเดือน 
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สวนที่ 3 
นโยบายการควบคมุการเขาถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Access Control Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลท่ีไมไดอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
และปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุก จากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค ท่ีจะสราง
ความเสียหายแกขอมูล หรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหหยุดชะงัก และทําให
สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจนตัวบุคคลท่ีเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรไดอยาง
ถูกตอง 

2. ผูรับผิดชอบ 
2.1   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2   ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
2.3   เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร 

3. แนวปฏิบัตใินการควบคุมการเขาถึงระบบ 
3.1 สถานท่ีตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญตองมีการควบคุมการเขา-ออกท่ีรัดกุม

และอนุญาตใหเฉพาะบุคคลท่ีไดรับสิทธิ์ และมีความจําเปนผานเขาใชงานไดเทานั้น 
3.2 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใช

งานของผูใชระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานกอนเขาใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ผูใช
ระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน 

3.3 ผูดูแลระบบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเทานั้นท่ีสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูลและระบบขอมูลได 

3.4 ผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกร และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ท่ีมีตอระบบขอมูลสําคัญ 

3.5 ผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ การแกไขเปลี่ยนแปลง
สิทธิ์ตางๆ และการผานเขา-ออกสถานท่ีตั้งของระบบ ของท้ังผูท่ีไดรับอนุญาตและไมไดรับ
อนุญาต เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดข้ึน 

4. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1. ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิ์ในการผานเขาสูระบบ

ใหแกผูใชในการขออนุญาตเขาระบบงานนั้น จะตองมีการทําเปนเอกสารเพ่ือขอสิทธิ์ใน
การเขาสูระบบและกําหนดใหมีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกลาว ตองมีการจัดเก็บไวเปน
หลักฐาน 

4.2. เจาของขอมูล และ “เจาของระบบงาน” จะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบเฉพาะในสวนท่ี
จําเปนตองรูตามหนาท่ีงานเทานั้น เนื่องจากการใหสิทธิ์เกินความจําเปนในการใชงาน จะ
นําไปสูความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาท่ี ดังนั้นการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
ระบบงานตองกําหนดตามความจําเปนข้ันต่ําในการใชงานตามภารกิจเทานั้น 
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4.3. ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลและระบบงานตามความ
จําเปนตอการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใช 
5.1 การลงทะเบียนเจาหนาท่ีใหมขององคกร 

5.1.1 จัดทําแบบฟอรมการลงทะเบียนผูใชงาน สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกร 

5.1.2 ผูดูแลระบบตองตรวจสอบวาผูใชไดรับมอบหมายสิทธิ์จากเจาของระบบ สําหรับ
การใชงานระบบสารสนเทศและบริการอยางถูกตอง มีการอนุมัติรับรองการได
สิทธิ์จากผูบริหารอยางชัดเจน 

5.1.3 ผูดูแลระบบตองตรวจสอบและใหสิทธิ์ในการเขาถึงท่ีเหมาะสมตอหนาท่ีความ
รับผิดชอบ และมีความสอดคลองกับนโยบายความม่ันคงปลอดภัยขององคกร 

5.1.4 ผูดูแลระบบตองมอบเอกสารรับรองสิทธิ์การเขาถึงแกผูใช เพ่ือแสดงถึงสิทธิ์และ
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังกําหนดใหผูใชงานลงนามในเอกสารดังกลาวหลังจากท่ีไดทําความเขาใจ
แลว 

5.1.5 ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการถอดถอนสิทธิ์การเขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยทันที เม่ือผูใชงานนั้นลาออกหรือเปลี่ยนตําแหนงงาน 

5.1.6 การลงทะเบียนผูใชงาน ผูดูแลระบบตองตรวจสอบหรือทบทวนบัญชีผูใชงาน
ท้ังหมด เพ่ือปองกันการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต 

5.1.7 การลงทะเบียนผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.7.1 เจาหนาท่ีใหมขององคกรกรอกขอมูลคําขอใชบริการลงแบบฟอรม

ลงทะเบียนผู ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คําขอใช
อินเตอรเน็ต ระบบอีเมล หรือระบบงานตาง ๆ    

5.1.7.2 ยื่นคําขอกับผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

5.1.8 การใหสิทธิ์การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.8.1 ผูดูแลระบบตรวจสอบขอมูลในแบบฟอรม ซ่ึงขอมูลจะตองครบถวน

ท้ังหมด  พรอมท้ังตองมีลายเซ็นของผูขอเขาใชงานระบบ ลายเซ็นของ
บุคคลผูมีสิทธิ์อนุญาตในการลงทะเบียนผูใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.8.2 ผูดูแลระบบตรวจสอบความซํ้าซอนของบัญชีผูใชงาน 
5.1.8.3 ผูดูแลระบบใหสิทธิ์การใชงานระบบตามคําขอในแบบฟอรม 

5.1.9 การแจงยกเลิกสิทธิ์การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.1.9.1 หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา แจงยกเลิกสิทธิ์การใชงาน กับ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5.1.9.2 ผูดูแลระบบยกเลิกสิทธิ์การใชงานระบบตามคําขอในแบบฟอรม และ

ลบชื่อผูใชงานออกจากระบบงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
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5.2 กําหนดสิทธิ์การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม
ประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบเครือขายไรสาย 
(Wireless LAN)  ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีและตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังตอง
ทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

5.3 ผูใชงาน ตองลงนามรับทราบสิทธิ์และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนลายลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

5.4 การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน 
5.4.1 ผูดูแลระบบ ท่ีรับผิดชอบระบบงานนั้นๆ ตองกําหนดสิทธิ์ของเจาหนาท่ีในการ

เขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแตละระบบ รวมท้ังกําหนดสิทธิ์แยกตามหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

5.4.2 การกําหนด การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน ตองปฏิบัติตาม “การ
บริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” 

5.4.3 การสงรหัสผานใหกับผูใชใหใชวิธีการท่ีปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการใชบุคคลท่ี
สาม หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมมีการปองกันในการสงรหัสผาน 

5.4.4 กําหนดใหผูใชตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน 
5.4.5 กําหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผานไวในระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบท่ี

ไมไดปองกันการเขาถึง 
5.4.6 กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิ์พิเศษกับผูใชงาน หมายถึง ผูใชท่ีมีสิทธิ์สูงสุด ตอง

มีการพิจารณาการควบคุมผูใชท่ีมีสิทธิ์พิเศษนั้นอยางรัดกุมเพียงพอ โดยใชปจจัย
ตอไปนี้ประกอบการพิจารณา 
5.4.6.1 ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูดูแลระบบงานนั้นๆ 
5.4.6.2 ตองควบคุมการใชงานอยางเขมงวด โดยกําหนดใหมีการควบคุมการใช

งานเฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น 
5.4.6.3 ตองกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเม่ือพน

ระยะเวลา 
5.4.6.4 ตองมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัดทุกครั้งหลังหมดความจําเปน

ในการใชงาน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชงานเปนระยะ
เวลานานก็ตองเปลี่ยนรหัสผานทุก 3 เดือน  

5.5 การบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ  
5.5.1 ผูดูแลระบบ ตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้นความลับในการ

ควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ท้ังการเขาถึงโดยตรงและการ
เขาถึงผานระบบงาน ระยะเวลาในการเขาถึง ชองทางในการเขาถึง รวมถึงวิธีการ
ทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้  
5.5.1.1 ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับท้ังการเขาถึง

โดยตรง และการเขาถึงผานระบบงาน  
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5.5.1.2 ตองกําหนดรายชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือ
ใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของ
ขอมูล  

5.5.1.3 ตองกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเม่ือพน
ระยะเวลาดังกลาว 

5.5.1.4 การรับ-สงขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ตองไดรับการ
เขารหัส (Encryption) ท่ีเปนมาตรฐานสากล ไดแก SSL VPN หรือ 
XML Encryption   

5.5.1.5 ตองกําหนดการเปลี่ยนรหัสผาน ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของระดับ
ความสําคัญของขอมูล   

5.5.1.6 ตองกําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีท่ีนํา
เครื่องคอมพิวเตอรออกนอกพ้ืนท่ีของหนวยงาน เชน สงเครื่อง
คอมพิวเตอรไปตรวจซอม ตองสํารองและลบขอมูลท่ีเก็บอยูในสื่อ
บันทึกกอน เปนตน 

5.5.2 เจาของขอมูล จะตองมีการสอบทานความเหมาะสมของสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
ของผูใชงานเหลานี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหม่ันใจไดวาสิทธิ์ตางๆ ท่ีใหไว
ยังคงมีความเหมาะสม 

5.6 การบริหารจัดการชื่อผูใชงานและรหัสผาน 
5.6.1 ผูดูแลระบบตองกําหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับผูใชงาน หรือใชระบบการกําหนด

รหัสผานอัตโนมัติ 
5.6.2 ผูดูแลระบบมีการกําหนดระยะเวลาการเปลี่ยนรหัสผาน โดยพิจารณาจากลําดับ

ชั้นความลับของขอมูล หรือความสําคัญตามภารกิจ และรหัสผานท่ีกําหนดใหม 
ตองไมซํ้ากับรหัสผานเดิม  

5.6.3 ผูใชงานท่ีไดรับรหัสผานในครั้งแรก หรือไดรับรหัสผานใหม ควรเปลี่ยนรหัสผานท่ี
ไดรับทันที  

5.6.4 ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานและเปลี่ยนรหัสผานของตนเองในการใชงานตาม
หลักเกณฑซ่ึงผูดูแลระบบกําหนด และตองยินยอมใหผูดูแลระบบดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6.5 ผูใชงานตองเก็บรักษารหัสผานใหเปนความลับ และระมัดระวังปองกันรหัสผาน
ของตนเองในการใชงานไมใหรั่วไหลไปยังผูอ่ืน และไมใหผูอ่ืนนําไปใชไมวาดวย
เหตุใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต กรณีผูใชงานท่ีมีอํานาจอนุมัติใดๆ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมสามารถปฏิบัติราชการอันจะเปนเหตุใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมสามารถดําเนินการตอไปได ใหแตงตั้งผูปฏิบัติงานแทนในชวงเวลาดังกลาว 
เพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบการใชสิทธิ์ และหลังจากผูปฏิบัติงานแทน
ดําเนินการเรียบรอยแลวใหผูใชงานซ่ึงเปนเจาของรหัสผานทําการเปลี่ยน
รหัสผานโดยทันที  

5.6.6 กําหนดใหรหัสผานตองมีมากกวา หรือเทากับ ๘ ตัวอักษร (โดยมีการผสมกัน
ระหวางตัวอักษรท่ีเปนตัวพิมพปกติ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน)  
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5.6.7 ไมกําหนดรหัสผานอยางเปนแบบแผน เชน “abcdef” “aaaaaa” “12345”  
5.6.8 ไมกําหนดรหัสผานท่ีเก่ียวของกับผูใชงาน เชน ชื่อสกุล วัน เดือน ปเกิด ท่ีอยู  
5.6.9 ไมกําหนดรหัสผานเปนคําศัพทท่ีอยูในพจนานุกรม  
5.6.10 กําหนดจํานวนครั้งท่ียอมใหผูใชงานใสรหัสผานผิด ไมเกิน ๓ ครั้ง  
5.6.11 ไมใชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอ่ืน ผานเครือขาย

คอมพิวเตอร  
5.6.12 ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ  
5.6.13 ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานท่ีท่ีงายตอการสังเกตเห็นของ

บุคคลอ่ืน  
5.6.14 ในกรณีท่ีไมใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหผูใชงานออกจากระบบ (Log off) 

ทันที เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนมาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอเนื่อง และหาก
สงสัยวารหัสผานเกิดการรั่วไหลตองเปลี่ยนรหัสผานทันที  

5.6.15 เม่ือมีปญหาการใชงานชื่อผูใชงานและรหัสผาน ใหติดตอผูดูแลระบบ เชน ลืมชื่อ
ผูใชงานหรือรหัสผาน  

5.6.16 การสงมอบรหัสผานใหกับผูใชงานตองเปนไปอยางปลอดภัย โดยใสซองปดผนึก  
และประทับตรา“ลับ” และสงไปยังผูใชงาน และแนบเอกสาร “แนวปฏิบัติ
สําหรับการบริหารจัดการชื่อผูใชงานและรหัสผาน” รวมท้ังแจงใหผูใชงานปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกลาวโดยเครงครัด  

5.7 การใชงานรหัสผาน 
5.7.1 เก็บรหัสผานไวเปนความลับ  
5.7.2 หลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผานลงในกระดาษ ในแฟมขอมูล หรือในอุปกรณพกพา

ตางๆ 
5.7.3 เปลี่ยนรหัสผานทุกครั้งท่ีมีสัญญาณบอกเหตุวารหัสผานอาจรั่วไหลได  
5.7.4 กําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพและมีความยาวเพียงพอสําหรับจดจํา ไมมีคําซํ้าหรือ

ตัวอักษรซํ้า ไมเปนตัวเลขท้ังหมด หรือไมเปนตัวอักษรท้ังหมด 
5.7.5 เปลี่ยนรหัสผานอยางสมํ่าเสมออยางนอยตามชวงเวลาท่ีกําหนด หรือข้ึนอยูกับ

จํานวนการเขาถึงระบบ และหลีกเลี่ยงการวนใชรหัสผานเดิมท่ีเคยใชแลว  
5.7.6 กําหนดใหเปลี่ยนแปลงรหัสผานชั่วคราวทันทีท่ีเขาใชงานครั้งแรก 
5.7.7 ไมเก็บรหัสผานไวในโปรแกรมหรือกระบวนการ Login อัตโนมัติ  
5.7.8 ไมใชรหัสผานรวมกับผูอ่ืน  
5.7.9 ไมใชรหัสผานเดียวกันในกรณีใชปฏิบัติงานและในกรณีใชสวนตัว  
5.7.10 ถาผูใชจําเปนตองเขาถึงขอมูลหรือบริการจากหลายระบบ และจําเปนตองดูแล

จดจํารหัสผานหลายตัว แนะนําใหใชรหัสผานเดียวกันท่ีมีคุณภาพขางตน สําหรับ
การเขาถึงทุกระบบ ซ่ึงระบบเหลานั้นควรมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน
ระดับท่ีเชื่อถือได 

5.8 การทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน 
5.8.1 สิทธิ์การเขาถึงขอมูลของผูใชตองไดรับการพิจารณาทบทวนอยางสมํ่าเสมอตาม 

ชวงระยะเวลาท่ีกําหนด คือ ทุกๆ 6 เดือน และทุกครั้งท่ีมีการปรับเปลี่ยน เชน 
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การยายหนวยงาน การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ หรือการ
ยกเลิกการจาง เปนตน  

5.8.2 สิทธิ์การเขาถึงขอมูลควรไดรับการทบทวนและจัดสรรใหม เม่ือมีการเคลื่อนยาย
บุคลากรภายในองคกร 

5.8.3 การใหอํานาจสําหรับสิทธิ์การเขาถึงพิเศษ ตองทบทวนบอยกวา คือ ทุก 3 เดือน  
5.8.4 การจัดสรรสิทธิ์พิเศษควรไดรับการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอตามชวงระยะเวลาท่ี

กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาไมมีการไดสิทธิ์พิเศษกับผูใชท่ีไมไดรับมอบอํานาจ 
5.8.5 ความเปลี่ยนแปลงของผูใชท่ีไดรับสิทธิ์พิเศษควรถูกบันทึกเพ่ือการทบทวน 

5.9 การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ 
5.9.1 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดใหผู ใชงานออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบงาน  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา โดยทันที
เม่ือเสร็จสิ้นงาน   

5.9.2 ผูใชงาน ตองล็อคอุปกรณท่ีสําคัญเม่ือไมไดใชงาน รวมท้ัง Logout ออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร หรือล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen Saver ในระหวาง
เวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน 

5.9.3 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดใหพนักงานปองกันผูอ่ืนเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตน โดยใสรหัสผานไดถูกตองกอนเขาใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอร 

6. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเขาถึงระบบเครือขาย 
6.1 ผูดูแลระบบ ตองมีการออกแบบระบบเครือขายตามกลุมของบริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีมีการใชงาน กลุมของผูใช และกลุมของระบบสารสนเทศ เชน โซนภายใน 
(Internal Zone)  โซนภายนอก (External Zone) เปนตน เพ่ือทําใหการควบคุม และ
ปองกันการบุกรุกไดอยางเปนระบบ 

6.2 การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร โดยผานทางอินเตอรเน็ต หรืออินทราเน็ต 
จะตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกอนท่ีจะสามารถใชงานได ในทุกกรณี 

6.3 ผูดูแลระบบ ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงาน เพ่ือควบคุมผูใชงานใหสามารถใชงาน
เฉพาะเครือขายท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น  

6.4 ผูดูแลระบบ ตองมีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงเครือขายท่ีมีการใชงานรวมกัน  
6.5 ผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีวิธี เพ่ือจํากัดการใชเสนทางบนเครือขาย (Enforced Path) จาก

เครื่องลูกขายไปยังเครื่องแมขาย เพ่ือไมใหผูใชสามารถใชเสนทางอ่ืน ๆ ได  
6.6 ตองกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter 

ตางๆ ของระบบเครือขายและอุปกรณตางๆ ท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจน 
และตองมีการทบทวนการกําหนดคา Parameter ตางๆ อยางนอยปละครั้ง นอกจากนี้ 
การกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter ตองแจงบุคคลท่ีเก่ียวของใหทราบทุก
ครั้ง  

6.7 ระบบเครือขายท้ังหมดขององคกรท่ีมีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอ่ืนๆ ภายนอก
องคกร  ตองเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทําPacket 
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Filtering เชน การใช Firewall หรือ Hardware อ่ืนๆ รวมท้ังตองมีความสามารถในการ
ตรวจมัลแวร (Malware) ดวย  

6.8 ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพ่ือตรวจสอบการใชงานของบุคคลท่ี
เขาใชงานระบบเครือขายขององคกรในลักษณะท่ีผิดปกติผานระบบเครือขาย โดยมีการ
ตรวจสอบการบุกรุกผานระบบเครือขาย การใชงานในลักษณะท่ีผิดปกติและการแกไข
เปลี่ยนแปลงระบบเครือขาย โดยบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ  

6.9 การเขาสูระบบงานเครือขายภายในองคกร โดยผานทางอินเตอรเน็ตจําเปนตองมีการ 
Login  และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  

6.10 IP Address ภายในของระบบงานเครือขายภายในองคกร จําเปนตองมีการปองกันมิให
หนวยงานภายนอกท่ีเชื่อมตอสามารถมองเห็นได เพ่ือเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอก
สามารถรูขอมูลเก่ียวกับโครงสรางของระบบเครือขายและสวนประกอบของศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดโดยงาย  

6.11 ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขต
ของเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตางๆ พรอมท้ังปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ  

6.12 การใชเครื่องมือตาง ๆ (Tools) เพ่ือการตรวจสอบระบบเครือขาย ตองไดรับการอนุมัติ
จากผูดูแลระบบ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาท่ีจําเปน  

6.13 การติดตั้งและการเชื่อมตออุปกรณเครือขาย จะตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ีศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น  

7. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
7.1 ตองกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการ

กําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อยาง
ชัดเจน 

7.2 ตองมีข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรแมขาย และในกรณีท่ี
พบวามีการใชงาน หรือเปลี่ยนแปลงคาในลักษณะผิดปกติ จะตองดําเนินการแกไข รวมท้ัง
มีการรายงานโดยทันที 

7.3 ตองเปดใชบริการ(Service) เทาท่ีจําเปนเทานั้น เชน บริการ telnet  ftp หรือ ping  
เปนตน ท้ังนี้หากบริการท่ีจําเปนตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภัยแลว 
ตองมีมาตรการปองกันเพ่ิมเติมดวย 

7.4 ตองดําเนินการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟตแวรใหเปนปจจุบัน เพ่ืออุดชองโหวตางๆ ของ
โปรแกรมระบบ (System Software) อยางสม่ําเสมอ เชน Web Server เปนตน 

7.5 ตองมีการทดสอบโปรแกรมระบบ (System Software) เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย
และประสิทธิภาพการใชงานโดยท่ัวไปกอนติดตั้งและหลังจากการแกไขหรือบํารุงรักษา 

7.6 การติดตั้งและการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรแมขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ีศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น 
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8. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ 
8.1. ตองกําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขายและเครือขาย บันทึก

การปฏิบัติงานของผูใชงาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบ
ปองกันการบุกรุก เชน บันทึกการเขา-ออกระบบ บันทึกการพยายามเขาสูระบบ บันทึก
การใชงาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพ่ือประโยชนในการใช
ตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย 3 เดือน 

8.2. ตองมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานอยางสม่ําเสมอ 
8.3. ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธิ์การเขาถึงบันทึก

เหลานั้นใหเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวของเทานั้น 

9. แนวปฏิบัติ การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองกําหนดใหมีการควบคุมการใชงานระบบท่ี

ผูดูแลระบบไดติดตั้งไวภายในองคกร เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอก โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1. การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote Access) สูระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

องคกรกอใหเกิดชองทางท่ีมีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากรของ
องคกร การควบคุมบุคคลท่ีเขาสูระบบขององคกรจากระยะไกลจึงตองมีการกําหนด
มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 

9.2. วิธีการใดๆ ก็ตามท่ีสามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได จากระยะไกลตองไดรับการ
อนุมัติจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารกอน และมีการ
ควบคุมอยางเขมงวดกอนนํามาใช และผูใชตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบ
และขอมูลอยางเครงครัด 

9.3. กอนทําการใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชตองแสดงระบุเหตุผลหรือความ
จําเปนในการดําเนินงานกับองคกรอยางเพียงพอ และตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอยาง
เปนทางการ 

9.4. ตองมีการควบคุมพอรต (Port) ท่ีใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม  
9.5. การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบขอมูลจากระยะไกลตองอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปน

เทานั้น และไมควรเปดพอรต(Port) และ Modem ท่ีใชท้ิงเอาไวโดยไมจําเปน ชองทาง
ดังกลาวควรตัดการเชื่อมตอเม่ือไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดเม่ือมีการรองขอท่ี
จําเปนเทานั้น 

10. แนวปฏิบัตกิารพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชท่ีอยูภายนอก 
10.1 ผูใชระบบทุกคนเม่ือจะเขาใชงานระบบ ไมวาจะเปนการเขาสูระบบสารสนเทศทาง

อินเตอรเน็ตหรือการเขาสูระบบจากระยะไกล(Remote Access) ตองผานการพิสูจน
ตัวตนจากระบบขององคกร อยางนอย 1 วิธี สําหรับในทางปฏิบัติจะแบงออกเปนสอง
ข้ันตอน คือ 
10.1.1 การแสดงตัวตน (Identification) คือ ข้ันตอนท่ีผูใชแสดงชื่อผูใช (Username) 
10.1.2 การพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) คือ ข้ันตอนท่ีตรวจสอบหลักฐาน

เพ่ือแสดงวาเปนผูใชตัวจริง เชน การใชรหัสผาน (Password)  
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สวนที่ 4 
นโยบายการควบคมุหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Third Party Access Control Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 

การใชบริการจากหนวยงานภายนอกอาจกอใหเกิดความเสี่ยงไดเชน ความเสี่ยงตอการเขาถึง
ขอมูล ความเสี่ยงตอการถูกแกไขขอมูลอยางไมถูกตอง และการประมวลผลของระบบงานโดยไมไดรับ
อนุญาต เปนตน เพ่ือใหการควบคุมหนวยงานภายนอกท่ีมีการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกร ใหเปนไปอยางม่ันคงปลอดภัยและกําหนดแนวทางในการคัดเลือก ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภายนอก เชน การพัฒนาระบบการใชบริการของท่ีปรึกษา การใชบริการดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก เปนตน 

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
2.3 เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร  

3. แนวปฏิบัตท่ัิวไป 
3.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ตองกําหนดใหมีการประเมินความ

เสี่ยงจากการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออุปกรณท่ีใชในการประมวลผลโดย
หนวยงานภายนอก และกําหนดมาตรการรองรับหรือแกไขท่ีเหมาะสมกอนท่ีจะอนุญาตให
เขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

3.2 การควบคุมการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภายนอก 
3.2.1 บุคคลภายนอกท่ีตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคกรจะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพ่ือขออนุมัติจาก
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.2.2 จัดทําเอกสารแบบฟอรมสําหรับใหหนวยงานภายนอกทําการระบุเหตุผลความ
จําเปนท่ีตองเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.2.2.1 เหตุผลในการขอใช 
3.2.2.2 ระยะเวลาในการใช 
3.2.2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณท่ีเชื่อมตอเครือขาย 
3.2.2.4 การตรวจสอบ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอ 
3.2.2.5 การกําหนดการปองกันในเรื่องการเปดเผยขอมูล 

3.2.3 หนวยงานภายนอก ท่ีทํางานใหกับองคกรทุกหนวยงาน ไมวาจะทํางานอยูภายใน
องคกรหรือนอกสถานท่ี จําเปนตองลงนามในสัญญาการไมเปดเผยขอมูลของ
องคกร โดยสัญญาตองจัดทําใหเสร็จกอนใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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3.2.4 องคกรตองพิจารณาการเขาไปประเมินความเสี่ยงหรือจัดทําการควบคุมภายใน
ของหนวยงานภายนอก ท้ังนี้ ข้ึนอยู กับความสําคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเขาไปปฏิบัติงาน 

3.2.5 เจาของโครงการ ซ่ึงรับผิดชอบตอโครงการท่ีมีการเขาถึงขอมูลโดยหนวยงาน
ภายนอกตองกําหนดการเขาใชงานเฉพาะบุคคลท่ีจําเปนเทานั้น และให
หนวยงานภายนอกลงนามในสัญญาไมเปดเผยขอมูล 

3.2.6 สําหรับโครงการขนาดใหญ หนวยงานภายนอกท่ีสามารถเขาถึงขอมูลท่ีมี
ความสําคัญขององคกร ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานนั้นๆ ใหมีความ
ม่ันคงปลอดภัยท้ัง 3 ดาน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา
ความถูกตองของขอมูล (Integrity) และการรักษาความพรอมท่ีจะใหบริการ 
(Availability) 

3.2.7 องคกรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตามสัญญาการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใหม่ันใจไดวาองคกรสามารถควบคุมการใชงานไดอยางท่ัวถึงตามสัญญานั้น 

3.2.8 ตองดําเนินการใหผูใหบริการหนวยงานภายนอกจัดทําแผนการดําเนินงาน คูมือ
การปฏิบัติงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
เพ่ือควบคุมหรือตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการไดอยางเขมงวด เพ่ือให
ม่ันใจไดวาเปนไปตามขอบเขตท่ีไดกําหนดไว 
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สวนที่ 5 
นโยบายการควบคมุการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขาย 

(Network Access Control) 
  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมปองกันมิใหบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี
เขาถึง ลวงรู แกไข เปลี่ยนแปลงระบบเครือขายและการสื่อสารท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกร โดยมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติควบคุมการเขาใช
งานเครือขายท่ีแตกตางกันของกลุมเครือขายตาง ๆ ตามการแบงแยกเครือขายเปน VLAN  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  

3. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงและใชบริการระบบเครือขาย  
3.1 การใชงานบริการเครือขาย  

3.1.1 หามผูใชงานทําการใด ๆ เก่ียวกับขอมูลท่ีเปนการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรม 
อันดี แหงสาธารณชน โดยผูใชงานรับรองวาหากมีการทําการใด ๆ ดังกลาว ยอม
ถือวาอยูนอกเหนือ ความรับผิดชอบขององคกร 

3.1.2 องคกรไมอนุญาตใหผูใชงานกระทําการใด ๆ ท่ีเขาขายลักษณะเพ่ือการคาหรือ
การแสวงหาผลกําไรผานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย เชน การประกาศแจง
ความการซ้ือ หรือการจําหนายสินคาการนําขอมูลไปซ้ือขาย การรับบริการคนหา
ขอมูลโดยคิดคาบริการ การใหบริการโฆษณาสินคา หรือการเปดบริการ
อินเทอรเน็ตแกบุคคลท่ัวไปเพ่ือแสวงหากําไร  

3.1.3 ผูใชงานตองไมละเมิดตอผูอ่ืน คือ ผูใชงานตองไมอาน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขใด ๆ ในสวนท่ีมิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาต การบุกรุก (Hack) เขาสู
บัญชีผูใชงาน (User Account) ของผูอ่ืน การเผยแพรขอความใด ๆ ท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายเสื่อมเสียแกผูอ่ืน การใชภาษาไมสุภาพหรือการเขียนขอความท่ีทํา
ใหผูอ่ืนเสียหาย ถือเปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนท้ังสิ้น ผูใชงานตองรับผิดชอบแต
เพียงฝายเดียว องคกรไมมีสวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว  

3.1.4 หามมิใหผูใดเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเขาสู
ระบบถือวาเปนการพยายามรุกล้ําเขตหวงหามของทางราชการ  

3.1.5 องคกรใหบัญชีผูใชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงาน
จะโอน หรือแจกจายสิทธิ์นี้ใหกับผูอ่ืนไมได  

3.1.6 บัญชีผูใชงาน (User Account) ท่ีองคกรใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปน
ผูรับผิดชอบผลตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีข้ึน รวมถึงผลเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
บัญชีผูใชงาน (User Account) นั้น ๆ เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิด
จากการกระทําของผูอ่ืน  
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3.1.7 กําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพียงบริการท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขาถึงเทานั้น  

3.1.8 หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความ
เสี่ยง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  

3.1.9 หามเปดหรือใชงานโปรแกรมออนไลนทุกประเภท เพ่ือความบันเทิง ในระหวาง
ปฏิบัติงาน 

3.2 การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานท่ีอยูภายนอกหนวยงาน  
จะตองมีขอปฏิบัติหรือกระบวนการใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนท่ีจะอนุญาตให

ผูใชงาน ท่ีอยูภายนอกหนวยงานสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของ
หนวยงานได ดังนี้  
3.2.1 ผูใชงานท่ีจะเขาใชงานระบบตองแสดงตัวตน (Identification) ดวยชื่อผูใชงาน 

(Username) ทุกครั้ง  
3.2.2 ใหมีการตรวจสอบผูใชงานทุกครั้งกอนท่ีจะอนุญาตใหเขาถึงระบบขอมูล โดย

จะตองมีวิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพ่ือแสดงวาเปนผูใชงานตัว
จริง โดยการใชรหัสผาน (Password) หรือการใชสมารทการด  

3.2.3 จะตองมีวิธีการในการตรวจสอบเพ่ือพิสูจนตัวตน สําหรับการเขาสูระบบ
สารสนเทศ ของหนวยงาน อยางนอย 1 วิธ ี

3.2.4 ตองมีการตรวจสอบผูใชงานเม่ือมีการเขาสูระบบสารสนเทศของหนวยงานจาก
อินเทอรเน็ต  

3.3 ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขายและเจาหนาท่ีองคกรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
3.3.1 ผูดูแลระบบหองควบคุมระบบเครือขายตองทําการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขา-

ออกหองควบคุมระบบเครือขาย โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของภายใน 
เชน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานคอมพิวเตอร และเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ เปนตน 

3.3.2 สิทธิ์ในการเขา-ออกหองตาง ๆ ภายในหองควบคุมระบบเครือขายของเจาหนาท่ี
แตละคน ตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนากลุมงานเทคโนโลยีและเครือขาย เปน
ลายลักษณอักษร โดยสิทธิ์ของเจาหนาท่ีแตละคนข้ึนอยูกับหนาท่ีการปฏิบัติงาน
ภายในหองควบคุมระบบเครือขาย  

3.3.3 ตองจัดทําระบบเก็บบันทึกการเขา-ออกองคกร ตามกระบวนการท่ีระบุไวใน
เอกสาร “แบบฟอรมการเขา-ออกพ้ืนท่ี”  

3.3.4 กรณีเจาหนา ท่ี ท่ีไม มีหนา ท่ีเ ก่ียวของประจํามีความจําเปนตองเขา-ออก
หองควบคุมระบบเครือขายก็ตองมีการควบคุมอยางรัดกุม  

3.3.5 การเขาถึงหองควบคุมระบบเครือขายตองมีการลงบันทึกตามแบบฟอรมท่ีระบุไว
ในเอกสาร “แบบฟอรมการเขา-ออกพ้ืนท่ี”  

3.4 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
3.4.1 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกทุกคนตองทําการลงบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึก

ตามท่ีระบุไวในเอกสาร“แบบฟอรมการเขา-ออกพ้ืนท่ี”  
3.4.2 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอกท่ีนําอุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานภายในองคกร มาปฏิบัติงานท่ีหองควบคุมระบบเครือขาย ตองลง



 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมชลประทาน  หนาท่ี ๒๗  
 

บันทึกรายการอุปกรณในแบบฟอรมการขออนุญาตเขา-ออก ตามท่ีระบุไวใน
เอกสาร“แบบฟอรมการเขา-ออกพ้ืนท่ี ” ใหถูกตองชัดเจน  

3.4.3 เจาหนาท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสมุดบันทึกเปนประจําทุกเดือน  
3.5 การระบุอุปกรณบนเครือขาย 

3.5.1 ผูดูแลระบบมีการเก็บบัญชีการขอเชื่อมตอเครือขาย ไดแก รายชื่อผูขอใชบริการ 
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอรท่ีขอใชบริการ IP Address และสถานท่ีติดตั้ง 

3.5.2 กรณีอุปกรณท่ีมีการเชื่อมตอจากเครือขายภายนอก ตองมีการระบุหมายเลข
อุปกรณวาสามารถเขาเชื่อมตอกับเครือขายภายในไดหรือไม  

3.5.3 อุปกรณเครือขายตองสามารถตรวจสอบ IP Address ของท้ังตนทางและ
ปลายทางได  

3.5.4 ผูขอใชบริการตองทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรถึงผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่อง “การขอเชื่อมตอเครือขาย” และตองไดรับการ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  

3.6 การปองกันพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ  
3.6.1 ผูดูแลระบบตองกําหนดการเปด–ปด พอรตของอุปกรณเครือขายเพ่ือควบคุมการ

เขาถึงตอพอรตของอุปกรณเครือขายตาง ๆ โดยจะปดพอรตท่ีเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอระบบเครือขาย 

3.6.2 บุคคลภายนอกเขามาติดตอหรือเขามาดําเนินการใด ๆ ในหองควบคุมระบบ
เครือขาย/ระบบคอมพิวเตอร จะตองลงชื่อเขา-ออกใน “แบบฟอรมการเขา-ออก
พ้ืนท่ี” ใหถูกตองและไดรับการอนุมัติจากหัวหนากลุมงานเทคโนโลยีและ
เครือขายกอน ซ่ึงตองมีเจาหนาท่ีอยูกับบุคคลท่ีมาติดตอตลอดเวลา  

3.6.3 บุคคลภายนอกเขามาดําเนินการบํารุงรักษา บริหารจัดการพอรตของอุปกรณ 
เครือขาย หรือบริหารจัดการผานระบบเครือขาย ตองไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

3.6.4 ตองยกเลิกหรือปดพอรต และบริการบนอุปกรณเครือขายท่ีไมมีความจําเปนใน
การใชงาน  

3.7 การแบงแยกเครือขาย  
3.7.1 องคกรแบงแยกเครือขายเปนเครือขายยอย ๆ ตามอาคารตาง ๆ เพ่ือควบคุมการ

เขาถึงเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต 
3.7.2 องคกรจัดแบงเครือขายภายในและเครือขายภายนอก เพ่ือความปลอดภัยในการ

ใชงานระบบสารสนเทศ  
3.7.3 องคกรติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันทางเขาเครือขายจากผูไมหวังดี  

3.8 การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย  
ตองควบคุมการเขาถึง หรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกัน หรือเชื่อมตอระหวางกันให

สอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง ดังนี้  
3.8.1 มีการตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขาย  
3.8.2 จํากัดสิทธิ์ความสามารถของผูใชในการเชื่อมตอเขาสูเครือขาย 
3.8.3 ระบุอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชควบคุมการเชื่อมตอเครือขาย  
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3.8.4 มีระบบการตรวจจับผูบุกรุกท้ังในระดับเครือขาย และระดับเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย  

3.8.5 ควบคุมไมใหมีการเปดใหบริการบนเครือขาย โดยไมไดรับอนุญาต  
3.9 การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย  

ตองควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการ
สงผาน หรือไหลเวียนของขอมูล หรือสารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง
หรือการประยุกต ใชงานตามภารกิจ ดังนี้  

3.9.1 ควบคุมไมใหมีการเปดเผยแผนการใชหมายเลขเครือขาย (IP Address)  
3.9.2 กําหนดใหมีการแปลงหมายเลขเครือขาย เพ่ือแยกเครือขายยอย  
3.9.3 กําหนดมาตรการการบังคับใชเสนทางเครือขาย สามารถเชื่อมเครือขายปลาย

ทางผานทางท่ีกําหนดไว หรือจํากัดสิทธิ์ในการใชบริการเครือขาย  
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สวนที่ 6 
นโยบายการควบคมุการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 

(Operating System Access Control) 
  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผูใชงานไดรับทราบถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการใชระบบปฏิบัติการ รวมท้ังทํา
ความเขาใจตลอดจนปฏิบัติตามอยางเครงครัด อันจะเปนการปองกันทรัพยากรและขอมูลของ
หนวยงานใหมีความลับความถูกตองและมีความพรอมใชงานอยูเสมอ  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  

3. แนวปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย  

3.1 ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีรับผิดชอบ  
3.2 ผูใชงานตองตั้งคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen Saver) เพ่ือทําการล็อค

หนาจอภาพเม่ือไมมีการใชงาน หลังจากนั้นเม่ือตองการใชงานผูใชบริการตองใสรหัสผาน 
(Password) เพ่ือเขาใชงาน  

3.3 กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองใส Username และ Password ทุกครั้ง  
3.4 ผูใชงานตองไมอนุญาตใหผูอ่ืนใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของตน

ในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน  
3.5 ผูใชงานตองทําการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเม่ือเลิกใชงาน หรือไมอยูท่ีหนาจอเปน

เวลานาน  
3.6 หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมท่ีมีความเสี่ยง เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
3.7 ซอฟตแวรท่ีองคกรใชมีลิขสิทธิ์ ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามหนาท่ีความจําเปน และ

หามไมใหผูใชงานทําการติดตั้ง หรือใชงานซอฟตแวรอ่ืนใดท่ีไมมีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบถือ
วาเปนความผิดสวนบุคคล ผูใชงานรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

3.8 ซอฟตแวรท่ีองคกรจัดเตรียมไวใหผูใชงานถือเปนสิ่งจําเปน หามมิใหผูใชงานทําการติดตั้ง 
ถอดถอนเปลี่ยนแปลง แกไข หรือทําสําเนา เพ่ือนําไปใชงานท่ีอ่ืน  

3.9 หามใชทรัพยากรทุกประเภทท่ีเปนขององคกรเพ่ือประโยชนทางการคา  
3.10 หามผูใชงานนําเสนอขอมูลท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์  แสดงขอความรูปภาพไม

เหมาะสม หรือขัดตอศีลธรรม กรณีผูใชสรางเว็บเพจบนเครือขายคอมพิวเตอร  
3.11 หามผูใชระบบสารสนเทศขององคกร เพ่ือควบคุมคอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศ

ภายนอก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ  
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4. แนวปฏิบัติการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and 
Authentication)  
4.1 ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้งกอนใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปองกันผู

ไมมีสิทธิเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน
มีปญหา หรือเกิดความผิดพลาด ผูใชงานแจงใหผูดูแลระบบทําการแกไข  

4.2 ผูใชงานท่ีเปนเจาของบัญชีผูใชบริการ (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ อันจะ
เกิดข้ึนจากการใชบัญชีผูใชบริการ (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน 

4.3 ผูใชงานตองเก็บรักษาบัญชีผูใชบริการ (Account) ไวเปนความลับและหามเปดเผยตอ
บุคคลอ่ืน หามโอน จําหนาย หรือจายแจกใหผูอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  

4.4 ผูใชงานตองลงบันทึกเขา (Login) โดยใชบัญชีผูใชบริการ (Account) ของตนเอง และทํา
การลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง เม่ือสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว  

5. แนวปฏิบัติการใชงานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (Use of System Utilities)  
5.1 มีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ ระดับสิทธิ

ของผูขออนุมัติ และการระบุและพิสูจนตัวตนสําหรับการเขาไปใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ 
เพ่ือจํากัดและควบคุมการใชงาน 

5.2 ตองจัดเก็บโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากซอฟตแวรสําหรับระบบงาน  
5.3 มีการจํากัดผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ 
5.4 ตองยกเลิกหรือลบท้ิงโปรแกรมยูทิลิตี้และซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกับระบบงานท่ีไมมีความ

จําเปน ในการใชงาน รวมท้ังตองปองกันไมใหผูใชงานสามารถเขาถึงหรือใชงานโปรแกรม
ยูทิลิตี้ได  

6. แนวปฏิบัติการหมดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time-out)  
6.1 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน และอุปกรณเครือขาย มีการตัด 

และหมดเวลาการใชงาน รวมถึงปดการใชงานดวย หลังจากท่ีไมมีกิจกรรมการใชงานชวง
ระยะเวลา  ๑๐ นาที  

6.2 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําการลางหนาจอหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมการ
ใชงาน ชวงระยะเวลา ๑๐ นาที เพ่ือปองกันผูอ่ืนเห็นขอมูลบนหนาจอ 

6.3 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานท่ีสั้นข้ึน
สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก ระบบงบประมาณการเงิน 
ระบบงานเงินเดือน เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต  

7. แนวปฏิบัติการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
กําหนดมาตรการการบริหารจัดการซอฟตแวรในองคกร (Software Asset Management SAM)  

   - กําหนดรายการซอฟตแวรท่ีใชในธุรกิจ  
   - หามนําซอฟตแวรท่ีไมไดรับอนุญาตมาใชในองคกร  
   - หามดาวนโหลดโปรแกรมตางๆ และแจงใหทุกทานทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
   - จัดใหมีการจัดซ้ือซอฟตแวรจากสวนกลางเพ่ือควบคุมและบริหารการจัดซ้ือ และการ
จัดเก็บและรักษาเอกสารการอนุญาตใหใชสิทธิตางๆ 
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  - สรางรายการฐานขอมูลของซอฟตแวรท่ีใชในองคกร และมีการปรับปรุงรายการใหถูกตอง
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือทราบถึงรายการของซอฟตแวรท่ีจําเปนตองใช 

  - แตงตั้งผูรับผิดชอบ เพ่ือดูแลและปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในองคกร และ
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอทุกป 
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สวนที่ 7 
นโยบายการควบคมุการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 

(Application Information Access Control) 
  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาตเขาถึงระบบสารสนเทศขององคกร และ
ปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุกจากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงคท่ีจะสรางความ
เสียหายแกขอมูลหรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหหยุดชะงัก และทําใหสามารถ 
ตรวจสอบติดตามพิสูจนตัวบุคคลท่ีเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรไดอยางถูกตอง  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
2.3 เจาหนาท่ีประจําโครงการขององคกร  

3. แนวปฏิบัติการจํากัดการเขาถึงระบบสารสนเทศ (Information Access Control)  
3.1 ดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของ

องคกร  ตองกําหนดใหมีข้ันตอนปฏิบัติอยางเปนทางการเพ่ือใหมีสิทธิ์ตาง ๆ ในการใชงาน
ตามความจําเปนรวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติ สําหรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน เชน การลาออก 
หรือการเปลี่ยนตําแหนงงานภายในหนวยงาน เปนตน 

3.2 ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสําคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต (Application) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  (E-mail) ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless 
LAN) เปนตน โดยตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ  

3.3 ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองกําหนดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบ
สารสนเทศ (Limitation of Connection Time) ท่ีใชในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
ตาง ๆ เม่ือผูใชงานไมมีการใชงานระบบสารสนเทศ เกินกวา 15 นาที ระบบจะยุติการใช
งาน ผูใชงานตองทําการ Login เขาระบบสารสนเทศอีกครั้ง  

3.4 ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและ
รหัสผานของบุคลากร ดังตอไปนี้  
3.4.1 กําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน (Password) เม่ือผูใชงานระบบ

ลาออก หรือพนจากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน 
3.4.2 สงมอบรหัสผาน (Password) ชั่วคราวใหกับผูใชบริการดวยวิธีการท่ีปลอดภัย 

หลีกเลี่ยงการใชบุคคลอ่ืน หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ท่ีไมมี
การปองกันในการสงรหัสผาน (Password) 

3.4.3 กําหนดใหผูใชบริการตอบยืนยันการไดรับรหัสผาน (Password)  
3.4.4 กําหนดใหผูใชงานไมบันทึกหรือเก็บรหัสผาน (Password) ไวในระบบ

คอมพิวเตอร ในรูปแบบท่ีไมไดปองกันการเขาถึง  
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3.4.5 กําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผูใชงานตองไมซํ้ากัน 
3.4.6 ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานท่ีมีสิทธิสูงสุด ผูใชงานนั้น

จะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยมีการกําหนด
ระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเม่ือพนระยะเวลาดังกลาวหรือพน
จากตําแหนง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษท่ีไดรับวาเขาถึงไดถึงระดับใดไดบาง 
และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ 

3.5 เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส องคกรไดกําหนดชองทางการ
เขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีองคกรพัฒนาในรูปแบบของ Webbase 
Application  โดยเขาถึงไดผานระบบเครือขายภายใน ซ่ึงสามารถใชงานไดเฉพาะ
สํานักงานท่ีเปนจุดเชื่อมโยงเครือขายดังกลาว  

3.6 ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภท
ชั้นความลับในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับท้ังการเขาถึง
โดยตรงและการเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้น
ความลับ ดังตอไปนี้  
3.6.1 ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับท้ังการเขาถึงโดยตรงและ

การเขาถึงผานระบบงาน  
3.6.2 ตองกําหนดรายชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือใชในการ

ตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล 
3.6.3 กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเม่ือพนระยะเวลาดังกลาว  
3.6.4 การรับ-สงขอมูลสําคัญผานระบบเครือขายสาธารณะ ตองไดรับการเขารหัส 

(Encryption) ท่ีเปนมาตรฐานสากล เชน SSL VPN หรือ XML Encryption 
เปนตน  

3.6.5 กําหนดการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของระดับ
ความสําคัญของขอมูล 

3.6.6 กําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีท่ีนําเครื่อง
คอมพิวเตอรออกนอกพ้ืนท่ีของหนวยงาน เชน สงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจ
ซอม ตองสํารองและลบขอมูลท่ีเก็บอยูในสื่อบันทึกกอน เปนตน  

4. แนวปฏิบัติการจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of 
Connection Time)  
4.1 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอสําหรับการ

ใชงานเพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น โดย
กําหนดใหใชงานได 1 ชั่วโมงตอการเชื่อมตอหนึ่งครั้ง กําหนดใหใชงานไดเฉพาะใน
ชวงเวลาการทํางาน ของสํานักงานตามปกติเทานั้น 

4.2 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบงานท่ีมีความสําคัญสูง ระบบงานท่ี
มีการใชงานในสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยง (ในท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีภายนอกองคกร) เปนตน  
มีการจํากัดชวงระยะเวลาการเชื่อมตอ  

4.3 ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองมีการจํากัดชวงระยะเวลาการใชงาน มี
การระบุ และพิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงานใหมตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
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5. แนวปฏิบัติการจัดการกับระบบซ่ึงไวตอการรบกวน  
5.1 ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร ไดแก ระบบ 

GFMIS  หรือระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบท่ีใช
ในการปฏิบัติงานดานการงบประมาณการบัญชี การจัดซ้ือ-จัดจาง การเบิกจาย และการ
บริหารทรัพยากร ซ่ึงดูแลรับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลางจะไดรับการแยกออกจาก
ระบบงานอ่ืน ๆ ขององคกร  

5.2 ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน ตองมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมี
หองปฏิบัติงานแยกเปนสัดสวน และตองมีการกําหนดสิทธิ์ใหเฉพาะผูท่ีมีสิทธิใชระบบ
เทานั้น เขาไปปฏิบัติงานในหองควบคุมดังกลาว  

6. แนวปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking)  
6.1 ตองมีการกําหนดมาตรการและการเตรียมการตาง ๆ ท่ีจําเปนกอน ซ่ึงรวมถึงการ 

เตรียมการปองกันทางกายภาพสําหรับสถานท่ีท่ีจะอนุญาตการปฏิบัติงานของผูใชงานจาก
ระยะไกล กอนท่ีจะอนุญาตใหเริ่มปฏิบัติงานจากระยะไกล  

6.2 ตองมีการกําหนดมาตรการท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยสําหรับระบบสื่อสารขอมูลระหวาง
สถานท่ีท่ีจะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกลและระบบงานตาง ๆ ภายในองคกร กอนท่ีจะ
อนุญาตใหเริ่มปฏิบัติงานจากระยะไกล  

6.3 ตองกําหนดมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพสําหรับสถานท่ีท่ีจะมี
การปฏิบัติงานของผูใชงานจากระยะไกล (ซ่ึงรวมถึงตึก อาคาร สํานักงาน และสิ่งแวดลอม
ภายนอก) เพ่ือปองกันการขโมยอุปกรณการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต และการ
เชื่อมตอจากระยะไกลโดยผูไมประสงคดีเพ่ือเขาสูระบบงานขององคกร 

6.4 ตองกําหนดใหผูปฏิบัติงานจากระยะไกลไมอนุญาตใหครอบครัวหรือเพ่ือนของตนเขาถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรในสถานท่ีดังกลาว  

6.5 ตองมีการกําหนดมาตรการควบคุมสําหรับการใชเครือขายจากท่ีบานเพ่ือเขาถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร รวมท้ังมาตรการควบคุมการใชเครือขายไรสายท่ีบาน 

6.6 ตองมีการตรวจสอบวาอุปกรณท่ีเปนของสวนตัวซ่ึงใชในการเขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององคกรจากระยะไกลมีการปองกันไวรัสและการใชงานไฟรวอลลตามท่ี
องคกรตองการ  

6.7 ตองมีการจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล การจัดเก็บขอมูล และ
อุปกรณสื่อสารไวใหกับผูปฏิบัติงานจากระยะไกล  

6.8 องคกรไมอนุญาตใหใชงานอุปกรณท่ีเปนของสวนตัวเพ่ือเขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรจากระยะไกล ถาอุปกรณดังกลาวไมอยูภายใตการควบคุมหรือดูแล
โดยองคกร  

6.9 องคกรตองกําหนดชนิดของงานท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหทําสําหรับการปฏิบัติงานจาก
ระยะไกลชั่วโมงการทํางานในสถานท่ีดังกลาว ชั้นความลับของขอมูลท่ีอนุญาตใหใชงานได 
และระบบงานและบริการตาง ๆ ขององคกรท่ีอนุญาตใหเขาถึงไดจากระยะไกล  

6.10 องคกรตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติและการยกเลิกการปฏิบัติงานจาก
ระยะไกล การกําหนดหรือปรับปรุงสิทธิ์การเขาถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณท่ีใชงาน
เม่ือมีการยกเลิกการปฏิบัติงาน  
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7 แนวปฏิบัตกิารควบคุมการใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอ่ืน (IT 
Outsourcing)  
7.1 การคัดเลือกผูใหบริการ  

o มีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูใหบริการ และคัดเลือกผูใหบริการท่ีมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  ท่ีรอบคอบรัดกุมและเปนท่ีนาเชื่อถือ 

o มีสัญญาท่ีระบุเก่ียวกับการรักษาความลับของขอมูล (data confidentiality) และขอบเขต
งานและเง่ือนไขในการใหบริการ (service level agreement) อยางชัดเจน 

7.2 การควบคุมผูใหบริการ 
o ในกรณีท่ีใชบริการดานการพัฒนาระบบงาน ตองกําหนดใหผูใหบริการเขาถึงเฉพาะ

สวนท่ีมีไวสําหรับการพัฒนาระบบงาน (develop environment) เทานั้น แตหากมี
ความจําเปนตองเขาถึงสวนท่ีใชงานจริง (production environment) ก็ตองมีการ
ควบคุมหรือตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการอยางเขมงวด เพ่ือใหม่ันใจวา
เปนไปตามขอบเขตท่ีไดกําหนดไว เชน ใหเจาหนาท่ีของกรมฯ ควบคุมดูแลการทํางาน
ของผูใหบริการอยางใกลชิดในกรณีท่ีผูใหบริการมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีกรมชลประทาน 
(onsite service)  และใหเจาหนาท่ีของกรมฯ ตรวจสอบการทํางานของผูใหบริการ
อยางละเอียดในกรณีท่ีเปนการใหบริการในลักษณะ remote access และปดการ
เชื่อมตอทันทีท่ีการใหบริการเสร็จสิ้น เปนตน 

o กําหนดใหผูใหบริการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

o กําหนดใหผูใหบริการรายงานการปฏิบัติงาน ปญหาตางๆ และแนวทางแกไข กําหนดให
มีข้ันตอนในการตรวจรับงานของผูใหบริการอยางชัดเจน 
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สวนที่ 8 
นโยบายการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

(Use of Personal Computer Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 

ขอกําหนดมาตรฐานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลนี้ไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือชวยใหผูใช
ไดรับทราบถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและผูใชควรทํา
ความเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพ่ือปองกันทรัพยากรและขอมูลท่ีมีคาขององคกร ใหมี
ความลับ ความถูกตอง และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 

2. ผูรับผิดชอบ 
2.1. ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2. ผูใชงาน 

3. แนวปฏิบัตท่ัิวไป 
3.1 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีองคกรอนุญาตใหผูใชใชงานเปนทรัพยสินขององคกร ดังนั้นผูใชจึง

ควรใชงานเครื่องคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืองานขององคกร 
3.2 โปรแกรมท่ีไดถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรขององคกร ตองเปนโปรแกรมท่ีองคกรได

ซ้ือลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นหามผูใชคัดลอกโปรแกรมตางๆ และนําไป
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอ่ืนใชงานโดยผิดกฎหมาย 

3.3 ไมอนุญาตใหผูใชทําการติดต้ังและแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลขององคกร  

3.4 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name) สวนบุคคล จะตองกําหนดโดย
เจาหนาท่ีขององคกรเทานั้น  

3.5 การเคลื่อนยายหรือสงเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลตรวจซอมจะตองดําเนินการโดย
เจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น 

3.6 กอนการใชงานสื่อบันทึกพกพาตางๆ ตองมีการตรวจสอบเพ่ือหาไวรัสโดยโปรแกรม
ปองกันไวรัส 

3.7 ไมควรเก็บขอมูลสําคัญขององคกรไวบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีทานใชงานอยู 
3.8 ไมสราง Short-cut หรือปุมกดงาย บน Desktop ท่ีเชื่อมตอไปยังขอมูลสําคัญขององคกร 
3.9 ผูใชมีหนาท่ีและรับผิดชอบตอการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร โดย

ปฏิบัติ ดังนี้ 
3.9.1 ไมนําอาหารหรือเครื่องดื่มอยูใกลบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร 
3.9.2 ไมวางสื่อแมเหล็กไวใกลหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรหรือ Disk Drive 

4. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
4.1 ผูใชตองกําหนดชื่อผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงาน

ระบบปฏิบัติการ 
4.2 ผูใชไมควรอนุญาตใหผูอ่ืนใชชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ของตน 

ในการเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรรวมกัน 
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4.3 ในระหวางเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน ผูใชควร Logout ออกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen Saver เม่ือไมมีการใชงานโดยตั้ง
เวลาประมาณ 10 นาที  

4.4 มีการกําหนดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ เม่ือไมมีการใชงานในระยะเวลา
หนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น (Session Time-out) 

5. แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน 
ใหผูใชปฏิบัติตาม แนวทางการบริหารจัดการรหัสผานท่ีระบุไวในเอกสาร  “การบริหารจัดการ

สิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” 

6. แนวปฏิบัตกิารปองกันจากโปรแกรมชุดคําส่ังไมพึงประสงค (Malware) 
6.1 ผูใชตองทําการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร และโปรแกรมใชงานตางๆ 

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือปดชองโหว (Vulnerability) ท่ีเกิดข้ึนจากซอฟตแวร เปนการปองกัน
การโจมตีจากภัยคุกคามตางๆ 

6.2 ผูใชมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) ใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอร 

6.3 ผูใชควรตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อตางๆ เชน Floppy Disk Thumb Drive และ Data 
Storage อ่ืนๆ กอนนํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร 

6.4 ผูใชควรตรวจสอบไฟลท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือไฟลท่ีดาวนโหลดมาจาก
อินเตอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนใชงาน 

6.5 ผูใชควรตรวจสอบขอมูลคอมพิวเตอรใดท่ีมีชุดคําสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย ซ่ึงมีผลทํา
ใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร หรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย        
ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไว 

7. แนวปฏิบัตกิารสํารองขอมูลและการกูคืน 
7.1  ผูใชตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึกอ่ืนๆ เชน     

CD  DVD  External Hard Disk เปนตน 
7.2 ผูใชมีหนาท่ีเก็บรักษาสื่อขอมูลสํารอง (Backup media) ไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไมเสี่ยง

ตอการรั่วไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมูลท่ีสํารองไวอยางสมํ่าเสมอ 
7.3 ผูใชควรประเมินความเสี่ยงวาขอมูลท่ีเก็บไวบน Hard Disk ไมควรจะเปนขอมูลสําคัญ

เก่ียวของกับการทํางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไมกระทบตอการดําเนินการของ
องคกร 
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สวนที่  9 
นโยบายการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Use of Notebook Computer Policy) 
  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือสรางความม่ันคงปลอดภัยสําหรับอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและการนําไป
ปฏิบัติงานภายนอกองคกร เพ่ือเปนการปองกันขอมูลและอุปกรณขององคกรใหเกิดความปลอดภัย  
ผูใชจึงควรรับทราบถึงขอกําหนดและมาตรฐานในการใชงาน การบํารุงรักษา และสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  
ในการใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
2.2 ผูใชงาน  

3. แนวปฏิบัติท่ัวไป  
3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีองคกรอนุญาตใหผูใชใชงานเปนทรัพยสินขององคกร 

ดังนั้น ผูใชจึงควรใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืองานของ
องคกร  

3.2 โปรแกรมท่ีไดถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาขององคกรตองเปนโปรแกรมท่ี
องคกรไดซ้ือลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น หามผูใชคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และ
นําไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา หรือแกไข หรือนําไปใหผูอ่ืนใชงานโดยผิด
กฎหมาย 

3.3 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Name) แบบพกพาจะตองกําหนดโดย
เจาหนาท่ี ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทานั้น  

3.4 การเคลื่อนยาย หรือสงเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาตรวจซอมจะตองดําเนินการโดย
เจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทานั้น  

3.5 ผูใชตองศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางละเอียด เพ่ือการใชงานอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

3.6 ไมดัดแปลงแกไขสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร และรักษาสภาพของคอมพิวเตอร
ใหมีสภาพเดิม 

3.7 ในกรณีท่ีตองการเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ควรใสกระเปาสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา เพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการกระทบกระเทือน เชน การตก
จากโตะทํางาน  หรือหลุดมือ เปนตน 

3.8  ไมควรใสเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาไปในกระเปาเดินทางท่ีเสียงตอการถูกกดทับโดย
ไมไดตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได  

3.9 การใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนระยะเวลานานเกินไป ในสภาพท่ีมีอากาศรอนจัด 
ควรปดเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือเปนการพักเครื่องสักระยะหนึ่งกอนเปดใชงานใหม 

3.10 หลีกเลี่ยงการใชนิ้วหรือของแข็ง เชน ปลายปากกา กดสัมผัสหนาจอ LCD ใหเปนรอยขีด
ขวน หรือทําใหจอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาแตกเสียหายได 
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3.11 ไมควรวางของทับบนหนาจอและแปนพิมพ  
3.12 การเคลื่อนยายเครื่องขณะท่ีเครื่องเปดใชงานอยูใหทําการยกจากฐานภายใตแปนพิมพ 

หามยายเครื่องโดยการดึงหนาจอภาพข้ึน  
3.13 ไมเคลื่อนยายเครื่องในขณะท่ี Hard Disk กําลังทํางาน  
3.14 ไมใชหรือวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใกลสิ่งท่ีเปนของเหลว ความชื้น เชน อาหาร 

น้ํา กาแฟ เครื่องดื่มตาง ๆ เปนตน  
3.15 ไมใชหรือวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 35 

องศาเซลเชียส  
3.16 ไมวางเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาไวใกลอุปกรณท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาแรงสูงใน

ระยะใกล เชน แมเหล็ก โทรทัศน ไมโครเวฟ ตูเย็น เปนตน 
3.17  ไมติดตั้งหรือวางคอมพิวเตอรแบบพกพาในท่ีท่ีมีการสั่นสะเทือน เชน ในยานพาหนะท่ี

กําลังเคลื่อนท่ี  
3.18 การเช็ดทําความสะอาดหนาจอภาพควรเช็ดอยางเบามือท่ีสุด และควรเช็ดไปในแนวทาง

เดียวกันหามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทําใหหนาจอมีรอยขีดขวนได  
4. แนวปฏิบัติการปองกันความปลอดภัยทางดานกายภาพ  

4.1  ผูใชงานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันการสูญหาย เชน ควรล็อคเครื่องขณะท่ีไมไดใช
งาน ไมวางเครื่องท้ิงไวในท่ีสาธารณะ หรือในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงตอการสูญหาย  

4.2 ผูใชงานไมควรเก็บหรือใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาในสถานท่ีท่ีมีความรอน/ความชื้น/
ฝุนละอองสูง และตองระวังปองกันการตกกระทบ  

4.3 หามมิใหผูใชงานทําการเปลี่ยนแปลงแกไขสวนประกอบยอย (Sub Component) ท่ี
ติดตั้งอยูภายในรวมถึงแบตเตอรี่  

5. แนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  
5.1 ผูใชงานตองกําหนดชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใช

งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
5.2 ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานใหมีคุณภาพดีอยางนอยตามท่ีระบุไวใน ขอ 5*(5.7) “การ

ใชงานรหัสผาน” ในนโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3 ผูใชงานตองตั้งการใชงานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ 

10 นาที  ใหทําการล็อคหนาจอเม่ือไมมีการใชงาน หลังจากนั้นเม่ือตองการใชงานผูใช
ตองใสรหัสผาน  

5.4 ผูใชงานตองทําการ Logout ออกจากระบบทันทีเม่ือเลิกใชงานหรือไมอยูท่ีหนาจอเปน
เวลานาน  

6. แนวปฏบัิติในการใชรหัสผาน  
ใหผูใชงานปฏิบัติตามแนวทางการใชรหัสผานตาม ขอ 5*(5.7) “การใชงานรหัสผาน” ใน

นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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7. แนวปฏิบัติการปองกันจากโปรแกรมชุดคําส่ังไมพึงประสงค (Malware)  
7.1  ผูใชงานตองทําการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอรและโปรแกรมการใชงาน

ตางๆ  อยางสมํ่าเสมอเพ่ือปดชองโหว (Vulnerability) ท่ีเกิดข้ึนจากซอฟตแวรเปนการ
ปองกันการโจมตีจากภัยคุกคามตาง ๆ 

7.2 หามมิใหผูใชงานทําการปดหรือยกเลิกระบบการปองกันไวรัส ท่ีติดตั้งอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา  

7.3 หากผูใชงานพบหรือสงสัยวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาติดชุดคําสั่งไมพึงประสงค 
(Malware) หามมิใหผูใชเชื่อมตอเครื่องเขากับระบบเครือขายเพ่ือปองกันการ
แพรกระจายของชุดคําสั่งท่ีไมพึงประสงคไปยังเครื่องอ่ืน ๆ ได  

8. แนวปฏิบัติการสํารองขอมูลและการกูคืน  
8.1 ผูใชงานตองทําการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยวิธีการและสื่อ

ตางๆ  เพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล  
8.2 ผูใชงานตองเก็บรักษาสื่อสํารองขอมูล (Backup Media) ไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสมไมเสี่ยง

ตอการรั่วไหลของขอมูล  
8.3 แผนสื่อสํารองขอมูลตาง ๆ ท่ีเก็บขอมูลไวจะตองทําการทดสอบการกูคืนอยางสมํ่าเสมอ 
8.4 แผนสื่อสํารองขอมูลท่ีไมใชงานแลว ตองทําลายไมใหสามารถนําไปใชงานไดอีก  
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สวนที่ 10 
นโยบายการใชงานอินเตอรเน็ต 
(Internet Security Policy) 

 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูใชงานรับทราบกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเตอรเน็ตอยางปลอดภัยและ
เปนการปองกันไมใหละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
เชน การสงขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอ่ืนอัน
เปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ทําใหระบบคอมพิวเตอรของ
องคกรถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานไดตามปกติ  

2. ผูรับผิดชอบ 
2.1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2. ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
2.3. ผูใชงาน 

3. แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต 
3.1. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร เพ่ือการเขาใชงาน

อินเตอรเน็ตท่ีตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยท่ีองคกรจัดสรรไวเทานั้น เชน 
Proxy, Firewall, IPS-IDS เปนตน หามผูใชงาน ทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผาน
ชองทางอ่ืน เชน Dial-up Modem ยกเวนแตวามีเหตุผลความจําเปนและทําการขอ
อนุญาตจากผูอํานายการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนลายลักษณอักษร
แลว 

3.2. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรพกพา กอนทําการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผานเว็บบราวเซอร (Web Browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส 
และทําการอุดชองโหวของระบบปฏิบัติการท่ีเว็บบราวเซอรติดตั้งอยู 

3.3. ในการรับ-สงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเตอรเน็ตจะตองมีการทดสอบไวรัส (Virus 
Scanning) โดยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับ-สงขอมูลทุกครั้ง 

3.4. ผูใชงานตองไมใชเครือขายอินเตอรเน็ตขององคกร เพ่ือหาประโยชนในเชิงธุรกิจสวนตัว 
และทําการเขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม เชน เว็บไซตท่ีขัดตอศีลธรรม เว็บไซตท่ีมีเนื้อหาท่ี
ขัดตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตท่ีเปนภัยตอสังคม เปนตน 

3.5. ผูใชงานจะถูกกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแหลงขอมูลตามหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ือ
ประสิทธิภาพของเครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลขององคกร 

3.6. ผูใชงานตองไมเผยแพรขอมูลท่ีเปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลท่ีไมเหมาะสมทาง
ศีลธรรม หรือขอมูลท่ีละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน หรือขอมูลท่ีอาจกอความเสียหายใหกับองคกร 

3.7. หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเปนความลับเก่ียวกับงานขององคกร ท่ียังไมไดประกาศ
อยางเปนทางการผานอินเตอรเน็ต 

3.8. ผูใชงานไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ท่ีมีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผิดเก่ียวกับ
ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย หรือภาพท่ีมี
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ลักษณะอันลามก และไมทําการเผยแพร หรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวผาน
อินเตอรเน็ต 

3.9. ผูใชงานไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนภาพของผูอ่ืนและภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจาก
การสรางข้ึน ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอ่ืนใด 
ท้ังนี้จะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย 

3.10. ผูใชงานมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอยูบน
อินเตอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน 

3.11. ผูใชงานตองระมัดระวังการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากอินเตอรเน็ต ซ่ึงรวมถึง Patch 
หรือ Fixes ตางๆ จากผูขาย ตองเปนไปโดยไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3.12. ในการเสนอความคิดเห็นผานเว็บบอรด (Webboard) ผูใชงานตองไมเปดเผยขอมูลท่ี
สําคัญ และเปนความลับขององคกร และตองไมใชขอความท่ียั่วยุใหรายท่ีจะทําใหเกิด
ความเสี่ยมเสียตอชื่อเสียงขององคกร การทําลายความสัมพันธกับเจาหนาท่ีของหนวยงาน
อ่ืนๆ 

3.13. หลังจากใชงานอินเตอรเน็ตเสร็จแลว ใหทําการปดเว็บบราวเซอรเพ่ือปองกันการเขาใช
งานโดยบุคคลอ่ืน 
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สวนที่ 11 
นโยบายการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(E-mail Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 

กําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร ซ่ึงผูใชจะตอง
ใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตางๆ ท่ีผูดูแลระบบเครือขายวางไว  ไมละเมิดสิทธิ์หรือกระทํา
การใดๆ ท่ีจะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑท่ีวางไว และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแล
ระบบเครือขายนั้นอยางเครงครัด จะทําใหการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย
เปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูรับผิดชอบ 
2.1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2. ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 
2.3. ผูใชงาน 

3. แนวทางปฏิบัติในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
3.1. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร ให

เหมาะสมกับการเขาใชบริการของผูใชระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใช รวมท้ังมี
การทบทวนสิทธิ์การเขาใชงานอยางสม่ําเสมอ เชน การลาออก เปนตน 

3.2. ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผูใชรายใหมและรหัสผาน สําหรับการใชงานครั้ง
แรก เพ่ือใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร 

3.3. สําหรับผูใชรายใหมจะไดรับรหัสผานครั้งแรก (Default Password) ในการผานเขาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและเม่ือมีการเขาสูระบบในครั้งแรกนั้น ระบบจะตองมีการบังคับ
ใหเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 

3.4. การกําหนดรหัสผานท่ีดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติตามท่ีระบุไวในเอกสาร 
“การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” 

3.5. รหัสจดหมายอิเล็กทรอนิกส เวลาใสรหัสผานตองไมปรากฏหรือแสดงรหัสผานออกมาแต
ตองแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณแทนตัวอักษรนั้นเชน “x” หรือ “o” ในการ
พิมพแตละตัวอักษร 

3.6. ผูดูแลระบบตองกําหนดใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตองมีการ Logout ออกจาก
หนาจอตัดการใชงานผูใชเม่ือผูใชไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว เชน 
15 นาที เม่ือตองการเขาใชงานตอตองใสชื่อผูใชและรหัสผานอีกครั้ง 

3.7. ผู ใชงานไมควรตั้ งคาการใชโปรแกรมชวยจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save 
Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

3.8. ผูใชงานตองมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด เชน ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 3-6 เดือน 
3.9. ผูใชงานตองระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอ

องคกรหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สรางความรําคาญตอผู อ่ืน หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิด



 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมชลประทาน  หนาท่ี ๔๔  
 

ศีลธรรม และไมแสวงหาประโยชน หรืออนุญาตใหผูอ่ืนแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ
จากการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร 

3.10. หามผูใชงานใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ของผูอ่ืนเพ่ืออาน รับ-สง 
ขอความ ยกเวนแตจะไดรับการยินยอมจากเจาของผูใชและใหถือวาเจาของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบตอการใชงานตางๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน 

3.11. ผูใชงานตองใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร เพ่ือการทํางานขององคกรเทานั้น 
3.12. หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ตองทําการ Logout ออกจาก

ระบบทุกครั้ง เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
3.13. ผูใชงานตองทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทําการเปด 

เพ่ือทําการตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เปนการปองกันในการเปดไฟลท่ี
เปน Executable File เชน .exe .com เปนตน 

3.14. ผูใชงานไมเปดหรือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความท่ีไดรับจากผูสงท่ีไมรูจัก 
3.15. ผูใชงานไมใชขอความท่ีไมสุภาพหรือรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเหมาะสม ขอมูล

อันอาจทําใหเสียชื่อเสียงขององคกร ทําใหเกิดความแตกแยกระหวางองคกรผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

3.16. ในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท่ีเปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

3.17. ผูใชงานตองตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน และควรจัดเก็บ
แฟมขอมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยท่ีสุด 

3.18. ผูใชงานควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมตองการออกจากระบบเพ่ือลดปริมาณการใช
เนื้อท่ีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

3.19. ขอควรระวัง ผูใชควรโอนยายจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจะใชอางอิงภายหลัง มายังเครื่อง
คอมพิวเตอรของตน เพ่ือเปนการปองกันผูอ่ืนแอบอานจดหมายได ดังนั้นไมควรจัดเก็บ
ขอมูล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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สวนที่ 12 
นโยบายการควบคมุการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 

(Wireless Policy) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ขององคกร 

โดยการกําหนดสิทธิ์ของผูใชในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ผูใชระบบตองผานการพิสูจน
ตัวตนจริงจากระบบวาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพ่ือสรางความม่ันคงปลอดภัยของการใชงาน
ระบบเครือขายไรสาย 

2. ผูรับผิดชอบ 
2.1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2. ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย 

3. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
3.1. ผูใชงานจะตองมีบัญชีผูใชงานระบบเครือขายขององคกร จึงจะสามารถใชงานระบบ

เครือขายไรสายนี้ได กรณีท่ีองคกรมีนโยบายในการใชชื่อผูใชกลาง ใหผูใชงานติดตอ
เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือรับคา SSID (Service Set 
Identifier) และ Network Key ในการระบุตัวตนกอนเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย  

3.2. ผูดูแลระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ Access Point (AP) ใหเหมาะสมเปน
การควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณรั่วไหลออกไปนอกบริเวณท่ีใชงาน เพ่ือปองกันไมให
ผูโจมตีสามารถรับสงสัญญาณจากภายนอกอาคาร หรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได 

3.3. ผูดูแลระบบตองเลือกใชกําลังสงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชงานและควรสํารวจวาสัญญาณ
รั่วไหลออกไปภายนอกหรือไม นอกจากนี้การใชเสาอากาศพิเศษท่ีสามารถกําหนดทิศ
ทางการแพรกระจายของสัญญาณอาจชวยลดการรั่วไหลของสัญญาณไดดีข้ึน 

3.4. ผูดูแลระบบตองทําการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ท่ีถูกกําหนดเปนคา
Default มาจากผูผลิตทันทีท่ีนํา AP มาใชงาน 

3.5. ผูดูแลระบบตองเปลี่ยนคาชื่อ Login และรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของ
อุปกรณไรสาย และผูดูแลระบบตองเลือกใชชื่อ Login และรหัสผานท่ีมีความคาดเดาได
ยาก เพ่ือปองกันผูโจมตีไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย 

3.6. ผูดูแลระบบตองกําหนดคาใช WEB หรือ WPA ในการเขารหัสหรือขอมูลระหวาง 
Wireless LAN Client และ AP เพ่ือใหยากตอการดักจับจะชวยใหปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

3.7. ผูดูแลระบบตองมีการติดตั้ง Firewall ระหวางเครือขายไรสายกับเครือขายภายในองคกร 
3.8. ผูดูแลระบบตองควบคุม MAC Address และชื่อผูใช (Username) รหัสผาน(Password) 

ของผูใชท่ีมีสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณท่ีมี 
MAC Address และชื่อผูใชรหัสผาน ตามท่ีกําหนดไวเทานั้นใหเขาใชเครือขายไรสายได
อยางถูกตอง 

3.9. ผูดูแลระบบตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
อยางสม่ําเสมอ และบันทึกเหตุการณท่ีนาสงสัยท่ีเกิดข้ึนในระบบเครือขายไรสาย 
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สวนที่ 13 
นโยบายปองกันไวรัส และซอฟตแวรที่ไมประสงคดี    

(Virus  and  Malicious Software Protection  Policy) 
  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือควบคุม ปองกันซอฟตแวรและขอมูลขององคกร จากซอฟตแวรอันตรายหรือไวรัส
คอมพิวเตอร  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
2.3 ผูใชงาน  

3. แนวปฏิบัติในการปองกันไวรัส และซอฟตแวรท่ีไมประสงคดี  
3.1 กอนนําซอฟตแวรจากภายนอกมาใชงานภายในองคกร ผูใชงานตองทําการตรวจสอบ

ซอฟตแวรดังกลาวใหแนใจวาซอฟตแวรนั้นไมมีไวรัสคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรอันตราย
แฝงอยู 

3.2 ผูดูแลระบบตองจัดให มีการติดตั้ งโปรแกรมปองกันไวรัสเวอรชั่นลาสุดในระดับ
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องเซิรฟเวอร 

3.3 ผูดูแลระบบตองกําหนดใหโปรแกรมคนหาไวรัสทํางานพรอมกันกับการเริ่มทํางานของ
ระบบประมวลผล และโปรแกรมดังกลาวตองทํางานในขณะท่ีมีการใชระบบดวย 
นอกจากนี้ผูดูแลระบบตองมีการปรับปรุงโปรแกรมปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ  

3.4 ผูดูแลระบบตองทําการตรวจทานระบบขอมูลเพ่ือตรวจหาไวรัสและซอฟตแวรอันตรายอยู
เปนประจํา 

3.5 ผูใชงานตองตรวจหาไวรัสของไฟลท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือไฟลท่ีดาวน
โหลดมาจากอินเตอรเน็ตกอนนําไปใชงาน 

3.6 หามมิใหเจาหนาท่ีดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาไวรัส หรือซอฟตแวรอันตราย 
หรือเก็บไวเปนเจาของ  

3.7 ในกรณีท่ีมีการนําสื่อบันทึกขอมูลจากหนวยงานภายนอกองคกรมาใช ผูใชงานสื่อขอมูล
นั้นตองตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรกอนใชงานทุกครั้ง  
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สวนที่ 14 
นโยบายปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก  

(Firewall & IPS Policy) 
  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือควบคุมการใชงานเครือขาย และกรองแพ็กเก็ตท่ีผานเขามาในเครือขายองคกร  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  

3. แนวปฏิบัติในการปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก  
3.1 อนุญาตเฉพาะบริการเครือขายท่ีจําเปนตอการใชงาน บริการเครือขายอ่ืนๆ ปดใหหมด 
3.2 ไมอนุญาตใหสแกนเพ่ือตรวจสอบเครือขายดวยโปรแกรมประเภท Network Scanning 

Tools เชน Nmap เปนตน  
3.3 ปดบริการ รวมท้ังซอฟตแวรท่ีไมจําเปนบนไฟรวอลล  
3.4 จํากัดบริการเครือขายท่ีทํางานบนไฟรวอลลใหมีนอยท่ีสุด โดยแยกบริการอ่ืนๆ เหลานั้น 

ไปทํางานบนเครื่องอ่ืน  
3.5 จํากัดชื่อบัญชีผูใชงานบนเครื่องไฟรวอลลใหมีนอยท่ีสุด และไม Run ไฟรวอลลโดยใชชื่อ

บัญชีผูใชงานท่ีเปน Root หรือ Administrator  
3.6 เปลี่ยนรหัสผานสําหรับ Root หรือ Administrator ท่ีผูขายกําหนดมาให  ใหเปนรหัสอ่ืน

ท่ียากตอการเดา  
3.7 ตองใชไฟรวอลลหลายชนิดรวมกัน เชน ไฟรวอลลแบบกรองแพ็กเก็ต  ไฟรวอลลแบบ

Proxy   เพ่ือเปนการเสริมความม่ันคงปลอดภัยในแงมุมท่ีตางกัน  
3.8 ตองใชระบบอ่ืนทํางานรวมกับไฟรวอลล ไดแก ระบบปองกันการบุกรุก (IPS) ไฟรวอลล

สวนตัว (Personal Firewall) โปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) โปรแกรมกรองอีเมล
และกรองเว็บ (Anti Spam) ซ่ึงเปนการเสริมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไดสูงข้ึน  

3.9 กําหนดกฎในไฟรวอลลใหกรองแพ็กเก็ตท่ีไมประสงคดีออกตามรายการชองโหวท่ีแพร
ระบาดอยูในปจจุบันเสมอ  

3.10 ปองกันการเขาถึงทางกายภาพตอไฟรวอลลใหมีความแข็งแกรง เชน จัดทําเปนหองท่ีมี
การควบคุมการเขา-ออกอยางเขมงวด  

3.11 หม่ันตรวจสอบกฎของไฟรวอลล  เพ่ือกําจัดกฎท่ีไม มีความจําเปนท้ิงไป เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการประมวลผลกฎท่ีกําหนดไวของไฟรวอลล  

3.12 เม่ือเพ่ิมกฎขอใหมเขาไปในไฟรวอลล ตรวจสอบวากฎท่ีใสเขาไปนั้นไมขัดแยงกับกฎท่ีมีอยู
เดิม รวมท้ังทดสอบดวยวาไฟรวอลลสามารถปองกันไดจริงตามกฎขอใหมนั้น  

3.13 ตรวจสอบวากฎท่ีกําหนดไวบนไฟรวอลลไมมีขอใดขัดแยงกับนโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยขององคกร อยางนอยควรทําปละครั้ง  

3.14 ไมอนุญาตใหเขาถึงไฟรวอลลจากทางไกลโดยโปรแกรมประเภท Telnet หรือแมแต SSH  
โดยการเขาถึงใหทําไดจากตัวเครื่องไฟรวอลลโดยตรง  
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3.15 สรางความแข็งแกรงใหกับระบบปฏิบัติการของไฟรวอลล โดย Update Patch เสมอ  
3.16 ตรวจสอบ และติดตั้งโปรแกรมอุดชองโหวสําหรับระบบปฏิบัติการของไฟรวอลลอยาง

สมํ่าเสมอ  
3.17 กอนการอัพเกรด หรือแกไขชองโหวของไฟรวอลล ใหสํารองขอมูลแบบ  Full Backup  

ของเครื่องไฟรวอลลนั้นเก็บไวกอน หากมีปญหาจะไดนํากลับมาติดตั้งและใชงานได 
3.18 ใชไฟรวอลลรวมกับ Router เพ่ือปองกันปญหา DoS (Denial of Service) และปญหา

การเจาะระบบเขาสูไฟรวอลลไดโดยตรง  
3.19 ใชไฟรวอลลเพ่ือก้ันเครือขายภายใน ในกรณีท่ีมีความจําเปน เชน เครือขายสวนนั้น

อนุญาตใหเฉพาะผูใชท่ีมีสิทธิเทานั้นในการเขาถึง  
3.20 บันทึกขอมูล Log ของการเขาถึงไฟรวอลลเก็บไว รวมท้ังหากไฟรวอลลมีขีดความสามารถ

ในการแจงเตือนใหเปดใชขีดความสามารถนี้ดวย  
3.21 ใชเซิรฟเวอร เชน Syslog แยกตางหากอีกเครื่องหนึ่งจากเครื่องของไฟรวอลล เพ่ือเก็บ

บันทึกขอมูล Log ของการเขาถึงไฟรวอลลไวบนเซิรฟเวอรนั้น ซ่ึงจะทําใหการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล Log โดยผูบุกรุกทําไดยากข้ึน 

3.22 หากหนวยงานอ่ืนตองการนําระบบข้ึน จะตองทําเปนหนังสือผานผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร แจงเจาหนาท่ีใหดําเนินการเปนกรณีไป  
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สวนที่ 15 
นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล    
(Backup and Recovery Policy) 

  
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  เม่ือขอมูลเสียหาย  หรือถูกทําลายจากไวรัส
คอมพิวเตอร ผูบุกรุกทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยสามารถนําขอมูลท่ีมีปญหากลับมาใชงานได   

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2.2 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
2.3 ผูใชงาน  

3. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกการสํารองขอมูล  
ตองพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ และจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน ตามแนวทางตอไปนี้  
3.1 มีการจัดทําบัญชีระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญท้ังหมดของหนวยงาน พรอมท้ังกําหนด

ระบบสารสนเทศท่ีจะจัดทําระบบสํารอง และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
อยางนอยปละครั้ง  

3.2 กําหนดใหมีการสํารองขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบ และกําหนดความถ่ีในการ
สํารองขอมูล หากระบบใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย ควรกําหนดใหมีความถ่ีในการสํารอง
ขอมูลมากข้ึน โดยใหมีวิธีการสํารองขอมูล ดังนี้  
3.2.1 กําหนดประเภทของขอมูลท่ีตองทําการสํารองเก็บไว และความถ่ีในการสํารอง  
3.2.2 กําหนดรูปแบบการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีจะทําการสํารอง เชน 

การสํารองขอมูลแบบเต็ม (Full Backup) หรือการสํารองขอมูลแบบสวนตาง 
(Incremental Backup)  

3.2.3 บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการสํารองขอมูล ไดแก ผูดําเนินการ วัน/
เวลา  ชื่อขอมูลท่ีสํารองสําเร็จ/ไมสําเร็จ เปนตน  

3.2.4 ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดของระบบวามีการสํารองขอมูลไวอยางครบถวน เชน 
ซอฟตแวรตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ ขอมูล Configuration  ขอมูล
ในฐานขอมูล เปนตน 

3.2.5 จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองนั้นในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูลนั้น
ใหสามารถแสดงถึงระบบซอฟตแวร วันท่ี เวลาท่ีสํารองขอมูล และผูรับผิดชอบ
ในการสํารองขอมูลไวอยางชัดเจน  

3.2.6 จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองไวนอกสถานท่ี ระยะทางระหวางสถานท่ีท่ีจัดเก็บขอมูล
สํารองกับหนวยงานควรหางกันเพียงพอ เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอขอมูลท่ีจัดเก็บ
ไวนอกสถานท่ีนั้น ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติกับหนวยงาน เชน ไฟไหม เปนตน  

3.2.7 ดําเนินการปองกันทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานท่ีสํารองท่ีใชจัดเก็บขอมูล
นอกสถานท่ี  
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3.2.8 ทดสอบบันทึกขอมูลสํารองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือตรวจสอบวายังคงสามารถเขาถึง
ขอมูลไดตามปกติ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3.2.9 จัดทําข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการกูคืนขอมูลท่ีเสียหายจากขอมูลท่ีไดสํารองเก็บไว
ตรวจสอบ และทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้ันตอนปฏิบัติในการกู
คืนขอมูลอยางสมํ่าเสมอ  

3.2.10 กําหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับท่ีไดสํารองเก็บไว  

4. แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใช
งานตามภารกิจ ตามแนวทางตอไปนี้  

4.1 มีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
4.1.1 มีการกําหนดหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด  
4.1.2 มีการประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบท่ีมีความสําคัญเหลานั้น และกําหนด

มาตรการ เพ่ือลดความเสี่ยงเหลานั้น เชน ไฟดับเปนระยะเวลานาน ไฟไหม 
แผนดินไหว การชุมนุมประทวงทําใหไมสามารถเขามาใชระบบงานได  

4.1.3 มีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบสารสนเทศ 
4.1.4 มีการกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูล และทดสอบกูคืนขอมูลท่ีสํารองไว  
4.1.5 มีการกําหนดชองทางในการติดตอกับผูใหบริการภายนอก เชน ผูใหบริการ

เครือขายฮารดแวร ซอฟตแวร เปนตน เม่ือเกิดเหตุจําเปนท่ีจะตองติดตอ  
4.1.6 การสรางความตระหนัก หรือใหความรูแกเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการ

ปฏิบัติหรือสิ่งท่ีตองทําเม่ือเกิดเหตุเรงดวน เปนตน  
4.2 มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับ

ใชไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ อยางนอยปละครั้ง  

5. แนวปฏิบัติในการสํารองและกูคืนขอมูล  
เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับขอมูล และสามารถนําขอมูลกลับมาใชงานไดในกรณีท่ี

ฮารดดิสกเสียหาย ไวรัสคอมพิวเตอรทําลายขอมูล ผูบุกรุกทําการลบขอมูลหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล 
การเผลอลบขอมูลหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยผูใชงานเอง โดยมีมาตรการ ดังนี้  

5.1 การสํารองขอมูล  
5.1.1 ผูดูแลระบบตองตั้งคาระบบใหมีการสํารองขอมูลโดยอัตโนมัติ หรือทําการสํารอง

ขอมูลของระบบซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของตนเองตามความเหมาะสมของแต
ละระบบ  ไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน 

5.1.2 ผูดูแลระบบตองตั้งคาสํารองขอมูลอัตโนมัติสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
เว็บไซต (Web Server)   
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5.1.3 ผู ใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ท่ัวไป จะตองทําการสํารองขอมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร ของตนเองตามความเหมาะสม ไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน  

5.1.4 เม่ือองคกรประกาศใหมีการสํารองขอมูลเนื่องจากจะไดมีการดําเนินการท่ีอาจ
สงผลตอขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงาน ผูใชงานจะตองทําการสํารอง
ขอมูลดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

5.1.5 หากผูดูแลระบบหรือผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเห็นวาขอมูลใดเปนขอมูลสําคัญ
ใหพิมพ (Print) ออกมาเก็บสํารองไวในรูปของเอกสารกระดาษ (Hard Copy)  

5.1.6 ผูดูแลระบบตองทําการทดสอบกูขอมูลสํารองในทุกระบบ โดยตองมีการทดสอบ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ซ่ึงการทดสอบดังกลาวตองใชขอมูลสํารองจากระบบท่ี
ใชงานจริง แตทดสอบบนระบบทดสอบ 

5.1.7 ผูดูแลระบบตองทําการสํารองขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกร และเก็บรักษาไว
ตามแนวทางปฏิบัติการเก็บรักษาขอมูลขององคกร โดยตองมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลท่ีสําคัญดวย  

5.2 การกูคืนขอมูล   
เพ่ือใหการฟนฟูระบบ/ขอมูลจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการหยุดทํางานของการ

ประมวลผลโปรแกรม (Hang) หรือไฟฟาดับ ตลอดจนเหตุการณอ่ืนใดซ่ึงสงผลตอเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือการประมวลผลของคอมพิวเตอรหยุดทํางานอยางกะทันหัน หรือเปลี่ยนการ
ทํางานไปจากเดิม ทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลไดทันเวลา หรือไมสามารถใชงานคอมพิวเตอรได
ตามปกติ มีมาตรการในการกูคืนขอมูล ดังนี้  

5.2.1 ผูใชงานจะตองเปดใชงานการกูคืน (Recovery) ของระบบปฏิบัติการตลอดเวลา  
5.2.2 ผูดูแลระบบจะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณ และการติดตั้งซอฟตแวร

ใหมเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเสียหาย  
5.2.3 ผูดูแลระบบจะตองทําการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณสนับสนุน        

เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ  
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สวนที่ 16 
นโยบายดานการปฏิบัติตามขอบังคับ  

(Compliance Policy) 
 
1. วัตถุประสงค 

การปฏิบัติตามขอบังคับดานกฎหมาย เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากการละเมิดขอบังคับทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร การท่ีองคกรทราบถึงขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
จะสามารถทําใหองคกรมีความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังวางมาตรการควบคุมท่ี
เหมาะสมได เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการละเมิดดังกลาว  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2.2 สํานักกฎหมายและท่ีดิน  
2.3 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
2.4 เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
2.5 ผูใชงาน  

3. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามขอบังคับ  
3.1 การปฏิบัติตามขอบังคับดานกฎหมาย  

บรรดากฎหมายใด ๆ ท่ีไดประกาศใชในประเทศไทย ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีผูใชงาน
คอมพิวเตอรจะตองตระหนักและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และไมกระทําความผิดนั้น ดังนั้น 
หากผูใชงานคอมพิวเตอรกระทําผิดตามกฎหมายดังกลาว องคกรถือวาความผิดนั้นเปนความผิด
สวนบุคคล   
3.2 การปกปองขอมูลสวนบุคคล  

3.2.1 ขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานขององคกร ถือวาเปนขอมูลท่ีมี
ความสําคัญ  เฉพาะเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีงาน หรือไดรับ
อนุญาตจากผูบริหารเทานั้น ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลดังกลาวได  

3.2.2 ขอมูลสวนตัวของเจาหนาท่ีถือวาเปนขอมูลลับ และสามารถเปดเผยไดเฉพาะผูท่ี
มีสิทธิ์ เชน เจาหนาท่ีเอง หรือผูทํางานท่ีมีความเก่ียวของเทานั้น อยางไรก็ดี
องคกรสงวนสิทธิ์  ในการเขาถึงขอมูลท้ังหมดท่ีสรางและเก็บอยู ในระบบ
สารสนเทศขององคกร 

3.3 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  
3.3.1 หามมิใหเจาหนาท่ีนําซอฟตแวรภายนอกมาใชในระบบประมวลผลขององคกร 

โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาในหนวยงาน โดย
ผูบังคับบัญชา  ตองสอบทานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
เรื่องลิขสิทธิ์ขององคกร และความเสี่ยงดานความปลอดภัยสารสนเทศในการนํา
ซอฟตแวรดังกลาวมาใชตามลําดับ  
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3.3.2 เจาหนาท่ีตองไมทําสําเนา หรือเผยแพรซอฟตแวรท่ีองคกรไดจัดซ้ือลิขสิทธิ์เพ่ือ
การใชงาน  ยกเวนการทําสําเนานั้นเพียงแตเพ่ือไวใชสําหรับเหตุฉุกเฉินหรือเพ่ือ
เปนสําเนาไวใชแทนซอฟตแวรตนฉบับเทานั้น  

3.3.3 ซอฟตแวรท่ีพัฒนาภายในองคกร ท้ังโดยบุคคลอ่ืนหรือเจาหนาท่ีขององคกรถือวา
เปนทรัพยสินขององคกร องคกรไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีทําสําเนาหรือเผยแพร
ซอฟตแวร ท่ีเปนทรัพยสินขององคกร  โดยไมไดรับการอนุญาตจากผูบริหารเปน
ลายลักษณอักษร  

3.3.4 ผูท่ีใชงานซอฟตแวรบนระบบสารสนเทศขององคกรท้ังหมด ตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และขอกําหนดของผูผลิตซอฟตแวรอยางเครงครัด  

3.3.5 ซอฟตแวรท่ีไดจัดซ้ือจากภายนอกอาจมีเง่ือนไขในเรื่องลิขสิทธิ์ดานการใชงานท่ี
แตกตางกัน หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดซ้ือตองรับผิดชอบในการศึกษาถึง
เง่ือนไขดังกลาวจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองสรางความ
ตระหนักถึงผูใชงานซอฟตแวรดังกลาวไดทราบถึงเง่ือนไขตาง ๆ และขอหามท่ี
เก่ียวของ  

3.3.6 การจัดซ้ือหรือใชซอฟตแวรของบุคคลอ่ืนตองปฏิบัติใหสอดคลองกับขอตกลงดาน
ลิขสิทธิ์  หามนําซอฟตแวรท่ีซ้ือไปติดตั้งท่ีเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนนอกเหนือจาก
เครื่องท่ีไดมีการติดตั้งแลวตามขอตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  

3.3.7 ทําการตรวจสอบการใชงานคอมพิวเตอรขององคกรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม่ันใจ
วาการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิดเปนไปตามขอตกลงดานลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร  

3.3.8 เจาหนาท่ีท่ีฝาฝนละเมิดขอตกลงดานลิขสิทธิ์ของเจาของซอฟตแวรถือวาเปนการ
ละเมิดนโยบายความปลอดภัยดานสารสนเทศขององคกร ถึงแมการละเมิดนั้นจะ
เปนไปเพ่ือการปฏิบัติงานขององคกรก็ตาม เจาหนาท่ีตองรับผิดชอบผลเสียหาย
ท้ังหมด  
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สวนที่ 17 
นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
 
1. วัตถุประสงค  

การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหม่ันใจ
วานโยบายและมาตรฐานตาง ๆ ดานความปลอดภัยสารสนเทศมีการปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติ องคกรจําเปนตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ท้ังทางดานกระบวนการทํางานรวมถึง
ดานเทคนิค  ท้ังนี้การตรวจสอบมิไดจํากัดเฉพาะหนวยงานตรวจสอบ หรือคณะทํางานสอบทาน แต
ยังรวมถึงการตรวจสอบภายในโดยหนวยงานของตนเอง  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผูตรวจสอบจากภายนอก (External 

Auditor)  
2.3 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  

3. แนวทางปฏิบัติในการสอบทาน  
3.1 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

3.1.1 กําหนดใหมีคณะทํางานสอบทาน ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.2 ดําเนินการสอบทานระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติงาน ข้ันตอน และกระบวนการท่ีเก่ียวของดาน
ความปลอดภัยดานสารสนเทศ วาสอดคลองกับนโยบายหรือไม โดยรายงาน
สรุปผลเปนรายไตรมาส หรืออยางนอยทุก 6 เดือน ให CIO ทราบพรอม
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขในกรณีท่ีพบวาระบบการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดบกพรอง  

3.1.3 หัวหนางานในแตละหนวยงานตองรับผิดชอบในการสอบทานอยางสมํ่าเสมอ  ถึง
การปฏิบัติงานวาสอดคลองกับนโยบาย และกระบวนการท่ีเก่ียวของดานความ
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รับผิดชอบในการสนับสนุนดานการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดังกลาว 

3.1.4 กําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยผูตรวจสอบภายใน
หนวยงานภาครัฐ (Internal Auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความม่ันคง
ปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

3.1.5 รายการท่ีสอบทาน  
3.1.5.1 การปองกันการบุกรุกระบบ 
3.1.5.2 การสํารองขอมูล  
3.1.5.3 การควบคุมการเขาหองควบคุมระบบเครือขาย 
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3.1.5.4 การควบคุมผูเขา-ออกอาคาร  
3.1.5.5 การซอมรับสถานการณฉุกเฉิน  

3.2 การกํากับดูแลการปฏิบัติตามดานเทคนิค  
3.2.1 ผูบริหารตองกํากับดูแลเพ่ือใหม่ันใจวาเจาหนาท่ีทราบถึงความรับผิดชอบดาน

การรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ และไดมีการปฏิบัติในทางท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงอาจรวมถึงการจัดใหมีมาตรการในการวัดผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

3.2.2 แผนกดานตรวจสอบภายใน หรือคณะทํางานสอบทานตองตรวจสอบการควบคุม
ทางดานเทคนิคของระบบสารสนเทศ เพ่ือตรวจสอบวามีความเพียงพอและ
เหมาะสมหรือไม รวมท้ังการปฏิบัติตามการควบคุมเหลานั้น  

3.2.3 ในระบบสารสนเทศโดยเฉพาะระบบท่ีสําคัญและมีความเสี่ยงสูง  ตองมีการ
ทดสอบระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การทดสอบการเจาะระบบ  เปนตน เพ่ือตรวจสอบถึงจุดเปราะบางของระบบ
และประสิทธิผลของการควบคุมดานความปลอดภัย  

3.2.4 เครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงซอฟตแวร 
ระบบงาน และเอกสาร ท่ีจําเปนสําหรับงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ตอง
ไดรับการปกปอง จากการลักลอบใชงานหรือใชในทางท่ีผิดวัตถุประสงค  และ
การควบคุมจํากัดการเขาใชงานใหเฉพาะแผนกท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ
เทานั้น  
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สวนที่ 18 
นโยบายการสรางความตระหนักในเร่ืองการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศ 
(Information Security Awareness Policy) 

 
1. วัตถุประสงค  

เพ่ือเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดมีความรูความ  
เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตลอดจน
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

2. ผูรับผิดชอบ  
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 สํานักงานเลขานุการกรม 
2.3 หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายในการจัดฝกอบรม  
2.4 ผูดูแลระบบท่ีไดรับมอบหมาย  
2.5 เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

3. แนวปฏิบัติการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  
3.1 จัดฝกอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายอยางสมํ่าเสมอ โดยการจัดฝกอบรมอาจใชวิธีการ

เสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามนโยบายเขากับหลักสูตรอบรมตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรม
ของหนวยงาน 

3.2 จัดทําคูมือการใชงานระบบสารสนเทศอยางปลอดภัย และมีการเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน  

3.3 ใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรู หรือขอระวังในรูปแบบท่ีสามารถ
เขาใจ และนําไปปฏิบัติไดงาย ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ โดยการติด
ประกาศ ประชาสัมพันธ แผนพับ เผยแพรผานเว็บไซต  

3.4 ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติ ดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสํารวจ
ความตองการของผูใชบริการ  
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ภาคผนวก 
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การจัดสายการบังคับบญัชา (Lines of authority) เมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน  

1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)  
1.1 กําหนดนโยบายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 ใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.1 มีอํานาจสั่งการใหทุกหนวยหยุด หรือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในระบบ

สารสนเทศ 
2.2  มีอํานาจสั่งทําลายกุญแจ อาคารเก็บวัตถุอันตรายเพ่ือการระงับเหตุฉุกเฉิน 
2.3 ประชุมหารือกับคณะทํางานบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร และคณะทํางานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 
2.4 ประเมินสถานการณ และสั่งการใหปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม 
2.5 รายงานขอมูลและผลการปฏิบัติงานให ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ทราบ  

3. ผูประสานงานและบริหารกํากับดูแลสภาพความพรอมของระบบเครือขายและระบบ
สารสนเทศ  
3.1. วิเคราะหสถานการณในท่ีเกิดเหตุ แลวแจงเหตุตอผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
3.2. มีอํานาจสั่งการใหใชแผนปฏิบัติการฉุกเฉินข้ันตน จนกวาผูอํานวยการระงับเหตุฉุกเฉิน จะ

มาถึงท่ีเกิดเหตุ 
3.3. การใหผูท่ีเก่ียวของมาปฏิบัติตามแผนฯ 
3.4. ทําหนาท่ีแทนผูอํานวยการระงับเหตุฉุกเฉินตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือขณะท่ีผูอํานวยการ

ระงับเหตุฉุกเฉินไมอยู 
3.5. ประสานงานกับหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ชางไฟฟา ยานพาหนะและหนวย

ดับเพลิง เปนตน 
3.6. รายงานใหผูอํานวยการระงับเหตุฉุกเฉินทราบถึงสถานการณ และข้ันตอนการดําเนินงานท่ี

ไดกระทําไปแลว 
3.7. กําหนดอัตรากําลังคน วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือท่ีจําเปนตองขอเพ่ิมเติมในอนาคต  
3.8. ตรวจสอบความเสียหายของทรัพยสินและอาคารท่ีเกิดเหตุ 

4. ผูดูแลระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ และผูชวยดูแลระบบเครือขายและระบบ
สารสนเทศ (LAN Administrator and Staffs) 
4.1. กรณีเกิดเพลิงไหมใหดําเนินการนําอุปกรณดับเพลิงเขาทําการดับเพลิง 
4.2. พิจารณาแจงสถานีดับเพลิง หรือหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ มาชวย 
4.3. ตัดกระแสไฟฟาท่ีจายใหพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4.4. ปองกันชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม ใหไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด 
4.5. หลังจากเหตุการณฉุกเฉินไดสงบลงแลวใหรีบดําเนินการตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณท่ีชํารุด

เสียหาย แลวรายงานใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 
อุปกรณท่ีตองตรวจสอบ ไดแก  
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- ทําการตรวจสอบระบบ firewall 
-  ทําการตรวจสอบ virus, worm, spy ware 
- ทําการตรวจสอบ UPS 
- ทําการตรวจสอบ Transaction log files 
- ทําการตรวจสอบการใชงานขอมูลระบบงานท่ีสําคัญ 
- ทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟลตาง ๆ 
- ทําการตรวจสอบความถูกตองของไฟลขอมูล 
- ทําการตรวจสอบคา Configuration ของระบบ 

4.5 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ท้ังทางดาน Hardware และ software ตลอดจนอุปกรณท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการกูระบบโดยเร็ว 

4.6 ประสานและขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกและบริษัทท่ีรับจางบํารุงรักษาใน
การกูระบบ 

4.7 ทําการสํารองขอมูลทุกวัน วันอาทิตย-วันศุกร  
4.8 ทําการสํารองขอมูลในสวนของขอมูล (data)วันเสารทําการสํารองขอมูลท้ังระบบ 
4.9 ตองเก็บสิ่งท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของในระบบสารสนเทศไวในสถานท่ีท่ีปลอดภัย โดยแยกเก็บไว

ตางหากจากหองควบคุมระบบ โปรแกรมและแฟมขอมูล, tape backup, รายชื่อโปรแกรม
เอกสารท่ีเก่ียวกับระบบปฏิบัติและโปรแกรม รายการฮารดแวรสํารอง สําเนาคูมือ 

4.10 นําระบบสํารองขอมูลออกมาใชเพ่ือใหระบบสามารถดําเนินการตอไปได 

5. ท่ีปรึกษาดานเทคนิค (เจาหนาท่ีบริษัทท่ีรับจางบํารุงรักษาระบบ) 
5.1. ใหคําปรึกษาในเรื่องเก่ียวกับระบบสารสนเทศ และวิธีการจัดการในการระงับเหตุฉุกเฉิน   

ท่ีปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด 
5.2. ติดตอขอคําปรึกษาดานเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยราชการท่ีเก่ียวของ 
5.3. ใหคําปรึกษาวิธีการกูระบบสารสนเทศกลับคืนมาโดยเร็ว หลังจากเหตุฉุกเฉินสงบแลว 

6. หัวหนาหนวยงานท่ีเกิดเหตุ (On-site manager) 
6.1 แจงเหตุฉุกเฉิน และเคลื่อนยายตนเองและผูอ่ืนออกจากท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว 
6.2 ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีเกิดเหตุแกผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นําทรัพยสินท่ีขนยายออกมาเก็บเขาท่ีโดยตองตรวจสภาพ และสอบทานบัญชีทรัพยสินท่ี
จัดทําข้ึนมา และทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
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Chief Information Officer (CIO)

รองอธิบดีฝายบริหาร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุมสื่อสารโทรคมนาคม
 

กลุมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝายบริหารทั่วไป
 

ผูประสานงานและบริหารกํากับดูแลระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
1 หัวหนาคณะทํางานระบบเครือขาย 

2 หัวหนาคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผูดูแลระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 
มีความรูประสบการณและความชํานาญในการแกไขปญหาจัดการทํางานของ
ระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
1 ทีมงานดานระบบเครือขาย
2 ทีมงานดานระบบสารสนเทศ
3 ทีมงานดานพัฒนาเว็บไซด
4 ทีมงานคลีนิคคอมพิวเตอร

ผูรับผิดชอบระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 
ตามสายงานการบังคับบัญชา
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แนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการการเขาถึงขอมูล 
 
1. ประเภทของขอมูล แบงออกเปน 

- ขอมูลตามภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก ขอมูลอุทก
วิทยา น้ําฝน น้ําทา ขอมูลน้ําสถานการณน้ํา ขอมูลโครงการชลประทานตาง ๆ  

- ขอมูลเพ่ือการสนับสนุน ไดแก ขอมูลงบประมาณ, ขอมูลการเงินและบัญชี, ขอมูลพัสดุ
ครุภัณฑ 

- ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลบุคลากร  

2. ลําดับชั้นความลับของขอมูล แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
- ระดับชั้นความลับท่ีสุด คือ ขอมูลสวนบุคคล  
- ระดับชั้นความลับปานกลาง คือ ขอมูลเพ่ือการสนับสนุน 
- ระดับชั้นความลับนอย คือ ขอมูลตามภารกิจ  

3. ลําดับชั้นการถึงขอมูล มีดังนี้ 
- ผูบริหาร 
- ผูดูแลระบบ 
- ผูใชงานท่ัวไปหรือผูท่ีไดมอบหมาย 
- เจาของขอมูลสวนบุคคล 

4. กําหนดเวลาท่ีไดเขาถึงขอมูลสารสนเทศ ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการปรับปรุงให
ทันสมัยตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. ชองทางท่ีสามารถเขาถึงระบบ Intranet / Internet 
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