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1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพ่ือให้การใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ 
และเพ่ือท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย สามารถด าเนินงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมถึงประเด็นส าคัญ  ดังนี้ 

1.1 การรักษาความลับ (Confidentiality) คือ การรับรองว่าจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ 
ผู้มีสิทธิเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และไม่ถูกเปิดเผยสู่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่มีสิทธิ 

1.2 การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity) คือ การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
ท าลายไม่ว่าจะเป็นโดยอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา ข้อมูลจะคงอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ตลอดขั้นตอนการ
ประมวลผลและขั้นตอนการเก็บรักษา 

1.3 การพร้อมใช้ (Availability) คือ การรับรองว่าข้อมูลและบริการสื่อสารต่างๆ พร้อมที่จะ
ใช้ได้ในเวลาที่ต้องการใช้งาน 

1.4 การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) คือ วิธีการสื่อสารซึ่งผู้ส่งข้อมูล
ได้รับหลักฐานว่าได้มีการส่งข้อมูลแล้วและผู้รับก็ได้รับการยืนยันว่าผู้ส่งเป็นใคร ดังนั้น ทั้งผู้รับและผู้ส่งจ ะไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวในภายหลัง 
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2. องค์ประกอบของนโยบาย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ อส. ได้ใช้แนวทางและ

กระบวนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 รวมถึงมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5) ประจ าปี 2550 และ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งประกอบด้วย 12 หมวด ตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 นโยบายความม่ันคงปลอดภัย (Security Policy) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
ทิศทางและให้การสนับสนุนการด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อส. เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางราชการ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ฝ่ายบริหารเห็นชอบและอนุมัติและเผยแพร่ให้ “เจ้าหน้าที่”ทุกระดับได้
รับรู้ โดยนโยบายความม่ันคงปลอดภัยได้ครอบคลุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน 4 ด้าน คือ 

1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ
2. การเข้าถึงระบบเครือข่าย
3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
4. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
รวมทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

จัดเตรียมระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศและจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริหาร
ความต่อเนื่องในการด าเนินการ กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างปกติของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

หมวด 2 โครงสร้างทางด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organization of 
Information Security) มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารและจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศและ
อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศของ อส. ที่ถูกเข้าถึง ถูกประมวลผล หรือถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน
หรือหน่วยงานภายนอก โดยจัดให้มีคณะท างานและบุคลากรเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย มีการ
ประสานงานความรับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบการท างานด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก โดยมีการระบุและ
จัดท าข้อก าหนดที่ชัดเจนในการเข้าถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศของ อส. 

หมวด 3 การ... 
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หมวด 3 การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
สินทรัพย์ของ อส. จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และก าหนดระดับของการป้องกันสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม โดยมีการจัดท าบัญชีสินทรัพย์ ระบุผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ และก าหนดหลักเกณฑ์การใช้งาน
สินทรัพย์ที่เหมาะสม มีการจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามระดับชั้นความลับ และจัดท าป้ายชื่อ เพ่ือการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ตามที่ได้จัดหมวดหมู่ไว้ 

หมวด 4 ความม่ันคงปลอดภัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ “เจ้าหน้าที่” ผู้ที่ อส. ท าสัญญาจ้างและ “บุคคลภายนอก” เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตน ทั้งก่อนการจ้างงาน ระหว่างการจ้างงาน และการสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนการจ้างงาน ซึ่ง
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผูกพันทางกฎหมาย และตระหนักถึงภัยคุกคามและปัญหาที่เกี่ ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัย เพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การฉ้อโกง และการใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 

หมวด 5 ความม่ันคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environmental 
Security) มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันสินทรัพย์ 
ไม่ให้เกิดการสูญหาย ถูกขโมย เกิดความเสียหาย เกิดการก่อกวนหรือแทรกแซง ป้องกันการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และป้องกันไม่ให้กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของ อส. เกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก ได้แก่ การมีระบบ
กระแสไฟฟ้าส ารอง การมีระบบสื่อสารส ารอง เป็นต้น  

หมวด 6 การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงาน (Communications and 
Operations Management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย รักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามข้อตกลง ลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบ ป้องกันซอฟต์แวร์และ
สารสนเทศให้ปลอดภัยจากการถูกท าลายโดยซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี ป้องกันสารสนเทศบนเครือข่ายและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท างานของเครือข่าย ป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การลบหรือ
การท าลายสินทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่มีการ
แลกเปลี่ยนกัน สร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตรวจจับกิจกรรมการ
ประมวลผลสารสนเทศท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

หมวด 7 การ... 
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หมวด 7 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ป้องกันการเปิดเผยหรือการขโมยสารสนเทศและอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศ สร้างความม่ันคงปลอดภัยส าหรับอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกองค์กร 

หมวด 8 การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information System Acquisition, Development and Maintenance) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
จัดหาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพิจารณาถึงประเด็นทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ เป็นการป้องกันความผิดพลาดการสูญหายและการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ การรักษาความลับของข้อมูล การยืนยันตัวตน
ของผู้ส่งข้อมูล การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยวิธีการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์สารสนเทศ และแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของระบบที่ให้บริการ ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ทางเทคนิคท่ีมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในสถานที่ต่างๆ 

หมวด 9 การบริหารจัดการสถานการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัย 
(Information Security Incident Management) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานการณ์และจุดอ่อนที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ได้รับการด าเนินการที่ถูกต้องในช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม และให้มีวิธีการที่สอดคล้องและได้ผลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศของ อส. 

หมวด 10 การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Continuity Management) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการติดขัดหรือหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการท างานที่ส าคัญอันเป็น
ผลมาจากการล้มเหลวหรือหายนะที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้
ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม 

หมวด 11 การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ละเมิดข้อก าหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดในสัญญา และข้อก าหนดทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยอ่ืนๆ และเพ่ือให้การตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการ
แทรกแซงหรือท าให้หยุดชะงักต่อการปฏิบัติราชการน้อยที่สุด 

หมวด 12 การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยก าหนดหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมทั้งก าหนดกลไกในการก ากับดูแล 

นโยบาย... 





 เอกสารแนบท้ายประกาศ 

เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สารบญั 

เรื่อง                หน้า 

ค านยิาม             ๑ 

หมวด ๑ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย       ๙ 
 ค ำแถลงนโยบำย  ๙ 
 องค์ประกอบของนโยบำย  ๙ 

หมวด ๒ โครงสร้างทางด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรบัองค์กร      ๑๔ 
 นโยบำยสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน  ๑๕ 

สำรสนเทศ
 นโยบำยกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ ๒๘ 

หน่วยงำนภำยนอก
 นโยบำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำว    ๓๑ 

หมวด ๓ การบริหารจดัการสินทรพัย ์    ๓๔ 
 นโยบำยกำรจัดหมวดหมู่และกำรควบคุมสินทรัพย์    ๓๕ 

หมวด ๔ ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านทรัพยากรบุคคล           ๓๙ 
 นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรบุคคล    ๔๐ 

หมวด ๕  ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ๔๕ 
 นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  ๔๖ 
 นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำออกห้องมั่นคงปลอดภัย  ๕๐

หมวด ๖  การบรหิารจดัการดา้นการสื่อสารและการด าเนินงาน            ๕๒ 
 นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ๕๓ 
 นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยไร้สำย ๕๘ 
 นโยบำยกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตและจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ๖๐ 
 นโยบำยกำรใช้งำนระบบป้องกันไวรัสส ำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์ ๖๔ 
 นโยบำยกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ๖๗ 
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เรื่อง                หน้า 

 นโยบำยกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ ๗๑ 
 นโยบำยกำรใช้งำนอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแบบเคลื่อนที่ ๗๕ 
 นโยบำยกำรจัดกำรสือ่บันทึกข้อมูล           ๗๘ 
 นโยบำยกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ ๘๑ 
 นโยบำยสำรสนเทศที่มีกำรเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะ ๘๕ 
 นโยบำยกำรเฝ้ำระวังทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย  ๘๖ 

หมวด ๗  การควบคุมการเข้าถงึ        ๘๙ 
 นโยบำยกำรเข้ำถึงและควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ  ๙๐ 
 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำน  ๙๙ 
 นโยบำยกำรควบคุมอุปกรณ์สื่อสำรประเภทพกพำและกำรปฏิบัติงำนจำก  ๑๐๑   

ภำยนอกองค์กร

หมวด ๘  การจดัหา การพฒันา และการบ ารุงรกัาาระบบเทคโนโลยสสารสนเท  ๑๐๓ 
 นโยบำยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๑๐๔ 
 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๑๐๗ 

หมวด ๙ การบริหารจดัการสถานการณด์า้นความมั่นคงปลอดภัยทส่ไม่พึงประสงค์  ๑๑๓            
      หรือไม่อาจคาดคดิ        
 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์    ๑๑๔

หรือไม่อำจคำดคิด

หมวด ๑๐ การบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน             ๑๑9 
          ๑20 นโยบายแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ตัวอยางโครงสรางของแผนกูคืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๑๒4 

หมวด ๑๑ การปฏิบัติตามขอ้ก าหนด                ๑๒8 
 นโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย           ๑๒9 

หมวด ๑๒ การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล                ๑๓5 
 นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           ๑๓6 
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เรื่อง                หน้า 

ภาคผนวก ก. ค า พัท ์               ๑๓๙ 

ภาคผนวก ข. แบบฟอร์ม  ๑๕๒ 
 แบบค ำขอกำรเพ่ิมควำมต้องกำร/กำรเปลี่ยนแปลงระบบส ำหรับผู้ใช้ ๑๕๓ 
 แบบค ำขอกำรเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบส ำหรับผู้ดูแลระบบ ๑๕๘ 
 แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนช่ัวครำว ๑๖๐ 
 รายงานเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมคาดคิด ๑๖๒ 

ภาคผนวก ค. สัญญาการรักาาความลับ       ๑๖๓ 

 สัญญำรักษำควำมลับส ำหรับบุคคลภำยนอก ๑๖๔ 
 สัญญำรักษำควำมลับส ำหรับหน่วยงำนภำยนอก ๑๖๕ 

สวนเพิ่มเติม       ๑๗๒

แบบฟอรมการขอลงทะเบียนใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ๑๗๓ 

แบบฟอรมการขอลงทะเบียนใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับหนวยงาน

สําหรับบุคคล

๑๗๔

 แบบขอบัญชีผูใชงานและรหัสผานในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ๑๗๕

 แบบขออนุญาตนาํอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ๑๗๖
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 นิยาม

“อส.” หมายถึง    กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

“ศูนยสารสนเทศ” หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหคําปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ 

คอมพิวเตอร และโครงขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

อส.

“ห้องมั่นคงปลอดภัย” 
(IT Security Room) 

หมายถึง ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ห้องเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

“ผู้บังคับบัญชา” 
 (President) 

หมายถึง    ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางของ อส.

“ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง”  
(Chief of Information 
Officer; CIO)  

หมายถึง ผู้มีอ านาจสูงสุดในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
อส.มีบทบาทหนาที่ในการก าหนดนโยบายและมาตรฐาน

เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ การวางแผน

แม่บทและการติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานสารสนเทศ การประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศ และการรายงานผล

การปฏิบัติงานสารสนเทศแก่ผูบริหารระดับสูง 

“ผูอ านวยการศูนยสารสนเทศ” หมายถึง ผู้มีอ านาจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ อส. ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใน 

ส่วนของการก าหนดนโยบาย มาตรฐาน การควบคุมดูแล 

การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

“ผู้บริหาร” (Executive) หมายถึง   ผูมีอ านาจบริหารในระดับสูงของ อส.

“ผู้บริหารระดับสูงสุด” หมายถึง   อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

(Chief Executive Management Level) 



๒ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

“ผู้บริหารระดับสูง” 
(Top Management Level) 

หมายถึง    รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ผูตรวจราชการกรมที่ไดรับมอบหมาย 

“ผู้บริหารระดับกลาง” หมายถึง    ผูอ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม 

(Middle Management Level) 

“ผู้บริหารระดับต้น” 
(Management Level) 

หมายถึง    ผูอํานวยการสวน/ศูนย 

“มาตรฐาน” (Standard) หมายถึง บรรทัดฐาน หรือแนวทางที่บังคับใช้ให้ปฏิบัติ ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

“วิธีการปฏิบัติ” (Procedure) หมายถึง ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

“แนวทางปฏิบัต”ิ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่แนะน าให้ปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 

“ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized Users) ให้สามารถเข้า
มาใชงาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ อส. โดยมีสิทธิและหนาที่ที่ขึ้นกับบทบาท (Role) 

ตามที่ อส. กําหนดไว 

“ผู้ดูแลระบบ”  
(System Administrator) 

หมายถึง บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการ
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

“เจ้าหน้าที่” (Officer) หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมา 
บุคคลที่ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการ ใน 
อส. 
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“หน่วยงานภายนอก” 
(Third party) 

หมายถึง    บุคคลในหนวยงานภายนอก ที่ อส. อนุญาตใหมีสิทธิใน

การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช

ขอมูลคอมพิวเตอรหรือสินทรัพยตางๆ ของ อส.และตอง 

รับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล 

“บุคคลภายนอก” 
(Third Person) 

หมายถึง    บุคคลที่ไมใชเจาหนาที่ของ อส. 

“สิทธิของผู้ใช้งาน”  
(User Permission) 

หมายถึง  ขอบเขตในการเข้าถึงและหน้าที่ ในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ อส. กําหนดไว เพื่อกําหนด 

ขอบเขตของสิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และ 

สิทธิอื่นใดที่ อส. กําหนดเพิ่มเติม

“เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ” 
(Data and Information 
Owner) 

หมายถึง ผู้ที่สร้าง หรือผู้ดูแลข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่  

 ก าหนดการจัดระดับช้ันความลับให้แก่ข้อมูลนั้นๆ

 อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ข้อมูลนั้นๆ

 ท าการควบคุมตามที่ก าหนดไว้ ในแนวทางการจัด
ระดับชั้นความลับ

“ผู้ส่งข้อมลูและสารสนเทศ” 
(Data and Information 
Sender) 

หมายถึง เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากเจาของขอมูลและสารสนเทศใหใชขอมูลได และสง 

ขอมูลและสารสนเทศไปยังบุคคลภายใน/บุคคลภายนอก อส.

“ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ” (Information 
security)  

หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ปกปิด หรือรักษาข้อมูลให้เป็นความลับจากผู้ที่ ไม่ได้รับ
อนุญาต (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
(integrity) และความพร้อมของข้อมูลเมื่อต้องการใช้งาน 
(availability) รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง 
(authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้าม
ปฏิ เสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability)  
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“ข้อมูลคอมพวิเตอร”์ 
(Computer Data) 

หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยูในระบบ
คอมพิวเตอร ในสภาพที่สามารถนําไปประมวลผลตอได 

และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาม 

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ป ๒๕๕๐ 

“สารสนเทศ” (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ใน
รูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ 

“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้
งานสารสนเทศ”  
(Access Control) 

หมายถึง  การอนุญาต การก าหนดสิทธิ หรือการมอบอ านาจให้
ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางกายภาพ รวมทั้ง
การอนุญาตหน่วยงานภายนอก การก าหนดข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได ้

“ระบบคอมพิวเตอร”์ 
(Computer System) 

หมายถึง    อุปกรณหรือชุดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ท างานรวมกัน โดย

กําหนดคําสั่ง หรือชุดคําสั่งใหอุปกรณเหลานั้นทําหนาที่ 

ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ระบบเครือข่าย”  
(Network System) 

หมายถึง ระบบที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล ระบบเครือขายขนาดเล็ก  
ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเทอรเน็ต และใชทรัพยากร

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันของ อส.  

“ระบบเครือข่ายภายใน (LAN: 
Local Area Network) และ 
“ระบบอินทราเน็ต (Intranet)” 

หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ตางๆ ภายในหนวยงานของ อส. เขาดวยกัน เปนเครือขาย 

ที่มีจุดประสงคเพื่อการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนทรัพยากร 
ขอมูลคอมพิวเตอรและสารสนเทศภายในหนวยงาน 

“ระบบอินเทอร์เน็ต 
(Internet)” 

หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอรตางๆ ของ อส .  เขากับเครือขาย 

อินเทอรเน็ตทั่วโลก 
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“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
(Information Technology 
System) 

หมายถึง    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ที่นําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วย
ในการสร้างสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนา
และควบคุมการติดต่อสื่อสาร 

“พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” 
(Information System 
Workspaces) 

หมายถึง พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information System Workspace) หมายถึง พื้นที่ที่ 
อส. อนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยแบงเปน 

 พื้นที่ท างานทั่วไป (General working area)

 พื้นที่ท างานของผู้ดูแลระบบ (System administrator
area)

 พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบเครือข่าย (IT equipment or network area)

 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data storage area)

 พื้นที่ ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN
coverage area)

“เจ้าของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ”  
(System Owner) 

หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 

“สินทรัพย”์ (Asset) หมายถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ 

และทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
อส.

“จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 

(e-Mail) 
หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยผ่าน

เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน 
ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง 
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หมายถึง ชุดอักขระที่ระบุถึงต าแหน่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตของตู้จดหมาย
ผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสซึ่งจะประกอบดวยชื่อผูใชงาน 

อาทิ dnp เครื่องหมาย @ (at sign) ชื่อโดเมนเนม (Domain 

name) ซึ่งเป็นที่อยูของอินเทอรเน็ตเครื่องแมขายที่เป็น 

สมาชิกอยูเพื่ออางถึงเมลเครื่องแมขาย (dnp.mail) รหัส

ประเภทขององคกรและประเทศ (go.th) ตัวอยางของที่อยู 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส dnp@dnp.mail.go.th

“หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้าน
ตรวจสอบภายใน” 

หมายถึง    กลุมตรวจสอบภายในของ อส. มีอํานาจหนาที่ตาม

กฎกระทรวง ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการ 

บริหาร การเงิน การบัญชีของ อส. ปฏิบัติงานรวมกับ 

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือไดรับมอบหมายและด าเนินไปภายใตมาตรฐานและแนว 

ทางการปฏิบัติที่ไดก าหนดไวในนโยบายและแนวปฏิบัติใน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. 

“หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้าน
บริหารความเสี่ยง” 

หมายถึง    ศูนยสารสนเทศ ของ อส. 

มีหนาที่รับผิดชอบในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ที่เกี่ยวกับการบริหาร

งานราชการเพื่อให อส.มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

มากยิ่งขึ้นและกําหนดระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคง

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดโอกาสความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้นได 

“หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย” 

หมายถึง    กองนิติการ

“ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส”

(e-Mail address)

mailto:cict@mnre.mail.go.th
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“หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ” 

หมายถึง ศูนยสารสนเทศ ของ อส. 

มีอ านาจหนาที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร 

และเครือขาย และระบบขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งใหคํา 

ปรึกษาแนะน าและฝกอบรมการใชคอมพิวเตอร 

และการใชโปรแกรม ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนด จัดท า ทบทวน 

และก  ากับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ติดตอ 

ประสานงานความรวมมือทางดานความมั่นคงปลอดภัย 

ระหวางองคกร วางแผนควบคุมระบบความมั่นคงปลอดภัย 

ดานสารสนเทศและการเตือนภัย รวมถึงวิเคราะหหาวิธีการ 

แกไขชองโหวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงาน 

เกี่ยวกับการทบทวนนโยบายดังกลาวไปยังผูบริหารเทคโนโลยี 

สารสนเทศระดับสูง (CIO) 

“หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาน 

โครงขายระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ” 

ศูนยสารสนเทศของ อส. มีอ านาจหนาที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการระบบที่เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขา 

ดวยกันเพื่อใชในการ ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล 

และใชทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันของ 

อส. 

“หน่วยงานดูแลรับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคลและ
สวัสดิการ” 

“หนวยงานดูแลรับผิดชอบดาน

พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรม 

องคกร” 

หมายถึง    สวนการเจาหนาที่   สํานักบริหารงานกลาง

หมายถึง    สวนฝกอบรม   สํานักบริหารงานกลาง

“หนวยงานดูแลรับผิดชอบดาน 

อาคารและสถานที่”
หมายถึง    ศูนยปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

              สํานักบริหารงานกลาง
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“การบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลง” (Change 
Management) 

หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ เพื่อปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

“เหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย” (Information 
security event) 

หมายถึง กรณีที่เกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือระบบเครือข่ายที่
แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่เกิดการฝ่าฝืนนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือท าให้มาตรการ
ป้องกันล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ว่าจะมีผลต่อความ
มั่นคงปลอดภัย 

“สถานการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่
อาจคาดคิด” (information 
security incident) 

หมายถึง สถานการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึง
ประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจท าให้ระบบขององค์กร
ถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 

“ประเภทของข้อมูล” (Type of 
Information) 

หมายถึง ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศทั่วไป ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดล าดับข้อมูลและสารสนเทศ
ตามการก าหนดชั้นความลับ 

“ข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนด
ชั้นความลับ” (Confidential 
Data and Information) 

หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศที่มีความส าคัญ และเป็นความลับทาง
ราชการซึ่งหากถูกเปดเผยออกไปแลวจะเกิดความเสียหาย 

หรือเกิดผลเสียอื่นๆ ตอหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง อส. ได 

กําหนดชั้นความลับตามความสําคัญของเนื้อหา  การจํากัด 

การเขาถึง และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปนสอดคลองกับ  

“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.  

๒๕๔๔” โดยไดกําหนดชั้นความลับของขอมูลและ 

สารสนเทศไว ๓ ระดับ คือ ชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก และ     

ชั้นลับ 
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หมวด ๑ 
นโยบายความมั่นคงปลอดภยั 

(Security Policy) 

๑. ค าแถลงนโยบาย 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) จัดท านโยบายนี้เพื่อเปนส่วนหนึ่งของการ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใชในการป้องกันภัยคุกคามลดความเสี่ยงจาก 

ช่องโหว ่และผูบุกรุก เพื่อใหสารสนเทศมีความปลอดภัย สามารถรักษาความลับและความถูกตองของ 

ขอมูล และมีความพรอมในการใหบริการอยู่ในระดับที่ยอมรับได อส. จึงไดก  าหนดนโยบายความมั่นคง 

ปลอดภัย เพื่อเปนแนวทางเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหกับ อส. โดยนโยบายนีม้ี 

จุดประสงค์เพื่อการสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. ดังนี้

 เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

อส. ท าใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เพื่อเผยแพร่ให “เจาหนาที่” ทุกระดับใน อส. ไดรับทราบ และทุกคนจะตองลงนาม

ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเคร่งครัด

 เพื่อให้มีการด าเนินการที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผล มีการตรวจสอบและประเมินนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

 เพื่อสรางความตื่นตัวให “เจาหนาที่” และ “บุคคลภายนอก” ที่ปฏิบัติงานใหกับ อส.

ตระหนักถึงความส าคัญของความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

 เพื่อด าเนินการหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศใน
การสนับสนุนความรู้หรือข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
หรือการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

๒. องค์ประกอบของนโยบาย 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. ใชแนวทาง 

และกระบวนการโดยอางอิงจากพระราชบัญญัติว่าดวยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐานการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ (เวอร์ชั่น ๒.๕) ประจ าป ๒๕๕๐ และมาตรฐาน 

ISO/IEC ๒๗๐๐๑ ซึ่งประกอบดวย ๑๒ หมวด ตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน 

สารสนเทศ ดังต่อไปนี้่
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หมวด ๑ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy) มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด

ทิศทางและใหการสนับสนุนการดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการใชงานระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของ อส. เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดทางราชการ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่ 

เกี่ยวของ ซึ่งจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยที่ฝายบริหารเห็นชอบและอนุมัติ และเผยแพรให 

“เจาหนาที่” ทุกระดับไดรับรู โดยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไดครอบคลุมการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ๔ ดาน คือ 

๑.  การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
๒.  การเข้าถึงระบบเครือข่าย 
๓.  การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
๔.  การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
รวมทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ

จัดเตรียมระบบส ารองขอมูลสารสนเทศและจัดท าแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินเพื่อรองรับการ 

บริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถด าเนินงานไดอย่างปกติของ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด ๔ ความมั่นคงปลอดภัยทางดานทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Security)  

มีวัตถุประสงคเพื่อให “เจาหนาที่” ผูที่ อส. ทําสัญญาจางและ “บุคคลภายนอก” เขาใจถึง 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งกอนการจางงาน ระหวางการจางงาน และการสิ้นสุดหรือการ 

เปลี่ยนการจางงาน ซึ่งรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ผูกพันทางกฎหมาย และตระหนักถึงภัยคุกคาม 

และปญหาที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การฉอโกง และ 

การใชอุปกรณผิดวัตถุประสงค รวมทั้งลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 

หมวด ๒ โครงสรางทางดานความมั่นคงปลอดภัยสําหรับองคกร (Organization of 

Information Security) มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ

และอุปกรณประมวลผลสารสนเทศของ อส. ที่ถูกเข้าถึง ถูกประมวลผล หรือถูกใชในการติดตอสื่อสาร

กับประชาชนหรือหนวยงานภายนอก โดยใหมีคณะทํางานและบุคลากรเฉพาะดานความมั่นคงปลอดภัย 

มีการประสานงานความรับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการทํางานดานความมั่นคง

ปลอดภัย รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภายนอกและผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

ภายนอกโดยมีการระบุและจัดทําขอกําหนดที่ชัดเจนในการเขาถึงสารสนเทศและอุปกรณประมวลผล

สารสนเทศของ อส.

หมวด ๓ การบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) มีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน

สินทรัพยของ อส. จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดและกําหนดระดับของการปองกันสารสนเทศ

อยางเหมาะสม โดยมีการจัดทําบัญชีสินทรัพย ระบุผูเปนเจาของสินทรัพย และกําหนดหลักเกณฑ

การใชงานสินทรัพยที่เหมาะสม มีการจัดหมวดหมูสินทรัพยตามระดับชั้นความลับ และจัดทําปายชื่อ 

เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพยตามที่ไดจัดหมวดหมูไว
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หมวด ๕ ความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and 

Environmental Security)  มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและปองกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไมได 

รับอนุญาต ปองกันสินทรัพยไม่ให้เกิดการสูญหาย ถูกขโมย เกิดความเสียหายเกิดการกอกวนหรือ 

แทรกแซง ปองกันการถูกเปดิเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และปองกันไม่ให้กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ 

ของ อส. เกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก ได้แก่ การมีระบบกระแสไฟฟาส ารอง การมีระบบสื่อสารส ารอง 

เปนต้น 
หมวด ๖ การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการด าเนินงาน (Communications and

Operations Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย รักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามข้อตกลง ลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวของระบบ ป้องกันซอฟต์แวร์
และสารสนเทศให้ปลอดภัยจากการถูกท าลายโดยซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ด ีป้องกันสารสนเทศบนเครือข่าย
และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท างานของเครือข่าย ป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การ
ลบหรือการท าลายสินทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและซอฟต์แวร์
ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน สร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตรวจจับ
กิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต 

หมวด ๗ การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ป้องกันการเปิดเผยหรือการขโมยสารสนเทศและ
อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ สร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการ
ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร 

หมวด ๘ การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information System Acquisition, Development and Maintenance) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การจัดหาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพิจารณาถึงประเด็นทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ เป็นการป้องกันความผิดพลาดการสูญหายและการ
เปลี่ยนแปลงสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์  การรักษาความลับ
ของข้อมูล การยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อมูล การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยวิธีการเข้ารหัส
ข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ สารสนเทศ และแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของระบบที่
ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อลดความความเสี่ยงจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ทางเทคนิคที่มีการเผยแพร่หรือ
ตีพิมพ์ในสถานที่ต่างๆ 

หมวด ๙ การบริหารจัดการสถานการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย (Information 

Security Incident Management) มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานการณและจุดออนที่เกี่ยวของกับ

ความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ได้รับการด าเนินการที่ถูกต้องในช่วง 

ระยะเวลาที่เหมาะสม และให้มีวิธีการที่สอดคล้องและได้ผลในการบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวข้อง
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กับความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศของ อส. 

หมวด ๑๐ การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Continuity Management) มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดขัดหรือหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการท างานที่ส าคัญอัน
เป็นผลมาจากการล้มเหลวหรือหายนะที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้สามารถกู้ระบบ
กลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม 

หมวด ๑๑ การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิด
ข้อก าหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดในสัญญา และข้อก าหนดทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยอื่นๆ และเพื่อให้การตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการ
แทรกแซงหรือท าให้หยุดชะงักต่อการปฏิบัติราชการน้อยที่สุด 

หมวด ๑๒ การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Statement) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
คุ้                                                     การ       การ        
                                                                              รวมทั้ง
ก าหนดกลไกใน             
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หมวด ๒ 
โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร 

(Organization of Information Security) 

มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารและจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศและอุปกรณ 

ประมวลผลสารสนเทศของ อส. ที่ถูกเขาถึง ถูกประมวลผล หรือถูกใชในการติดตอสื่อสารกับ 

ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก โดยใหมีคณะท างานและบุคลากรเฉพาะดานความมั่นคงปลอดภัย 

มีหนาที่ประสานงาน ประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบการท างานดานความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง 

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและผูใชงานสารสนเทศจากภายนอก โดยมีการระบุและจัดท า 
ขอก าหนดที่ชัดเจนในการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศและอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ 

ของ อส. โดยมีนโยบายดังนี้ 

 นโยบาย สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 นโยบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ภายนอก

 นโยบายส าหรับผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว
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นโยบาย สิทธ ิหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 
(Rights and Responsibilities Regarding of Information Security Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อระบุถึงสิทธิของผูใชงาน หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคล 

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการใชงาน การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของ อส. เพื่อเปนการปกปองสินทรัพยของ อส. ใหมีความมั่นคงปลอดภัย นโยบายนี้ 

มีผลกับผูใชงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ อส. ทั้งหมด  

๒. ประเภทข้อมูล  
ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศทั่วไป ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดย

จัดล าดับข้อมูลและสารสนเทศตามการก าหนดช้ันความลับ (Confidential Data and Information)  
โดยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความส าคัญ และเป็นความลับทางราชการ ซึ่งหากถูกเปิดเผยออกไปแล้ว
จะเกิดความเสียหายหรือเกิดผลเสียอื่นๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐ  

๒.๑  ประเภทข้อมูลและสารสนเทศทั่วไป ก าหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ
ภายใต้กลุ่มผู้ใช้ สิทธิทั่วไป สิทธิจ าเพาะ และสิทธิพิเศษ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได ้

๒.๒  ประเภทข้อมูลและสารสนเทศก าหนดชั้นความลับ ก าหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศภายใต้กลุ่มผู้ใช้สิทธิจ าเพาะ และสิทธิพิเศษ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ 

๓. ระดับการเข้าถึงข้อมูล 
๓.๑  กลุ่มสิทธิทั่วไป  

กลุ่มสิทธิทั่วไป หมายถึง “ผูใชงาน” เปนบุคคลที่ไดรับอนุญาต (Authorized Users) ให 

สามารถเขามาใชงาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. โดยมีสิทธิและ 

หนาที่ที่ขึ้นกับบทบาท (Role) ตามที่ อส. ก าหนดไว  โดย “ผูใชงาน” สามารถเขาถึงขอมูลและ 

สารสนเทศไดแบบอ่านไดอยา่งเดียว ไมส่ามารถปรับแกไขหรือแต่งเตมิอันมีเจตนาท าใหเกิดความ 

เสียหายแก่ประโยชนแห่งรัฐและ อส. ในกรณี “ผูใชงาน” ที่ตองการปรับแกไขและสารสนเทศ 

ดังกล่าวจะตองไดรับอนุญาตจาก “เจาของขอมูลและสารสนเทศ” หรือบุคคลที่ไดรับอ านาจเปนอย่าง 
นอย และก าหนดใหสามารถเขาถึงขอมูลภายในช่วงวันและเวลาราชการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งหาก 

นอกเหนือ เวลาดังกล่าวตองมีการขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร  

๓.๒  กลุ่มสิทธิจ าเพาะ 
กลุ่มสิทธิจ าเพาะ หมายถึง “ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ” “เจ้าของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “ผู้ดูแลระบบ” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศตามสิทธิและหน้าที่ตามบทบาทที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยสามารถด าเนินการอ่าน เขียน ปรับแก้ไขข้อมูล และก าหนดชั้นความลับข้อมูลและสารสนเทศที่



๑๖ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

เหมาะสม เพื่อปองกันไม่ใหผูไม่มีสิทธิสามารถมาปรับแกไขโดยไม่ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ขอมูลและ 

สารสนเทศนี้ ควรมีการก าหนดระยะเวลาการเขาถึงขอมูลตามช่วงวันและเวลาราชการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. 

ซึ่งหากนอกเหนือเวลาดังกล่าวตองมีการขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร 

๓.๓  กลุ่มสิทธิพิเศษ  
กลุมสิทธิพิเศษ หมายถึงกลุม “ผู้บริหารระดับสูงสุด” “ผู้บริหารระดับสูง” “ผู้บริหาร 

ระดับกลาง” และ “ผู้บริหารระดับต้น” ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ด้านการบริหารและการก ากับดูแลตาม 
สายการบังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย สามารถด าเนินการขอเรียกดูข้อมูลได้ตามสายการบังคับบัญชา 
พร้อมทั้งมีสิทธิในการอานเขียน และปรับแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศให้มีความเหมาะสมให้มีความถูกตอง

มากยิ่งขึ้น โดยการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศดังกลาวนี้เปนไปตามล าดับชั้นความลับที่ก าหนดไวและ  
หากข้อมูลและสารสนเทศดังกลาวนั้นอยู่ นอกเหนือสายการบังคับบัญชา“ผู้บริหาร”สามารถร้องขอการ

เข้าถึงข้อมูลดังกลาวเปนลายลักษณอักษรตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา  

๔. ล าดับชั้นความลับของข้อมูล 
ก าหนดชั้นความลับตามความส าคัญของเนื้อหา  การจ ากัดการเข้าถึง และจ ากัดให้ทราบเท่าที่

จ าเป็น สอดคล้องกับ “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔” โดยได้ก าหนด
ชั้นความลับของข้อมูลและสารสนเทศไว้ ๓ ระดับ คือ ชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก และชั้นลับ  

๔.๑  ชั้นลับที่สุด (Top Secret) 
ขอมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อใหเกิดความเสียหายแก่ 

ประโยชนแห่งรัฐ และ อส.อย่างรายแรงที่สุด โดย “ผูบริหาร” และ “เจาของขอมูลและสารสนเทศ” 

เทานั้นที่จะสามารถเขาใชงานขอมูลและสารสนเทศประเภทนี้ได “ผูใชงาน” ที่ตองการใช 

ขอมูลและสารสนเทศดังกล่าวจะตองไดรับอนุญาตจาก “ผูบริหารระดับกลาง” ของเจาของขอมูลและ 

สารสนเทศขึ้นไปเท่านั้น  ตัวอย่างขอมูลและสารสนเทศชั้นลับที่สุด ไดแก่ 

 รายงานเสนอการแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่ส าคัญมาก
 การเจรจาข้อตกลงที่ส าคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญพิเศษ
 อื่นๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศก าหนด

๔.๒  ชั้นลับมาก (Secret) 
ขอมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อใหเกิดความเสียหายแก่ 

ประโยชนแห่งรัฐ และ อส. อย่างรายแรงโดย “ผูบริหาร” และ “เจาของขอมูลและสารสนเทศ” 

เทานั้นที่จะสามารถเขาใชงานขอมูลและสารสนเทศประเภทนี้ได “ผูใชงาน” ที่ตองการใชขอมูลและ 

สารสนเทศดังกล่าว จะตองไดรับอนุญาตจาก “ผูบริหารระดับตน” ของ “เจาของขอมูลและสารสนเทศ” 

ขึ้นไปเทานั้น ตัวอย่างขอมูลและสารสนเทศชั้นลับมาก ไดแก่ 

 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมลับ
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 ประกาศหรือค าสั่งที่ส าคัญที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
 อื่นๆ ตามที่เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศก าหนด

๔.๓  ชั้นลับ” (Confidential) 
ขอมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อใหเกิดความเสียหายแก่ 

ประโยชนแห่งรัฐ และ อส. ในกรณี “ผูใชงาน” ที่ตองการใชขอมูลและสารสนเทศดังกล่าวจะตองไดรับ 

อนุญาตจาก “เจาของขอมูลและสารสนเทศ” หรือบุคคลที่ไดรับอ านาจใหใชงานขอมูลข่าวสารลับเปน 

อย่างนอย 

๕. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๕.๑ “ผู้บริหารระดับสูงสุด” “ผู้บริหารระดับสูง” และ “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
๕.๑.๑ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิด

อันตรายใดๆ แก่ อส. หรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือ 

ฝาฝนการปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย 

ดานสารสนเทศ ผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ตองเปนผูรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย 

หรืออันตรายที่เกิดขึ้น โดยมีอ านาจจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนขอเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้น

๕.๑.๒ สามารถก าหนดชั้นความลับทุกชั้นความลับ ส าหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับของ อส. ที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับ
บัญชา 

๕.๑.๓ สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับทุกชั้น
ความลับที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 

๕.๑.๔ สามารถสั่งการ อนุญาต เพิกถอน และระงับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับทุกชั้นความลับที่อยู่ภายใต้
สายงานการบังคับบัญชา 

๕.๑.๕ สามารถมอบอ านาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสิทธิใน
การสั่งการ อนุญาต เพิกถอน และระงับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับทุกชั้นความลับที่อยู่ภายใต้
สายงานการบังคับบัญชา  

๕.๑.๖    สามารถแต่งตั้งให “เจ้าหน้าที่” ของ อส. ทําหนาที่เปนผูดูแลระบบสําหรับ

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 
๕.๑.๗ สามารถอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ อส. 
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๕.๑.๘    สามารถกําหนดและจําแนกพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 
ที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 

๕.๑.๙ สามารถก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานในการผ่านเข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อส. ที่อยู่ภายใตสายงานการบังคับบัญชา และตองกํากับ ดูแล

ใหผูที่มีสิทธิผ่านเขาออกดังกล่าวใหปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ  ขอบังคับ

อันเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. อย่างเคร่งครัด 

๕.๒ “ผู้บริหารระดับกลาง” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๕.๒.๑ ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 
๕.๒.๒ สามารถก าหนดชั้นความลับทุกชั้นความลับ ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศที่

กําหนดชั้นความลับของ อส. ที่อยู่ภายใตสายงานการบังคับบัญชา 

๕.๒.๓    สามารถเสนอต่อผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณากําหนดชั้นความลับตามความ

เหมาะสม ให้กับข้อมูลหรือสารสนเทศอันเป็นผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากการประมวลผล
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มาจากสายงานการบังคับบัญชา ได้แก่ ผลลัพธ์จากการ
ประมวลผลข้อมูล หรือสารสนเทศที่มาจากหลายหน่วยงาน หรือมีการก าหนด
ชั้นความลับไว้ต่างกัน 

๕.๒.๔ สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับทุกชั้น
ความลับที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 

๕.๒.๕ สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับอื่นๆ ของ 
อส. เท่าที่ไดรับอนุญาตจากผูบริหารระดับสูง 

๕.๒.๖    สามารถสั่งการ อนุญาต เพิกถอน และระงับสิทธิของผูใชงานในการเขาถึงหรือ

ควบคุมการใช้งานสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับ
บัญชา 

๕.๒.๗   สามารถเสนอเพื่อแต่งตั้งให “เจาหนาที่” ของ อส. ทําหนาที่เปนผูดูแล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 
๕.๒.๘ สามารถเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อขออนุญาตให้หน่วยงานภายนอกเข้า

ปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ที่อยู่ภายใตสายงานการ

บังคับบัญชา 

๕.๒.๙    สามารถกาํหนดและจําแนกพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 

ที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 
๕.๒.๑๐  สามารถกําหนดสิทธิของผูใชงานในการผ่านเขาออกพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยี

            สารสนเทศของ อส. ที่อยู่ภายใตสายงานการบังคับบัญชา และมีหนาที่ตอง



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security)  ๑๙ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กํากับดูแลใหผูที่มีสิทธิผ่านเขาออกดังกล่าว ใหปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ อันเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. อย่างเคร่งครัด 

๕.๒.๑๑ มีหน้าที่แจ้งต่อหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ เพื่อให้รับทราบและรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวกับ 
๑)  การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่

ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 
๒) การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภายใต้

สายงานการบังคับบัญชา 
๓) การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชั้นความลับของข้อมูลที่อยู่ภายใต้สายงานการ

บังคับบัญชา 

๕.๓ “ผู้บริหารระดับต้น” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๕.๓.๑ ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 
๕.๓.๒ สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับเฉพาะ 

“ชั้นลับ” ที่อยู่ภายใต้สายงานการบังคับบัญชา 
๕.๓.๓ สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับเฉพาะ 

“ชั้นลับมาก” เท่าที่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้บริหารระดับสูง” โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบของ “ผู้บริหารระดับกลาง” ที่เป็นเจ้าของงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.๓.๔ สามารถอนุญาตให้บุคคลหรือผู้ใช้งานยืมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความรับผิดชอบ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) 
                    (Projector) เป็นต้น 

๕.๔ “ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
๕.๔.๑ ไม่มีสิทธิเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารระหว่างกันที่เป็น

ส่วนตัว ได้แก่ ICQ, MSN, Talk ของ “ผู้ใช้งาน” ยกเว้นในกรณีที่ใช้ในการ
สืบสวนเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างไม่ถูกต้อง หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือมี
การร้องขอจากหน่วยงานภายนอกตามค าสั่งศาลหรือตามกฎหมาย 

๕.๔.๒ ไม่มีสิทธิเปิดอ่าน หรือใช้งานข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดชั้นความลับ 
ยกเวนในกรณีที่ไดรับอนุญาตสิทธิเป็นลายลักษณอักษรจากผูบริหาร อส. ที่ 

สามารถอนุญาตสิทธิในการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศที่กําหนด 

ชั้นความลับนั้น
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๕.๔.๓ สามารถยุติการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบว่าเป็นภัยต่อความ
มั่นคงปลอดภัย หรือสรางภาระใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. โดย 

ไม ่จําเปนตองมีการแจงล่วงหนา และติดตามสอบสวนหาสาเหตุที่มาของภัยหรือ 

ภาระนั้น และทํารายงานใหผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบระบบรับทราบ 

๕.๔.๔ สามารถยุติการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจาก อส. โดยไม่ตองมีการแจงล่วงหนา และติดตามสอบสวนหา 

สาเหตุที่มาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น และทํารายงานใหผูบังคับบัญชา 

รับทราบ 

๕.๔.๕ แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าถึงวันเวลาที่ต้องปิดระบบเพื่อบ ารุงรักษาปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดบริการในช่วงเวลาหนึ่ง ยกเว้นใน
กรณีฉุกเฉิน ผู้ดูแลระบบมีสิทธิปิดระบบทันที และจะต้องพยายามให้ผู้ใช้งาน
สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะด าเนินการปิดระบบ และท า
รายงานให้ ้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

๕.๔.๖ สามารถจ ากัดหรือระงับสิทธิของผู้ใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ  

๕.๔.๗ ต้องดูแลรักษา ตรวจสอบแก้ไข และเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบ
สามารถใช้งานได้ดี มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

๕.๔.๘ ปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้ง
ต้องยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๔.๙ ต้องติดตามข่าวสาร ภาวะภัยคุกคาม ช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และต้องปรับปรุงดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยงของการถูก
บุกรุกอย่างสม่ าเสมอ 

๕.๔.๑๐ ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีการร่วมมือกับหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในการประเมิน 
ตรวจสอบ ทดสอบ หาจุดอ่อน ช่องโหว่ อันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและท าการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

๕.๔.๑๑ ต้องแจ้งต่อหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ทันทีและท ารายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึง
ประสงค์หรือไม่คาดคิด แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในกรณีที่ตรวจพบหรือ
ได้รับรายงานจากผู้ใช้งานหรือสงสัยว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบ
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โดยตรงหรือระบบที่เกี่ยวของอื่นใดของ อส. ถูกละเมิดทางดานความมั่นคง 

ปลอดภัย 

๕.๕ “เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Owner)” มีสิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
๕.๕.๑ บริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๕.๕.๒ ก าหนดระดับชั้นความลับให้กับข้อมูล 
๕.๕.๓ บริหารจัดการระดับชั้นความลับของข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของการ

ปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับชั้นความลับนั้นๆ 
๕.๕.๔ มีการระบุหรือแสดงระดับชั้นความลับตามที่ได้จัดระดับไว้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อประเภทใดก็ตาม  
๕.๕.๕ ก าหนดพื้นฐานการรักษาชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล  
๕.๕.๖ จัดท าข้อก าหนดในการส ารองข้อมูล และด าเนินการหรือมีการจัดการในเรื่อง

ของการละเมิดข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

๕.๖ “เจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Application Owner)” มีสิทธิ หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี  
๕.๖.๑ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการในปัจจุบันอย่าง

สม่ าเสมอ 
๕.๖.๒ ควบคุมดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 
๕.๖.๓ ให้มีการอนุมัติ ตรวจทาน และรับรองสิทธิการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะกับระดับความส าคัญของข้อมูล 
๕.๖.๔ จัดท าข้อก าหนดในการส ารองข้อมูลและซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Source Code) 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕.๖.๕ ด าเนินการหรือมีการจัดการในเรื่องของการละเมิดความปลอดภัยอย่าง

เหมาะสม  
๕.๖.๖ สามารถมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ ๕.๖.๑-๕.๖.๕ ดังกล่าว

ข้างต้น ให้แก่บุคคลอื่นที่เหมาะสม  แต่เจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวโดย
สมบูรณ์  

๕.๗  “ผู้ใช้งาน” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๕.๗.๑ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่มิใชขอมูลและสารสนเทศที่กําหนดชั้นความลับของ 
         อส. ยกเวนในกรณีที่ไดรับอนุญาตสิทธิเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหาร อส. ที่
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สามารถอนุญาตสิทธิในการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศที่กําหนด

ชั้นความลับนั้น

๕.๗.๒    อุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย อส. มีไวเพื่อใชในกิจการของ อส.

เทานั้น ยกเวนในกรณีที่ผูใชงานไดรับอนุญาตเปนกรณีเฉพาะจากผูบริหาร 

อส. ที่สามารถอนุญาตสิทธิในการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ

ที่กําหนดชั้นความลับนั้น

๕.๗.๓ ต้องช่วยกันรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หากมีความเสียหายจาก
อุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ ผู้ใช้งานต้องรายงานผู้ดูแลระบบ และผู้บังคับบัญชาให้
รับทราบทันที 

๕.๗.๔ การขอใช้งานอุปกรณ์และระบบต่างๆ ผู้ใช้งานต้องสามารถแสดงบัตรประจ าตัว
ที่สามารถระบุตัวตนที่ถูกต้องได้ หากผู้ดูแลระบบร้องขอ 

๕.๗.๕ ต้องใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
โดยไม่จ าเป็น ไม่ส่งหรือกระจายส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะจดหมาย
ลูกโซ่ ฯลฯ 

๕.๗.๖ เพื่อให้การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานต้อง
ให้รหัสผู้ใชท้ี่ถูกต้องส าหรับการเปิดเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๗.๗ ต้องรับผิดชอบในการเลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยตามนโยบายการบริหารจัดการ
รหัสผ่าน (Password Management Policy)  

๕.๗.๘ ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสผู้ใช้ของตนโดย
เด็ดขาด มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ  

๕.๗.๙ ต้องรายงานต่อผู้ดูแลระบบและผู้บังคับบัญชาโดยทันที ในกรณีตรวจพบ หรือ
สงสัยว่ามีการน ารหัสผู้ใช้ของตนหรือของผู้อื่นไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ใช้งานในทางมิชอบ หรือพบเห็นพฤติกรรมการล่วงละเมิดความมั่นคงปลอดภัย 
ในระบบ 

๕.๗.๑๐ ต้องป้องกันข้อมูลและสารสนเทศที่ก าหนดช้ันความลับมิให้ถูกเปิดเผยไปสู่ผู้อื่น 
๕.๗.๑๑ ไม่ล่วงล้ าเข้าในบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต 
๕.๗.๑๒ ต้องใช้ระบบในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ์และไม่ก่อความ

เดือดรอนหรือความเสียหายแกบุคคลหรือองคกรอื่น  

๕.๗.๑๓  ไมติดตั้งหรือเปดใหบริการระบบเครือขายบนเครื่องของ อส. เพื่อท าภารกิจ

สวนตัว  

๕.๗.๑๔ ตองคืนสินทรัพย อส. อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทันทีที่พนหนาที่ ไดแก

อุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและส าเนาของข้อมูล กุญแจ บัตร
ประจ าตัว บัตรผ่านเข้า-ออก ฯลฯ  
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๕.๗.๑๕ ต้องท ารายงานแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บังคับบัญชาทราบ
ทันที ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้าย ถอดถอนอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๗.๑๖ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน (Standard) แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และวิธีการ
ปฏิบัติ (Procedure) อันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส.  

๕.๗.๑๗ หามผูใชงานติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

อส. กอนไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศดังกลาว เพื่อปองกันปญหาดานลิขสิทธิ์และปญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ภายหลังการติดตั้ง เชน การติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

(Access Point) ดวยตนเองแลวเกิดการเจาะระบบเขามาในระบบเครือขาย 

ของ อส. หรือท าใหเกิดการแพรกระจายของไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ เปนตน 

๕.๗.๑๘ หากพบว่าระบบรักษาความปลอดภัยมีข้อบกพร่อง หรือสงสัยว่ามีผู้ใดกระท า
การที่น่าสงสัย ให้แจ้งต่อผู้ดูแลระบบโดยทันที  

๕.๗.๑๙ ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสืบสวนสอบสวน
เหตุการณที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยของ อส. 

๕.๘ “หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” มีสิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
๕.๘.๑ ก ากับดูแลและพิจารณารายละเอียดการฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อบังคับของ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ 

อส. ถาเปนการฝาฝนระเบียบขั้นรุนแรงหรือกรณีที่ฝาฝนแลวกอใหเกิดความ 

เสียหายแก อส. หรือตอบุคคล ตองจัดท าบันทึกรายงานเกี่ยวกับการฝาฝน 

นโยบายดังกลาวไปยังผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  

๕.๘.๒ ก ากับดูแลและพิจารณากรณีการละเมิดหรือฝ่าฝืนที่มีเจตนาไม่ชัดเจน ผู้ละเมิด
หรือฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนและชี้แจงให้เข้าใจถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง หากมีการกระท า
การฝ่าฝืนนั้นอีก ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา และต้องรายงานการ
กระท าดังกล่าวไปยังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องทันที โดยให้มีการสอบสวนและด าเนินการทางวินัยตามความรุนแรงของ
ผลกระทบจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับนั้นๆ 

๕.๘.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที เพื่อให้แน่ใจว่าการละเมิดหรือฝ่าฝืนที่
เกิดขึ้นจะไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่  
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๕.๘.๔ การด าเนินการทางกฎหมายใดๆ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบดานกฎหมายและตัวแทนของ อส. และในการดําเนินคดีใดๆ ที่
เกี่ยวของกับ อส. ตองเปนหนาที่ของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารเทานั้น 

๕.๘.๕     จัดอบรมสงเสริมใหผูใชงานตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
๕.๘.๖     ใหคําแนะนําดานเทคนิคที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๘.๗     วางแผนควบคุมระบบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศและการเตือนภัย

รวมถึงวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕.๘.๘ สืบสวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
๕.๘.๙ ติดต่อและประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศระหว่างองค์กร 
๕.๘.๑๐ รวบรวมรายชื่อและข้อมูลส าหรับการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) เป็นต้น เพื่อใช้
ส าหรับการติดต่อประสานงานทางความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในกรณี
ที่มีความจ าเป็น 

๕.๘.๑๑ รวบรวมรายชื่อและข้อมูลส าหรับการติดต่อกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจเป็น
พิเศษในเรื่องเดียวกัน กลุ่มที่มีความสนใจในความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ หรือสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่องค์กรมีส่วนร่วม 

๕.๘.๑๒ ก าหนดกระบวนการในการอนุมัติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
และบังคับให้มีการใช้งานกระบวนการนี ้

๕.๙ “หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีสิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
๕.๙.๑ ติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ บริหารจัดการ

ระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Infrastructure) ใหแกหนวยงานของ อส.   

๕.๙.๒     บริหารจัดการระบบเครือขายเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร  (Network 

Administration) ที่ใชงานภายใน อส. ทุกระบบ และควบคุมการเชื่อมตอ 

เครือขายอินเทอรเน็ตโดยตรงผานชองทางอื่น ไดแก การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

ผานอุปกรณโมเด็ม (Dial up Modem) รวมทั้งควบคุมการเชื่อมตอเครือขาย

จากภายนอกการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล การใชงานเครือขายสวนตัว 

เสมือน (Virtual Private Network) เปนตน  
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๕.๙.๓ รับผิดชอบในการจัดหาและควบคุมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับ
องค์กร (Corporate Antivirus) จัดเตรียมคู่มือและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
โปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับองค์กร จัดท าสถิติ กราฟ และผลการใช้งาน รวม
ไปถึงการอนุญาตหรือจ ากัดการใช้งานของผู้ใช้งาน  

๕.๙.๔ รับผิดชอบในการบ ารุงรักษา ปรับปรุงโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน ปิดช่องโหว่ในระบบ โปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับองค์กร เสนอ
งบประมาณผ่านหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ เพื่อปรับเพิ่มลดจ านวนลิขสิทธิ์ (Licenses) อนุญาตหรือจ ากัดการ
ใช้งานของผู้ใช้งาน และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๕.๙.๕     รับผิดชอบการจัดท าและปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซตกรม และเว็บไซตที่่
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศอื่นๆ ของ อส. 

๕.๙.๖     ควบคุมการติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณในเครื่องคอมพิวเตอรของ อส. 

๕.๙.๗     รับผิดชอบรวมกับผูดูแลระบบในการตรวจสอบซอฟตแวรทั้งหมดเพื่อปองกัน

การละเมิดข้อตกลง และหาทางป้องกันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจประเมิน
ระบบ มิให้มีการน าซอฟต์แวร์ไปใช้ในทางที่ผิดหรือป้องกันข้อมูลส าคัญที่เป็น
ผลลัพธ์จากการตรวจสอบโดยซอฟต์แวร์นั้นๆ 

๕.๙.๘     จัดท าขอมูลสินทรัพยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. รวมถึงการ

ปรับแต่งค่าของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 

๕.๙.๙     ใหค าแนะน าและเปนที่ปรึกษารวมในการพิจารณารายละเอียดการฝกฝนหรือ

การละเมิดขอบังคับและนโยบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. รวมกับหนวยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคง 

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว 

๕.๙.๑๐ ควบคุมระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการเตือนภัย รวมถึง
วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขจุดอ่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๕.๙.๑๑ ก าหนดและควบคุมการส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๕.๙.๑๒ ควบคุมการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ก่อนเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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๕.๙.๑๓ บริหารจัดการการจัดหาหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีปริมาณที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการใช้งาน 

๕.๑๐ “หน่วยงานด้านการตรวจสอบภายใน” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
๕.๑๐.๑   ก าหนดใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ อส. และส านัก

ตรวจประเมินผล ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ    

๕.๑๐.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. ที่ดําเนินการภายใต 

มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ไดก าหนดไวในนโยบายฯ และรวมมือกับ 

หนวยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

เพื่อปองกันสินทรัพยและขอมูลตางๆ ของ อส. 

๕.๑๐.๓ ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศ ในการชี้ถึงความเสี่่ยงตางๆ รวมถึงภัยคุกคามอันอาจ 

กอใหเกิดอันตรายตอความมั่นคงปลอดภัยของ อส.  

๕.๑๑ “หน่วยงานด้านการตรวจสอบภายนอก” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
๕.๑๑.๑   ก าหนดใหศูนยสารสนเทศด าเนินการจัดหาบุคลากรหรือหนวยงาน

ภายนอก หรือผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก            
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๕.๑๑.๒ หน่วยงานด้านการตรวจสอบภายนอก เพื่อการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาในด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับ 

อส. นั้น ตองมีความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยดานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใหค าปรึกษาในการตรวจสอบความมั่นคง 

ปลอดภัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. รวมถึงขอก าหนดทางดานกฎหมายและ 

มาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อส.  
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๕.๑๒  “หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบใน
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงให้องค์กรมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และก าหนดระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได ้

๕.๑๓ “หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านกฎหมาย” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการให้
ความเห็นหรือใหค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ขอก าหนด กฎเกณฑ ขอบังคับ กฎหมาย 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา การฟ้องรองด าเนินคดี รวมถึงขอละเมิดสินทรัพยทาง 

ปัญญา ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. 

๕.๑๔ “หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ” มีสิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
๕.๑๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เกี่ยวกับการละเมิดด้านความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑๔.๒   การให “เจาหนาที่” ลงนามมิใหเปดเผยความลับของ อส.   

๕.๑๔.๓   รายงานขอมูลการวาจางงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพการวาจางงาน การลาออก

จากงาน การถึงแก่กรรม การโยกย้าย และการพักงานหรือการลงโทษทางวินัย 
ให้แก่ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

๕.๑๕ “หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร” มีสิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการประชุม สัมมนา หรืออบรมใหความรูแกบุคลากรใหม 

และผูใชงาน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของ อส. 

๕.๑๖ “หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านอาคารและสถานที่” มีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ควบคุมการเข้า-ออกอาคาร
และส านักงาน จัดเตรียมการป้องกันต่อภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติ ได้แก่ 
ไฟไหม้ น้ าท่วม แผน่ดินไหว ความไม่สงบของบ้านเมือง เป็นต้น 

๖. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
๖.๑      เขาถึงขอมูลจากเครือข่ายภายใน อส. 

๖.๒      เขาถึงขอมูลจากเครือข่ายระยะไกล 
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นโยบายการควบคุมความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัหน่วยงานภายนอก 
(IT Security of Third Party Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่มีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของ อส. ใหเปนไปอย่างมั่นคงปลอดภัย นโยบายนี้ใชกับการ 

ดําเนินงานซึ่งไม่สามารถทําขึ้นภายใน อส. ไดแก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช 

บริการของที่ปรึกษา การใชบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก  

๒. การระบุสัญญาเพื่อควบคุมการเข้าใช้งานของหน่วยงานภายนอก  
๒.๑   หน่วยงานภายนอกที่ตองการสิทธิในการเขาถึงแหล่งขอมูลของ อส. จะตองทาํเรื่องขอ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระท าทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว 

๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยงานภายนอกทราบถึง
ความสาํคัญที่มีตอ่ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานภายนอกจะตองลง 

นามในเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการไม่เปดเผยขอมูลของ อส. โดยเอกสารดังกล่าวจะถูก 

จัดเก็บไวเปนหลักฐาน ในส่วนของผูร่วมสัญญาตองทําการลงนามในสัญญาเรื่องการปกปด 

เปนความลับ และจัดเก็บเอกสารไวในแฟมสัญญา 

๒.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าของโครงการ หรือผู้จัดการโครงการซึ่งรับผิดชอบต่อโครงการ
ที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก ต้องก าหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จ าเป็น
เท่านั้น และให้หน่วยงานภายนอกลงนามในสัญญาเกี่ยวกับไม่เปิดเผยข้อมูล 

๒.๔ คู่สัญญาหรือหน่วยงานภายนอกมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้กับผู้เป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการของ อส. ทราบทันทีที่พบว่ามีการคุกคามที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยใน 

ลักษณะใดๆ ก็ตาม รวมถึงการเขาถึงขอมูลโดยผูไม่มีสิทธิ หรือการผอ่นปรน หรือละเวนไม่ 
ปฏิบัติตามวินัยนโยบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 

หน่วยงานภายนอก ของ อส. นอกจากนั้น “เจาหนาที่ี ” ของ อส. ผูซึ่งรับทราบถึง 

เหตุการณคุกคามดานความปลอดภัยซึ่งเกิดจากคู่สัญญาหรือบุคคลที่สาม ตองแจงให 

หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและ 

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ทราบทันทีตามกระบวนการใน 

นโยบายการบริหารจัดการสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงคหรือไม่อาจ 

คาดคิด 

๒.๕ สัญญาในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ต้องระบุถึง “สิทธิในการ
ตรวจสอบ” เพื่อใหมั่นใจไดว่า อส. สามารถเขาไปประเมินสภาพแวดลอมของการ 

ควบคุมภายในทั้งทางกายภาพ (Physical) และทางตรรกะ (Logical) ของคู่สัญญาหรือ 

หน่วยงานภายนอกได 
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๓.   การใหความสนับสนุนจาก อส. 

หนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิในการเขาถึงแหลงขอมูลของ อส. จะตองขออนุญาตเปน 

ลายลักษณอักษร เพื่อขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาของหนวยงานเจาของขอมูลและสารสนเทศ ซึ่งเปน 

ผูรับผิดชอบตอการกระท าทั้งหมดของบุคคลดังกลาว  

๔. มาตรฐานการเลือกหน่วยงานภายนอกโดยทั่วไป 
๔.๑ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโครงการ ต้องขอข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายนอกในรายที่

ยังไม่ทราบรายละเอียด ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อมูลด้านการเงินที่ใช้อ้างอิงได้ 
๔.๒ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโครงการ ต้องพิจารณาการเข้าไปประเมินความเสี่ยงหรือจัดท า

การควบคุมภายในของหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความส าคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เข้าไปปฏิบัติงานและสารสนเทศที่ให้ไป  

๔.๓ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความส าคัญของ 
อส. ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานในการประมวลผลขอมูลนั้น 

๕. สัญญาในการไม่เปิดเผยข้อมูล 
๕.๑ กรณีที่มีความจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาเจ้าของสารสนเทศจะให้สิทธิหน่วยงานภายนอกในการ

เขาถึงขอมูลเชนเดียวกับผูใชภายใน อส. โดยจะจ ากัดเพียงการเขาถึงขอมูลเทาที่จ าเปน 

เพื่อใหงานเสร็จสมบูรณ ขอพิจารณาใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาเจาของสารสนเทศ 

นั้นๆ หรือหนวยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

๕.๒   หนวยงานภายนอก ที่ปรึกษา หรือคูสัญญาที่ทํางานโดยตรงใหกับ อส. ทุกคน ที่ทํางาน

อยู่ภายใน อส. หรือนอกสถานที่จ าเปนตองลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผย 

ขอมูลของ อส. โดยสัญญาตองจัดท าใหเสร็จก่อนใหสิทธิในการเขาสู่ระบบเครือข่ายและ 

ขอมูลต ่างๆ ของ อส.  

๖. มาตรฐานทั่วไปของหนังสือสัญญาว่าจ้างที่ต้องมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
หน่วยงานภายนอก ต้องประกอบไปด้วยข้อความดังต่อไปน้ี 
๖.๑ สัญญาในการยอมรับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของ อส.  

๖.๒   สิทธิส าหรับ อส. ที่จะตรวจสอบสภาพแวดลอมการท างาน รวมทั้งการตรวจสอบการ

ท างานของหน่วยงานภายนอก  
๖.๓ เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมที่ใช้ทั้งด้านกายภาพและด้านตรรกะ เพื่อให้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอก มั่นใจได้ว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการจากภายนอกสามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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ได้ทั้ง ๓ ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ 
(Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)  

๖.๔ ข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย ได้แก ่ความลับส่วนบุคคล (Privacy) และการป้องกันข้อมูล 

๗. การหมดสัญญาจ้างหรือการยกเลิกการจ้าง 
๗.๑   การยกเลิกสิทธกิารเข้าถึงระบบและข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการ ยกเลิกความรับผิดชอบและสิทธิการเข้าถึงระบบและ
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก ที่ปรึกษา หรือคู่สัญญา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ตามความเหมาะสม  

๗.๒   การคืนทรัพย์สิน 
หน่วยงานภายนอก ที่ปรึกษา หรือคู่สัญญา จะต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดกับระบบงาน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกุญแจ บัตรผ่านเข้าออก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง คู่มือ และเอกสารต่างๆ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันสุดท้ายของการเลิกจ้าง 
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นโยบายส าหรบัผู้ปฏิบัตงิานชั่วคราว 
(Temporary Worker Policy)  

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้ก าหนดขี้นเพื่อใหทุกหนวยงาน ก ากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานชั่วคราว (Temporary 

Worker) ของผูที่ไมใช “เจาหนาที่” ของ  อส. ใหใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

เกิดประโยชนสูงสุดและมีความปลอดภัยจึงก าหนดขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนี้

๒.  การขอรับสิทธิของผู้ใช้งาน 
๒.๑ หน่วยงานที่มีความประสงค์ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ อส. ใหขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาระดับศูนย/ส านัก/กลุ่ม ขึ้นไปที่มี 

อ านาจครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูปฏิบัติงานชั่วคราวตองการจะเขาถึง 

ทั้งหมด ทั้งนี้ใหใชแบบฟอรมส าหรับผูปฏิบัติงานชั่วคราว (ภาคผนวก ข.) เพื่อขออนุมัติ 

ตามที่ อส. ก าหนด 

๒.๒   ผูดูแลระบบจะก าหนดรหัสประจําตัวผูใช และรหัสผานใหกับผูปฏิบัติงานชั่วคราวทุกทานที่่
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารตามข้อ ๒.๑ 

๓. การดูแลระหว่างการปฏิบัติงานชั่วคราว 
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ .๑ ต้องก าหนดให้มี เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแล

ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๓.๑   เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตองชี้แจงใหผูปฏิบัติงานชั่วคราวปฏิบัติตามขอก าหนดวาดวย

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค าสั่งที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

๓.๒   เจ าหนาทีท่ ีไ่ด ร ับมอบหมาย มีหนาที่ก ากับ ดูแลพฤติกรรมการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ อส. ใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน 

๓.๓ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สามารถยกเลิกสิทธิการใชระบบของผูปฏิบัติงานชั่วคราวที่มี

พฤติกรรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ในทางที่ไม่เหมาะสม 

๔. การดูแลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานชั่วคราว 
๔.๑ ผูปฏิบัติงานชั่วคราวที่ไดทําการสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไม่ก่อใหเกิดประโยชนกับ อส. 

ไวบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. จะตองท าการลบขอมูลทิ้งทั้งหมด โดยผูดูแล

ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวต้องก ากับดูแลการลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๔.๒ ผู้ดูแลระบบต้องยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวทันที เมื่อครบ

ก าหนดสิ้นสุดการใช้งาน 
๔.๓ ผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีที่ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวหมดความ
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จ าเป็น หรือเลิกการปฏิบัติงานก่อนก าหนด หรือครบก าหนดการปฏิบัติงานช่ัวคราว 

๕.  การดูแลเรื่องข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศที่เป็นความลับ 
๕.๑ ผูปฏิบัติงานชั่วคราวตองไมเปดเผยขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ตอ

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น ทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและภายหลังการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไปแลว ยกเวนกรณีที่จ าเปนตามค าสั่งศาลหรือตามกฎหมาย 

๕.๒   อส. สงวนสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายหากพบวาผูปฏิบัติงานชั่วคราวน าขอมูลที่เปน

ความลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อ 

ประโยชนของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ 

๖. สิทธิในการใช้งานการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล (Remote Access) ในการปฏิบัติงาน
ชั่วคราว 
การใชงานการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล ในการปฏิบัติงานชั่วคราว หมายถึง การที่ 

ผูปฏิบัติงานชั่วคราวเขามาปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. โดยเชื่อมตอ 

อินเทอรเน็ตผานอุปกรณโมเด็ม (Dial up Modem) เครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย 
หรือเครือขายคอมพิวเตอรอิื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ อส.  

สิทธิในการใชการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล ในการปฏิบัติงานชั่วคราวเปนสิทธิที่ อส. 

จะอนุญาตให้เฉพาะกับตัวบุคคลในระหว่างที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่กับบริษัทหรือองค์กรใดเท่านั้น โดยไม่
สามารถถ่ายโอนกันได้ระหว่างบุคคล บริษัท หรือ องค์กร หากบุคคลผู้เคยได้รับสิทธิดังกล่าวไม่ได้สังกัด
อยู่กับบริษัทหรือองค์กรที่เคยได้รับสิทธิแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวหมดสิทธิไป 

๖.๑   ผูที่ อส. อาจจะใหสิทธิใชการควบคุมและสั่งการจากระยะไกลในการปฏิบัติงาน

ชั่วคราวคือ ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวที่เป็นที่ปรึกษา (Consultant) หรือผู้ปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้าง (Contractor) เท่านั้น ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวที่เป็นนิสิตนักศึกษาฝึกงานอาจจะไม่ได้รับ
สิทธิดังกล่าว 

๖.๒ ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวจะต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน
โครงขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลวงหนากอนเขามาใชงาน การควบคุมและสั่งการจาก 

ระยะไกลสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผูปฏิบัติงานชั่วคราวโดยจะตองระบุวัตถุประสงค 

วิธีการการเขาถึง (Access) และขอบขายของการเขาถึงที่แนชัดและ อส. อาจจะ 

อนุญาตใหเปนรายครั้ง หรือเปนชวงระยะเวลาจํากัดแลวแตกรณีและความจําเปน 

๖.๓   อส. สงวนลิขสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับการโยกยายเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
หรือขอมูลของ อส. อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ผูปฏิบัติงานชั่วคราวไดรับอนุญาต 

๖.๔   อส. สงวนสิทธิ์เรียกรองคาเสียหาย หากระบบคอมพิวเตอรของ อส. ไดรับความ

เสียหาย หรือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์จากการสั่งการจากระยะไกล ในการปฏิบัติงาน
ชั่วคราว 
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๗. ข้อก าหนดส าหรับผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวที่เป็นนิสิตนักศึกษาฝึกงาน 
ผูปฏิบัติงานชั่วคราวที่เปนนิสิตนักศึกษาฝกงานตองสงมอบซอฟตแวรตนฉบับ ซอฟตแวรที่พรอม 

ติดตั้งอยางสมบูรณ (Executable Files) และลิขสิทธิ์ในผลงานที่ไดพัฒนาขึ้นทั้งหมดในระหวางการ 

ฝกงานใหกับ อส. เพื่อประโยชนในการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัย 
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หมวด ๓ 
การบริหารจัดการสินทรพัย์   
(Asset Management)  

มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันสินทรัพยของ อส. จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดและกําหนด 

ระดับของการปองกันสารสนเทศอยางเหมาะสม โดยมีการจัดทําบัญชีสินทรัพยระบุผูเปนเจาของ 

สินทรัพยและกําหนดหลักเกณฑการใชงานสินทรัพยที่เหมาะสม มีการจัดหมวดหมูสินทรัพยตาม 

ระดับชั้นความลับ และจัดทําปายชื่อเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพยตามที่ไดจัดหมวดหมูไวโดยมี 

นโยบายดังนี้ 

 นโยบายการจัดหมวดหมู่และการควบคุมสินทรัพย์
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นโยบายการจดัหมวดหมู่และการควบคุมสินทรัพย์ 
(Asset Classification and Control Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานในการจัดหมวดหมูและการควบคุมสินทรัพย 

ของ อส.เพื่อปองกันสินทรัพยจากภัยคุกคาม ชองโหว ผูบุกรุก การถูกขโมย และสิ่งที่สรางความ 

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได 

๒.  การจัดหมวดหมู่และการควบคุมสินทรัพย์ 
๒.๑ การจัดท าบัญชีสินทรัพย์ (Inventory of Assets) 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงานตองทําบัญชีสินทรัพยของหนวยงานและ 

แบงประเภทใหชัดเจนซึ่งรวมถึงบัญชีครุภัณฑคอมพิวเตอรและบัญชีขอมูลที่เก็บไวในสื่อตางๆทั้งหมด 

เพื่อใชในในการกําหนดมูลคาสินทรัพยระดับความสําคัญและวิธีการปองกันที่เหมาะสม รวมทั้ง 

ตองระบุผูเปนเจาของสารสนเทศในแตละชนิดตามที่กําหนดไวในบัญชีสินทรัพยซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้

๒.๑.๑    สินทรัพยของ อส.ที่เปนครุภัณฑอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย

และซอฟตแวรที่มีคาลิขสิทธิ์ตองมีการขึ้นบัญชีไวในระบบการจัดการ 

สินทรัพยของ อส. ตามหลักเกณฑหรือสัญญาที่ไดมีการกําหนดไวสําหรับ 

ระบบดังกลาว 

๒.๑.๒    สินทรัพยของ อส. ที่เปนซอฟตแวรที่ใชเพื่อการใหบริการของ อส.ซึ่งไม

มีคาลิขสิทธิ์หากหนวยงานใดมีการใชงานใหหนวยงานนั้นทําทะเบียนการใช 

งานไวที่หนวยงานและใหสงสําเนาดังกลาวใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการ 

จัดการขอมูลและสินทรัพยของ อส.เพื่อประโยชนในการคนหาติดตามและ 

สํารวจชองโหวที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

๒.๑.๓ อุปกรณค์อมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ ต้องก าหนดให้มีหน่วยงานเป็น
ผูรับผิดชอบและหนวยงานที่จัดหาหรือเชาจะตองจัดทําบัญชีรายการของ 

คอมพิวเตอรซอฟตแวรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดหาหรือเชามาใชงาน 

และใหสงสําเนาดังกลาวใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขอมูลและ 

สินทรัพยของ อส.  

๒.๑.๔   สื่อบันทึกหรือบรรจุขอมูลที่เปนสินทรัพยของ อส. หากหนวยงานใดมีการใช

สื่อเพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการก าหนดชั้นความลับ “ชั้นลับที่สุด” หรือ “ชั้นลับ
มาก” หรือ “ชั้นลับ” หน่วยงานนั้นจะต้องมีการท าบัญชีควบคุมการใช้งานเพื่อ
ระบุผู้รับผิดชอบและป้องกันไม่ให้รั่วไหล 
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๒.๒ การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ (Inventory Check) 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ตองมีการตรวจสอบบัญชีสินทรัพยตาม 

ระยะเวลาที่กําหนดไว โดยอาจกําหนดใหตรวจสอบ เดือนละครั้งสําหรับระบบสําคัญ หรือปีละครั้ง 

สําหรับระบบการใชงานทั่วไป 

๒.๓ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Classification) 
๒.๓.๑ ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) หรือสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information) ให้

หน่วยงานระบุชนิดลักษณะของข้อมูล ได้แก่ หัวข้อเรื่องใด (Topic) ให้ชัดเจน 
ความส าคัญ และล าดับชั้นความลับ ดังต่อไปนี ้
๒.๓.๑.๑ “ชั้นลับที่สุด” 
๒.๓.๑.๒ “ชั้นลับมาก” 
๒.๓.๑.๓ “ชั้นลับ” 
โดยยึดถือจากค านิยาม ทั้งนี้หากไม่ได้มีการก าหนดชั้นความลับที่ชัดเจนไว้ ให้ถือว่า
ข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นเป็น “ชั้นเปิดเผย” หรือ “ข้อมูลทั่วไป” โดยปริยาย 

๒.๓.๒ เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่พิมพ์หรือท าซ้ าขึ้นมาจากข้อมูลดิจิทัล หรือสารสนเทศดิจิทัล 
ซึ่งมีการก าหนดชั้นความลับไว้ ทั้งในกรณีทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่ามีชั้น
ความลับเดียวกันกับข้อมูลดิจิทัลหรือสารสนเทศดิจิทัลนั้น ยกเว้นว่ามีการจัดล าดับ
ชั้นความลับใหม่โดยหน่วยงานผู้ผลิตเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้น 

๒.๓.๓ ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ตองทําการจัดหมวดหมู กําหนดชั้น
ความลับและกําหนดระดับความสําคัญของเอกสาร (Classification Document 

Guidelines) เพื่อปองกันสารสนเทศของ อส . ใหมีความปลอดภัยดวยวิธีการที่ 

เหมาะสมโดย อส. และมีกระบวนการในการจัดหมวดหมูของขอมูลและสินทรัพย 

ไดแกชั้นลับที่สุด ชั้นลับมาก และชั้นลับ การกําหนดแนวทางการแบงชั้นความลับ 

ของขอมูลตองอยูในการควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไมวาจะ 

อยูในรูปแบบใดก็ตาม 

๒.๓.๔ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ถูกจัดท าขึ้นจะต้องมีการควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยอยางเหมาะสมตั้งแตการเริ่มพิมพ การเก็บรักษาจนถึงการทําลาย และ 

กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติให“เจาหนาที่”ของ อส.ตองปฏิบัติตามเพื่อให 

มั่นใจวาขอมูลไดรับการควบคุมและรักษาความปลอดภัย 
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๒.๔ การจัดท าป้ายชื่อ ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information Labeling and 
Handling) 

๒.๔.๑    ผูอํานวยการสาํนัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน จัดทําปายชื่อสาํหรับขอมูลและ

สารสนเทศ โดยแยกตามหมวดหมู่ที่ก าหนดไว้ มีการส่งมอบและจัดเก็บตามขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การถ่ายเอกสาร การจัดเก็บ การส่งต่อ การ
สื่อสาร และการท าลาย มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๒.๔.๑.๑ ข้อมูลที่อยู่ “ชั้นลับที่สุด” ทั้งฉบับจริงและส าเนาต้องมีการระบุถึง

ระดับความปลอดภัยของข้อมูลในเอกสารตรงบริเวณส่วนหัวและ/หรือ
ส่วนท้ายของเอกสารทุกหน้า 

๒.๔.๑.๒ การน าส่งเอกสารข้อมูล “ชั้นลับที่สุด” ต้องใส่ซองเอกสารลับเฉพาะ ที่
ไม่สามารถเห็นถึงเนื้อหาของเอกสารที่บรรจุภายในและปิดผนึก ลงชื่อ
ของผู้รับอย่างชัดเจน 

๒.๔.๑.๓ ข้อมูลที่อยู่ “ชั้นลับที่สุด”  ต้องมีการจัดเก็บในลิ้นชักหรือตู้ที่มีการล็อค 
หรือห้องที่มีการออกแบบพิเศษส าหรับการเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้
โดยเฉพาะ และจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ 

๒.๔.๑.๔ การท าส าเนาเอกสารข้อมูลที่อยู่ “ชั้นลับที่สุด” ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 

๒.๔.๑.๕ ข้อมูลที่อยู่ “ชั้นลับที่สุด” ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่
ใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อพิมพ์หรือท าส าเนาของ
ข้อมูล 

๒.๔.๑.๖ ข้อมูลที่อยู่ “ชั้นลับที่สุด” ผู้ที่ควบคุมการใช้งานเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต
ให้ตรวจสอบข้อมูลที่พิมพ์หรือส าเนา 

๒.๔.๑.๗ ข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ใน “ชั้นลับมาก” ต้องใช้ระบบการน าส่งแบบใส่ ๒ 
ซองซ้อน โดยซองด้านในระบุถึงชื่อและประเภทของข้อมูลอย่างชัดเจน 
ส่วนซองด้านนอกจะระบุถึงช่ือและที่อยู่ของผู้รับเท่านั้น 

๒.๔.๑.๘ ข้อมูล “ชั้นลับมาก” ต้องส่งให้ถึงมือผู้รับที่ระบุเท่านั้นและต้องมี
ลายเซ็นต์ของผู้รับระบุว่าได้รับเอกสารแล้ว 

๒.๔.๑.๙ การท าส าเนาเอกสารข้อมูลที่อยู่  “ชั้นลับมาก”  ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับกลางเท่านั้น 

๒.๔.๑.๑๐ ข้อมูลที่อยู่ “ชั้นลับมาก”  ต้องถูกจัดพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมโยง
กับระบบเครือข่ายที่สามารถควบคุมการใช้ได้เพื่อป้องกันการอ่าน 
เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลได้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
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๒.๔.๑.๑๑ เอกสารข้อมูล “ชั้นลับที่สุด” “ชั้นลับมาก” และ “ชั้นลับ” ที่ไม่ได้
น ามาใช้แล้วต้องถูกรวบรวม ขีดฆ่า และท าเครื่องหมาย “ท าลายได้” 
และน าเอกสารไปท าลายเพื่อไม่ให้สามารถอ่านหรือน ามาใช้ได้อีกโดย
การฉีกหรือเผาท าลาย 
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หมวด ๔ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางดา้นทรพัยากรบุคคล 

(Human Resource Security) 

        มีวัตถุประสงคเพื่อให “เจาหนาที่” ผูที่ อส. ทําสัญญาจางและหนวยงานภายนอกเขาใจถึง 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนทั้งกอนการจางงาน ระหวางการจางงาน และการสิ้นสุดหรือ 

การเปลี่ยนการจางงาน ซึ่งรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ผูกพันทางกฎหมาย และตระหนักถึงภัย 

คุกคามและปญหาที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การ 

ฉอโกง และการใชอุปกรณผิดวัตถุประสงค รวมทั้งลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติ 

หนาที่ โดยมีนโยบายดังนี้

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
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นโยบายความมั่นคงปลอดภยัที่เกี่ยวข้องกบัทรัพยากรบคุคล 
(Human Resource Security Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการควบคุมความปลอดภัยสวนบุคคล โดยก าหนด 

เปนมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา “เจาหนาที่” ของ อส. ใหม เพื่อให้มั่นใจวามีการ 

พิจารณาคุณสมบัติอยางเพียงพอกอนที่จะมีการวาจ้าง ตลอดจนเมื่อเริ่มปฏิบัติงานต้องมีการก าหนด 

สิทธิในการเข้าสูอาคารสถานที่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่และ 

สิทธินั้น และจะต ้องมีการยกเลิกเมื่อสิ้นสุดการวาจ้างหรือมีการโยกย้ายการปฏิบัติงานของ “เจาหนาที่” 

ดังกลาว  

๒. มาตรฐานการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการสรรหาบุคลากร 
๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย (Including Security in 

Job Responsibilities) 

 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในคุณสมบัติของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดแก 

๒.๑.๑ มีความรับผิดชอบ สามารถปกปิดรหัสผ่านไว้มิให้รั่วไหลได้ 
๒.๑.๒ สามารถป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการติดหรือแพร่ระบาดของมัลแวรไ์ด ้ 
๒.๑.๓ มีความรู้ในการท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความแข็งแกร่ง (Hardening)  
๒.๑.๔ มีความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 

ตามหน้าที่ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร (Personnel Screening) 
๒.๒.๑ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ ต้องท าการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงานทุกคนกอนที่จะบรรจุเปนเจ้าหน้าที่หรือ 

ลูกจ ้างของ อส. โดยจะต้องไมมีประวัติในการบุกรุก แก้ไข ท าลาย หรือ 

โจรกรรมข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานใดมากอน 

๒.๒.๒ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการจะต้องจัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของ อส. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เขามาใหมได้ศึกษาและรับทราบ 

๒.๒.๓ “เจาหนาที่” ใหมทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับสัญญาในนโยบายและ

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามนโยบายเหล่านั้น 
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๒.๓ การก าหนดเงื่อนไขการจ้างงาน (Terms and Conditions of Employment) 
๒.๓.๑ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต้องก าหนดเงื่อนไข

การจ้างงานที่รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อส.   

๒.๓.๒ เพื่อใหการบริหารจัดการเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Login) เปนไปอยาง

ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลและ
สวัสดิการ ต้องแจ้งให้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทราบทันทีเมื่อมี 
๒.๓.๒.๑ การบรรจุเจ้าหน้าที่ 
๒.๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพเจ้าหน้าที่ 
๒.๓.๒.๓ การลาออก หรือการสิ้นสุดการเป็น “เจ้าหน้าที”่ หรือการถึงแก่กรรม 
๒.๓.๒.๔ การโยกย้ายหน่วยงาน  
๒.๓.๒.๕ การพักงาน การลงโทษทางวินัย หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ 

๒.๓.๓    ผูอํานวยการสาํนัก/กอง/กลุม ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ต้องก าหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับการ
เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
การว่าจ้างนั้นทันที  โดยต้องเก็บข้อมูลให้สามารถตรวจสอบประวัติการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้ 

๒.๓.๔ เมื่อสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติราชการ “เจ้าหน้าที่” 
จะตองคืนสินทรัพยอันเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของตนที่เปนของ อส. ไดแก 

อุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสําเนาของขอมูล กุญแจ 

บัตรประจําตัว บัตรผานเขา-ออก ฯลฯ ใหแก อส. ในทันทีที่พนหนาที่

๒.๔ การลงนามมิใหเปิดเผยความลับของ อส.  (Confidentiality Agreements) 

หนวยงานดูแลรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ ตองมีการลงนามในสัญญา 

ระหวาง “เจาหนาที่” และ อส. วาจะไมเปิดเผยความลับของ อส. โดยการลงนามนี้จะเปนสวน 

หนึ่งของการวาจาง “เจาหนาที่” นั้น ทั้งนี้ตองมีผลผูกพันทั้งในขณะที่ทํางานและผูกพันตอเนื่องเปน 

เวลาไมนอยกวา ๑ ปี ภายหลังจากที่สิ้นสุดการวาจางแลว 

๒.๕ กระบวนการเพื่อลงโทษทางวินัย (Disciplinary Process)  
อส. มีมาตรการด าเนินการกับผูฝาฝน ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ อส. โดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้

๒.๕.๑ การฝ่าฝืนระเบียบโดยเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจหรือบังเอิญ ได้แก่ การเลือก
รหัสผ่านที่ไม่เหมาะสม การท าให้ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Processor) 
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กินก าลังระบบ การใชพ้ื้นที่ฮาร์ดดิสก์เกินโควต้าโดยไม่ปฏิบัติตามค าเตือน การ
สั่งใช้งานโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรจ านวนมากจนเกิดผลกระทบต่อการท างาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ผู้ดูแลระบบจะแจ้งเตือนโดยวาจา 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร แต่หากเป็นการ
กระท าผิดซ้ า ผู้ดูแลระบบอาจระงับสิทธิของผู้ ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ก่อนจนกว่าจะมีการตักเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้บังคับบัญชา 

๒.๕.๒ การฝ่าฝืนระเบียบขั้นรุนแรง เกิดจากการละเมิดกฎโดยเจตนาหรือจงใจสร้าง
ความเสียหายให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่มีสิทธิและไม่ได้รับ
อนุญาต ได้แก่  
๒.๕.๒.๑ การจงใจสร้างความเสียหายแก่โปรแกรมหรือข้อมูลหรืออุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ระบบ  
๒.๕.๒.๒ การขโมยหรือพยายามขโมยสินทรัพย์หรือสิ่งที่ไม่มีสิทธิในการ

ครอบครองมาไว้ในครอบครอง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
ได้แก่ การลักลอบหรือใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย เป็นต้น 

๒.๕.๓ การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(Unauthorized Access)  ทั้งทางกายภาพ ทางเครือข่าย และทางข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การลักลอบดักฟังหรือดักเก็บข้อมูลที่มีชั้น
ความลับ ทั้งในส่วนของการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถดักจับ
ข้อมูล การตรวจหาช่องโหว่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability 
Scan) การทดสอบการเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration 
Test) การเจาะรหัสผ่าน (Crack Password) การทดลองถอดรหัส 
(Decoding) การดักจับข้อมูลจราจรทางเครือข่าย (Sniff Nework Traffic) 
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น 

๒.๕.๔    ประพฤติมิชอบในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ อส. ไดแก การคดโกง 

คัดลอกผลงาน หรือใหขอมูลที่ผิดแก อส. โดยเจตนา 

๒.๕.๕    การสรางเว็บไซตสวนตัวที่แสดงออกในลักษณะที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ 

และศีลธรรม 

๒.๕.๖    การกอความวุนวายที่ขัดตอกฎระเบียบของ อส. หรือสรางความเดือดรอน 

รบกวนการท างานของผู้ใช้งานอื่นๆในระบบเครือข่าย 
๒.๕.๗ กรณีที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อก าหนดในระเบียบนี้ และก่อให้เกิดความเสียหาย

แก อส. หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด อส. จะพิจารณาด าเนินการทางวินัย 

และกฎหมายแกผูใชงานหรือหนวยงานภายนอกนั้นตามความเหมาะสม  
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ดังต่อไปนี ้
๒.๕.๗.๑ ผู้ดูแลระบบจะพิจารณาระงับการใช้งาน และจะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน

ที่ทําผิดระเบียบไปยังหนวยงานตนสังกัดใหรับทราบ หรือแจงให 

ผูบริหาร อส. รับทราบและพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวน 

ขอเท็จจริง เพื่อพิจารณาความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

เปนรายกรณีไป และ อส. อาจพิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือ 

ทางกฎหมายแกผูนั้นตามความเหมาะสม 

๒.๕.๗.๒ ลงโทษทางวินัยต่อผู้ละเมิดตามความเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดการ
ละเมิดซ้ า และในกรณีที่ผู้ละเมิดเป็นหน่วยงานภายนอก ให้
ด าเนินการตามกฎหมายตอไป 

๒.๕.๗.๓   หากการกระท าดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอ อส.

อย่างร้ายแรง หรือเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ให้ส่งตัวไป
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.๕.๗.๔ หากการกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและตองเสียคาใชจายในการกูคืน อส. 

สามารถเรียกรองคาเสียหายในสวนนี้ เพื่อเปนคาใชจายในการ 

กูคืน 

ขอยกเวน: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบหรือ 

สงเสริมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การสแกนหาชองโหวในระบบการ 

ทดสอบการเจาะระบบ การทดลองเจาะรหัสผาน การทดลองถอดรหัส การดักจับขอมูลจราจรทาง 

เครือขาย เปนตน หากปฏิบัติโดยหนวยงานหรือบุคคลที่ไดรับอนุญาต หรือโดยหนวยงานหรือบุคคล 

ไดรับมอบหมายจาก อส. แลว จะไมถือวาเปนการฝาฝนระเบียบนี้

๓. การอบรมผู้ใช้งาน (User Training) 
เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบและตระหนักถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสารสนเทศ รวมถึงให้

สามารถป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๑ การให้ความรู้และการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่ผู้ใช้ (Information Security Education and Training) 
๓.๑.๑ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ร่วมกับหน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 
ต้องจัดการประชุม สัมมนา หรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และระบบเครือขายของ อส. โดยหลักสูตรการอบรมขึ้นอยูกับหน้าที่่
ความรับผิดชอบของผู้ใชง้าน  

๓.๑.๒ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

มีหน้าที่ในการแจ้งให้ “ผูใชงาน” ทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ด้วย 

๓.๑.๓   “เจาหนาที่” ใหมของ อส. ทุกคน ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และระเบียบ 

ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ อส. โดยตองเปนส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ และ 

ตองมีการลงนามและเก็บรวบรวมไวในแฟ้มประวัติของ “เจาหนาที่” ดวย 
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หมวด ๕ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

(Physical and Environmental Security) 

มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและป้องกันการเขาถึงทางกายภาพโดยไม่ไดรับอนุญาต ป้องกัน 

สินทรัพยสารสนเทศของ อส. ไม่ใหเกิดการสูญหาย ถูกขโมย เกิดความเสียหาย เกิดการกอ่กวนหรือ 

แทรกแซง ป้องกันการถูกเปดเผยโดยไม่ไดรับอนุญาตของสินทรัพยของ อส. และป้องกันไม่ให กิจกรรม 

การดําเนินงานต่างๆ ของ อส. เกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก ไดแก่ การมีระบบ กระแสไฟฟ้าสํารอง 

ระบบสื่อสารสํารอง เปนตน โดยมีนโยบาย ดังนี้

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 นโยบายการควบคุมการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย
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นโยบายความมั่นคงปลอดภยัทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
(Physical and Environmental Security Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

กายภาพที่เกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งเปนที่ตั้งและพื้นที่ใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจน 

อุปกรณคอมพิวเตอร ข้อมูลและสารสนเทศซึ่งเปนสินทรัพยของ อส. โดยนโยบายนีม้ีผลบงัคับใช ้กบั 

ผู้ใช้งานและหน่วยงาน อส. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 

๒. มาตรฐานในการก าหนดบริเวณที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Secure Areas) 
๒.๑    ทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับสํานัก/กอง/กลุม ขึ้นไป จะตองมีการจําแนกและกําหนดบริเวณ

พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้นิยามไว้ รวมทั้งจัดท าแผนผังแสดงต าแหน่ง
และชนิดของพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมและรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
ประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยควรระบุให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่ี
ประเภทและประเภทใดบ้าง 

๒.๒ ทุกหน่วยงานต้องก าหนดการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับหมวดหมู่และความส าคัญของข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีอยู่ในระบบ 

๒.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณในการรักษาความปลอดภัย  ได้แก่ การติดตั้งกล้องวงจรปด (CCTV) ระบบควบคุม 

การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control) หรืออุปกรณที่สามารถปองกัน 

ภัยคุกคามจากผู ้บุกรุก เปนต้น ในพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ได้แก่ 
ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย (Data Center) ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Network Center) 

ห ้องเก็บข้อมูลส ารอง (Recovery Site) เพื่อให้เปนไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ 

๓. การควบคุมการเข้าออก (Physical Entry Controls) 
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ และผู้อ านวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่เปนเจ้าของ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต ้องร่วมกันก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกในบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิเท่านั้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ ระบุตัวผู้ใช้งานและช่วงเวลาที่มีสิทธิผ่านเข้าออกในแต่ละพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
๓.๒ ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิให้เข้าออกสถานที่ท างานได้เฉพาะบริเวณที่ถูกก าหนดเท่านั้น 
๓.๓ หากมีบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานขอเข้าพื้นที่ โดยมิได้ขอสิทธิในการเข้าพื้นที่นั้นไว้เป็นการ

ล่วงหน้าหนวยงานตองตรวจสอบเหตุผลและความจาํเปนกอนที่จะอนุญาตใหเขาพื้นที่เปน

การชั่วคราวหรือไม ่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวที่ อส. ออกให้ 
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หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ราชการออกให้ โดยหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ต้องจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและการขอเข้าออกไว้เป็นหลักฐาน 
ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ 

๔. ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงาน ห้องท างาน และเครื่องมือ
ต่างๆ (Securing Offices, Rooms and Facilities) 

๔.๑    ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แต่ละหน่วยงาน ตองมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับส านักงาน ห้องท างานและเครื่องมือต่างๆ เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญสูงต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มี
การผ่านเข้าออกของบุคคลเป็นจ านวนมาก ส านักงานจะต้อง ไม่มี “ป้าย" หรือ 
“สัญลักษณ์” ที่บ่งบอกถึงการมีระบบส าคัญในบริเวณดังกล่าว ประตูหน้าต่างของ
ส านักงานต้องใส่กุญแจเมื่อไม่มีคนอยู่ เครื่องโทรสารหรือเครื่องถ่ายเอกสารควรแยก
ออกมาจากบริเวณดังกล่าว เป็นต้น โดยมีการกั้นพื้นที่อย่างรอบด้าน หรือติดตั้งผนัง 
ติดตั้งเหล็กดัด ล็อคประตูที่ใช้ดอกกุญแจ หรือมีระบบตรวจสอบการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมทางสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การ
ติดตั้งระบบปรับอากาศ  การควบคุมความชื้น เป็นต้น 

๔.๒ การปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม (Working in Control Areas) 
๔.๒.๑    ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แต่ละหน่วยงาน ตองมีการควบคุมการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกในบริเวณพื้นที่ควบคุม รวมถึงการไม่
อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอในบริเวณนั้น เป็นต้น 

๔.๒.๒ ต้องมีป้ายประกาศข้อความ “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามถ่ายภาพ
หรือวดีิโอ” และ “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณภายในพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงาน 

๔.๓ การจัดบริเวณส าหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก (Public 
Access, Delivery, and Loading Areas) 

 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบดานอาคารและสถานที่ ตองจัดบริเวณสําหรับการเขาถึงหรือ 

การส่งมอบผลิตภัณฑโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อปองกันการเขาถึงสินทรัพยของ อส. โดยไม่ไดรับ 

อนุญาต และถาเปนไปไดควรจัดเปนบริเวณแยกออกมาต่างหาก 

๔.๔ ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ (Equipment Security) 
๔.๔.๑ ผู้ใช้งานต้องจัดตั้งเครื่องมือไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยรวมทั้งมีการป้องกันภัย

หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณเหลานั้น

๔.๔.๒   ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่เปนเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอง

ก าหนดให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
ได้แก่ การซ่อมบ ารุงปีละ ๑ ครั้ง หรือระบบที่ส าคัญมากอาจจะก าหนดให้มี
การบ ารุงรักษาทุกเดือน เป็นต้น 
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๔.๔.๓    ผูอํานวยการสาํนัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ตองกําหนดใหมีการปองกัน

สินทรัพยและอุปกรณของ อส. รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Notebook) อุปกรณสมารทโฟน (Smart Phone)  เมื่อถูกน าไปใช้งานนอก 

ส านักงาน โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบในการใช้งานการยืม-คืน 

๔.๔.๔    ผู้อ านวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ต้องก าหนดให้มีวิธีการในการ

ท าลายอุปกรณ์ (Secure Disposal of Reuse of Equipment) ซึ่งมีข้อมูล
ส าคัญเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรั่วไหล
หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีการปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการภายใต้
นโยบายการจัดการสื่อบันทึกข้อมูล ข้อ ๓. ก าจัดสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal 
of Media) หน้า ๗๘-๗๙  

๔.๕ ระบบกระแสไฟฟ้าส ารอง (Power Supply) และระบบป้องกันภัย 
   ผู้อ านวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ต้องก าหนดให้มีระบบกระแสไฟฟา 

ส ารอง ส  าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๕.๑ ต้องมีระบบไฟฟ้าส ารองอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารองและบ ารุงรักษาอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

๔.๕.๒ ต้องมีระบบเตือนภัยหรือป้องกันภัย ได้แก ่ระบบดับเพลิง ระบบเตือนอัคคีภัย 
๔.๕.๓ ต้องมีการวางแผน และซักซ้อมการปฏิบัติรับมือกับภัย จากอัคคีภัย อย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๔.๕.๔    ไมควรกระท าการใดๆ ให้เกิดมีประกายไฟหรือเปลวไฟ 

๔.๕.๕    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญของ อส. จะต้องมีการปฏิบัติตาม

นโยบายที่เกี่ยวกับแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติราชการของ อส. 

๔.๖ การเดินสายไฟฟ้าหลัก (Main Power Cable) และสายเคเบิลหลัก (Backbone Cable) 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน ตองค านึงถึงการเดินสายไฟฟ้าหรือสาย 

เคเบิลเขามาภายในอาคารส านักงาน ทางผานเขามาทางใตดิน ผานชองพิเศษที่จัดไวหรือเปน 

บริเวณที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาถึงไดงาย หรือบริเวณที่มีการเดินสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิล 

เขามาภายในอาคารส านักงาน และมีการติดตั้งตูพักสาย ตองล็อคไวตลอดเวลาและจ ากัดการ 

เขาใชงานไดเฉพาะเจาหนาที่หรือบุคคลที่มีสิทธิเทานั้น
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๔.๗ การควบคุมทั่วไป (General Controls) 
๔.๗.๑ “เจ้าหน้าที่” ที่ต้องไม่ทิ้งเอกสารหรือสื่อบันทึกข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น 

“ชั้นลับที่สุด” หรือ “ชั้นลับมาก” ไว้ในที่สามารถพบเห็นได้ง่าย (Clear 
Desk) โดยจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ตู้จ่ายเอกสารหรือจดหมาย
และเครื่องโทรสารจะต้องได้รับการดูแลให้ปลอดภัยด้วย 

๔.๗.๒    การเคลื่อนยายสินทรัพยของ อส. ผูดูแลระบบแตละหนวยงานตองท า
เปนบันทึกและขออนุญาตจากผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม อยางถูกตองใน 

การเคลื่อนยาย ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๗.๒.๑ ผูที่รับผิดชอบในการยายสถานที่ทาํงาน ตองตรวจสอบความ

เรียบรอยครั้งสุดทายทันทีหลังจากที่ทําการยายของเสร็จสิ้น 

รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่และสินทรัพยดวย การยายสถานที่ท างาน 

เปนชวงเวลาที่ตองระวังเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่อาจมีการ 

มองขามได โดยเฉพาะชวงเวลาที่ตองเรงจัดการยายใหเสรจ็สิ้น 

จึงตองใหความระมัดระวัง เพราะอาจมีการผอนปรนมาตรการ 

รักษาความปลอดภัยตอขอมูลที่มีความส าคัญหรือตอระบบ 

เครือขายของ อส. ได 

๔.๗.๒.๒ ข้อมูลที่มีความส าคัญมาก รวมถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา ควรมีการเคลื่อนย้ายโดยผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลและ
สารสนเทศเท่านั้น ไม่ควรเคลื่อนย้ายโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของ
ข้อมูลและสารสนเทศ เว้นเสียแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ 

๔.๗.๒.๓ ผู้ใช้งานจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลส าคัญใดๆ ต้องมีการเข้ารหัสเมื่อถูก
จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์  

๔.๗.๒.๔ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายสถานที่ท างานจะต้องมีการตรวจ
ตราสถานที่ย้ายสินทรัพย์ออก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใด
หลงเหลืออยู่  มีการก าหนดความรับผิดชอบในการดูแลให้
ครอบคลุมส่วนที่เก็บเอกสาร ได้แก่ ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ห้องเก็บ
รักษาแฟ้มข้อมูล ห้องนิรภัย เป็นต้น 

๔.๗.๒.๕ ต้องมีการปรับปรุงเอกสารหรือทะเบียนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนยาย เพือ่ใชเปนขอมูลในการ 

ควบคุมสินทรัพยของ อส. 
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นโยบายการควบคุมการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย 
(IT Security Room Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกันมิใหบุคคลที่ไมมีอ านาจหนาที่เกี่ยวของ 

ในการปฏิบัติหนาที่ภายในหองมั่นคงปลอดภัย เขาถึง ลวงรู แกไขเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารที่สาํคัญ ซึ่งจะท าใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบคอมพิวเตอรของ 

อส. โดยมีการก าหนดกระบวนการควบคุมการเขาออกที่แตกตางกันของกลุมบุคคลตางๆ จาก 

เจาหนาท่ีของศูนยสารสนเทศ เจาหนาที ่อส. ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก เปนตน  

๒. กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย 
๒.๑ “ผู้ดูแลระบบห้องมั่นคงปลอดภัย”  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

๒.๑.๑ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นสัดส่วนชัดเจน ได้แก่ ส่วน
ระบบเครือข่าย (Network Zone) ส่วนห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย (Data Center) 
ส่วนเครื่องพิมพ์ (Printer Zone) เป็นต้น เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและยังท า
ให้การควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าคัญต่างๆ ให้มี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

๒.๑.๒ ท าการก าหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ดูแล
ระบบหองมั่นคงปลอดภัยของศูนยสารสนเทศ หรอืบคุคลทีป่ฏบิัตหินาที่ 

เกี่ยวของภายใน ไดแก เจาหนาที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร (Computer Operator) 

เจาหนาที่ผูดูแลระบบ (System Administrator) เปนตน  

๒.๑.๓ สิทธิในการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย “เจ้าหน้าที่” แต่ละคนต้องได้รับการ
อนุมัติจากผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม  หรือผูที่ไดรับอนุมัติ โดยผาน 

กระบวนการลงทะเบียนเปนลายลักษณอักษร โดยสิทธิของเจาหนาที่แตละคน 

ขึ้นอยูกับหนาที่การปฏิบัติงาน 

๒.๑.๔ “เจ้าหน้าที่” และ “หน่วยงานภายนอก” ทุกคนต้องลงทะเบียน เพื่อใช้ในการ
เข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย 

๒.๑.๕ ต้องจัดท าระบบเก็บบันทึกการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัย โดยบันทึกดังกล่าว 
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล เวลาผ่านเข้าออก และควรมีการตรวจสอบ
บันทึกดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

๒.๑.๖    ไมอนุญาตใหผูที่ไมเกี่ยวของหรือผูที่ไมไดรับอนุญาตจากผูอ านวยการสาํนัก/กอง/

กลุ่ม เข้าภายในห้องมั่นคงปลอดภัย 
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๒.๑.๗ การเข้าถึงห้องมั่นคงปลอดภัย ต้องมีการลงบันทึกตามแบบฟอร์มเกี่ยวกับควบคุม
การเข้าและออก พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเข้าใช้ห้องมั่นคงปลอดภัย และมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองทุกครั้ง 

๒.๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึกและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัยเป็นประจ าทุกเดือน 

๒.๑.๙ ต้องท าการทบทวนสิทธิของเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

๒.๒ “เจ้าหน้าที่” และ “ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก”  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๒.๒.๑ ลงทะเบียน เพื่อใช้ในการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัยในสมุดบันทึก 
๒.๒.๒ ในกรณีที่น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้อง

มั่นคงปลอดภัย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องหรือลงบันทึกรายการอุปกรณ์ใน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าออกให้ถูกต้องชัดเจน 

๒.๒.๓ ต้องติดบัตรประจ าตัวหรือบัตรผ่านตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลาที่
อยู่ในห้องมั่นคงปลอดภัย 

๒.๒.๔ สิทธิการเข้าออกห้องมั่นคงปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับเหตุผลความจ าเป็นในการขอเข้า
ใช้พื้นที่ และสามารถเข้าได้เฉพาะพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้า
ออกเท่านั้น 

๒.๒.๕ สามารถน าผู้ติดตามเข้ามาช่วยงานได้ไม่เกินครั้งละ ๒ คน ถ้าต้องการมากกว่านี้ 
ต้องแจ้งเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน ๒ วัน 
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หมวด ๖ 
การบริหารจัดการด้านการสือ่สารและการด าเนนิงาน 

(Communications and Operations Management) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย รักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยของการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อตกลง ลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวของระบบ ป้องกันซอฟต์แวร์และสารสนเทศให้
ปลอดภัยจากการถูกท าลายโดยซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี (Malicious Software) ป้องกันสารสนเทศ
บนระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท างานของระบบเครือข่าย ป้องกันการเปิดเผย 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การลบหรือการท าลายสินทรัพย์สารสนเทศโดยไม่ ได้รับอนุญาต รักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน สร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจจับกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีนโยบาย 
ดังนี ้

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย

 นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 นโยบายการใช้งานระบบป้องกันไวรัสส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์

 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

 นโยบายการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่

 นโยบายการจัดการสื่อบันทึกข้อมูล

 นโยบายการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

 นโยบายสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

 นโยบายการเฝ้าระวังทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
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นโยบายความมั่นคงปลอดภยัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network Security Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหการใชงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรเปนไปอยา่งถูกตองและปลอดภัย 

จึงจ าเปนตองมีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของ อส. ใหมีความมั่นคงปลอดภัยดานความถูกตอง 

การเก็บรักษาเปนความลับ และความพรอมในการใชงาน นโยบายดังกล่าวนี้มีผลบังคับใชกับ 

“เจาหนาที่” ของ อส. และหน่วยงานภายนอกที่ขออนุญาตใชงานสารสนเทศของ อส. 

๒. มาตรฐานทั่วไป 
๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติงาน (Operational Procedures 

and Responsibilities) 

๒.๑.๑    ผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่เปนเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองใหมี

การจัดท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบงานนั้นๆ โดยมีเนื้อหาใน
ส่วนการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย 

๒.๑.๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสารสนเทศ หน่วยงานที่ดูแลสารสนเทศนั้นต้อง
ท าการบันทึกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ส าคัญและแจ้งให้หน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๒.๑.๓    ผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่เปนเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองแบง่

หน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายที่หน่วยงานนั้นๆ รับผิดชอบ 

๒.๑.๔    ผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่เปนเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอง

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย และด าเนินการตรวจสอบผู้ละเมิด 

๒.๑.๕    ผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่เปนเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอง

แยกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออกจาก
เครื่องที่ท างานจริงหรือเครื่องใหบริการ 

๒.๑.๖    ในกรณีที่มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก อส. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องควบคุมให้ใช้งานหรือเข้าถึงระบบตาม
สิทธิของผู้ใช้งานที่ได้รับ และตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
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๒.๒ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการต่อหน่วยงานภายนอก (Managing 
Changes to Third Party Services) 
ต้องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการของหน่วยงานภายนอก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อ

ระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการของหน่วยงานภายนอก การปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและขั้นตอนปฏิบัติส าหรับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผู้ให้บริการจากภายนอก โดยต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้  รวมทั้ง
ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ 

๒.๓ การวางแผนและการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ (System Planning and 
Acceptance) 
๒.๓.๑ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมี
การวางแผนก าหนดความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมในอนาคต โดย
ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้โครงการเกิด
ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดหา และควรค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศด้วย ซึ่งจะท าให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยและไม่เกิดค่าใช้จ่ายใน
ภายหลัง 

๒.๓.๒ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมี
เกณฑ์ในการตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม หรือที่
เป็นรุ่นใหม่ ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งต้อง
ด าเนินการทดสอบก่อนที่จะรับระบบนั้นมาใช้งาน   การตรวจรับระบบตาม
ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) ที่ได้ก าหนดไว้ เป็นต้น 

๒.๔    การป้องกันซอฟตแวรและสารสนเทศของ อส. ใหปลอดภัยจากการถูกท าลายจาก

ซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี (Protection Against Malicious Software) 
หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันความ

เสียหายและการรั่วไหลของข้อมูล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๒.๔.๑ ห้ามน าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ ไม่มั่นใจว่าติดมัลแวร์           

มาติดตั้งใช้งาน 
๒.๔.๒ ควรส ารองข้อมูลส าคัญเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ได้แก่ สื่อจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา 

หรือบนพื้นที่ของเครื่องแม่ข่ายที่ อส. จัดสรรไวให เพื่อลดปญหาการกูคืน 

สภาพขอมูลที่ถูกท าลายโดยไวรัส 
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๒.๔.๓ ห้ามผู้ใช้งานปรับแต่ง หรือยกเลิกการท างานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ติดตั้ง
ใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ อส. จัดหาให 

๒.๔.๔    ผูใชงานควรมีสว่นร่วมในการบ ารุงรักษาซอฟตแวรปองกันไวรัสที่ใช โดย

ตรวจสอบการปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ และ
แจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบหากไม่สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้
ทันสมัยได ้

๒.๔.๕ ผู้ใช้งานควรแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ เมื่อพบว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้มีพฤติกรรมผิดไปจากปกติ หรือเมื่อสงสัยว่ามีการติดไวรัส 

๒.๕ การส ารองข้อมูล (Data Backup) 
๒.๕.๑ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องส ารองข้อมูลที่ส าคัญเก็บไว้ตามระยะเวลา

ที่เหมาะสม 
๒.๕.๒ ผู้ดูแลระบบต้องบันทึกรายละเอียดการส ารองข้อมูลโดยมีรายละเอียด เวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้ท าการส ารองข้อมูล และชนิดของข้อมูลที่บันทึก 
๒.๕.๓ กรณีที่ เกิดการผิดพลาดในการส ารองข้อมูล ผู้ส ารองข้อมูลต้องบันทึก

รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไข 
๒.๕.๔ ผู้ดูแลระบบต้องมีการส ารองข้อมูลภายนอกส านักงานตามความเหมาะสมเพื่อให้

สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนได้  
๒.๕.๕ ผู้ดูแลระบบต้องเข้ารหัสข้อมูลที่ส ารองตามชั้นความลับ โดยใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส ารองถูกเปิดเผย 

๒.๖ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network System Management)  
๒.๖.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย ซึ่งมีแนวทาง

ปฏิบัติดังนี ้
๒.๖.๑.๑ ระบบเครือข่ายภายใน อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ เชื่อมโยงกับระบบ

เครือข่าย เพื่อการท างานภายใน อส. ไดแก่ เราทเตอร (Router) 

สวิตช (Switch) และฮับ (Hub) มีขอปฏิบัติดังนี้

 อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ขยายการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ต้องปิด
เซอร์วิสพอร์ต (Service Port) ที่ไม่จ าเป็น และในการส่งข้อมูล
การท างานของอุปกรณ์เครือข่ายจะต้องไม่ใช้ค่าการติดตั้งทั่วไป
ครั้งแรก (Default Community) รหัสผู้ใช้ครั้งแรก (Default
Username) และรหัสผ่านครั้งแรก (Default Password)

 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ จะสามารถกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
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จากผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย 

เองโดยพลการ หากท าใหเกิดความเสียหายกับระบบเครือข่าย 

จะตองถูกลงโทษตามที่ก าหนดไว 

 ผู้ดูแลระบบจะต้องมีแผนด าเนินการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ระบบ การ
เข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตลอดจนบ ารุงรักษาสิ่งต่างๆ ดังกล่าวให้
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

 ผู้ดูแลระบบจะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการเข้าถึงข้อมูล
ที่รับหรือส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งตนไม่มีสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลนั้น

๒.๖.๑.๒ ระบบการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล (Remote Access)  
อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการเครื่องแม่ข่ายจากระยะไกล (Remote 
Access Server: RAS) ที่ติดตั้งใช้งานในการควบคุมและสั่งการจาก
ระยะไกลเพื่อการท างานกับหน่วยงานภายนอก การควบคุมและสั่ง
การจากระยะไกล การควบคุมและสั่งการระบบเครือข่ายเสมือนจาก
ระยะไกล (Remote VPN) การควบคุมและสั่งการอุปกรณ์เราท์เตอร์
จากระยะไกล (Remote Router) มีข้อปฏิบัติดังนี ้

 อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการเครื่องแม่ข่ายจากระยะไกลจะต้องท า
ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความแข็งเกร่ง (Harden) และ
บันทึกการก าหนดค่าเบื้องต้น (Configuration Setup) ของ
อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการเครื่องแม่ข่ายจากระยะไกลทุกครั้งที่
ติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลง

 เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ
เครื่องแม่ข่ายจากระยะไกลแล้วให้ลบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้
ในงานทดสอบทันที

 อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการเครื่องแม่ข่ายจากระยะไกลที่สามารถ
บริหารจัดการผ่านทางค าสั่ งการควบคุมและสั่ งการจาก
ระยะไกล (Remote Terminal) ได้และจะต้องไม่มีค่าการติดตั้ง
ทั่วไปครั้งแรก รหัสผู้ใช้ครั้งแรก และรหัสผ่านครั้งแรก

๒.๖.๑.๓   อุปกรณเครื่องแม่ขาย ที่ติดตั้งเพื่อการท างานภายใน อส. มีขอ

ปฏิบัติดังนี้ 
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 ผู้ดูแลระบบต้องไม่ใช้ค่าเบื้องต้นรหัสผู้ใช้ และ/หรือค่าเบื้องต้น
รหัสผ่าน

 ต้องปิดช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardening) และ
บันทึกการปรับค่าของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย พร้อมทั้งจัดท าเป็น
เอกสารทุกครั้งที่ติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลง

 ให้เปิดเซอร์วิสพอร์ตที่จ าเป็นเท่านั้น ส่วนพอร์ตที่ไม่ใช้งานให้ปิด
ทั้งหมดและต้องมีการบันทึกการติดตั้งเซอร์วิสแพท (Service
Patch) ทุกครั้ง

 ต้องไม่เปิดเผยเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ (OS Version)
เซอร์วิสพอร์ต หมายเลขไอพี (IP Address) และเวอร์ชั่นของ
เซอร์วิสแพทให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ

 เมื่อจบการใช้งานที่คอนโซน (Console) ต้องออกจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Logoff) นั้นโดยทันที

 ผู้ดูแลระบบจะต้องส ารองข้อมูลและระบบปฏิบัติการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง และทดสอบการส ารองข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๒
ครั้ง โดยต้องสอดคล้องกับความส าคัญของระบบ

๒.๖.๑.๔ อุปกรณ์เทมินอลคอมพิวเตอร์ มีข้อปฏิบัตดิังนี ้

 ให้เปิดเซอร์วิสพอร์ต (Service Port) ที่จ าเป็นเท่านั้นส่วนพอร์ต
ที่ไม่ใช้งานให้ท าการปิดทั้งหมด และต้องมีการบันทึกการติดตั้ง
เซอร์วิสแพททุกครั้ง

 ต้องติดตั้งโปรโตคอล (Protocol) เฉพาะที่ท างานร่วมกับเครื่อง
แม่ข่ายเท่านั้น

 การควบคุมและสั่ งการคอนโซนจากระยะไกล (Remote
Terminal Console) เมื่อไม่ใช้งานแล้วจะต้องออกจากระบบ
ทุกครั้ง

๒.๖.๑.๕ การป้องกันการใช้งานระบบเครือข่าย มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

 หามน าอุปกรณมาติดตั้งกับระบบเครือข่ายของ อส. โดยไม่
รับอนุญาตจากผูดูแลระบบเครือข่าย

 หามผูใชงานระบบเครือขายกระท าการใดๆ ที่รบกวนระบบ

เครือขาย การเปดใชงานการใหบริการแจกหมายเลขไอพีส าหรับ

เครื่องลูกขายโดยอัตโนมัติ (Dynamic Host Configuration

Protocol: DHCP) เพื่อเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายของ อส.

เอง
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นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Access Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานนโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือข่ายไรสาย 

(Wireless LAN) ของ อส. โดยการก าหนดสิทธิของผูใชในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาที่ 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขาถึงอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ผูใชระบบ 

ตองผ่านการพิสูจนตัวตนจากระบบ ว่าไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของ 

การใชงานระบบเครือข่ายไรสายของ อส. 

๒. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
๒.๑ “ผู้ใช้งาน” ไม่ควรน าอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access 

Point) มาติดตั้งใชงานเองโดยไม่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบ  

๒.๒    “ผูใชงาน” ที่ตองการเขาถึงระบบเครือข่ายไรสายของ อส. จะตองท าการลงทะเบียน

กับ “ผูดูแลระบบ” ตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม

๒.๓    “ผูใชงาน” จะตองปฏิบัติตามค าแนะน าการใชงานของผูดูแลระบบ เพื่อการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
๒.๔ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องท าการลงทะเบียนก าหนดสิทธิผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย 
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ดูแลระบบตามความจ าเป็นในการใช้งาน 

๒.๕ “ผู้ดูแลระบบ” ท าการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย 
๒.๖ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้

สาย (Access Point: AP) ให้เหมาะสมเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์
รั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณจาก
ภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได ้

๒.๗ “ผู้ดูแลระบบ” เลือกใช้ก าลังส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานและส ารวจการรั่วไหลของ
สัญญาณออกไปภายนอก  

๒.๘ “ผู้ดูแลระบบ” ท าการเปลี่ยนค่าชื่อเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่าย (Service Set 
Identifier: SSID) ที่ถูกก าหนดมาจากผู้ผลิตทันทีที่น าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายมา   
ใช้งาน  

๒.๙ “ผู้ดูแลระบบ” ท าการเปลี่ยนค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับการตั้งค่าการท างานของ
อุปกรณ์ไร้สาย และผู้ดูแลระบบต้องเลือกใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถคาดเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย  
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๒.๑๐ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องเลือกใช้วิธีการควบคุมแมคแอดเดรส (MAC Address) และรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะ
อุปกรณ์ที่มแีมคแอดเดรส  และรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านตามที่ก าหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง 

๒.๑๑ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องท าการติดตั้งอุปกรณป์้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย การติดตั้ง
อุปกรณไ์ฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นต้น  

๒.๑๒ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายไร้สาย ติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกับ
เครือข่ายส่วนตัวเสมือนเพื่อช่วยป้องกันการโจมต ี

๒.๑๓ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นใน
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
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นโยบายการใช้งานอนิเทอรเ์น็ตและจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 
(Internet and E-mail Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อช่วยใหผูใชงานรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชงาน 

อินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ใหมีการปองกันการเขาถึงหรือการเปลี่ยนแปลงแกไข 

ขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยไม่ไดรับอนุญาต และการรักษาขอมูลและทรัพยากรต่างๆ ของ 

อส. ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใหมีความสอดคลองกับขอก าหนดทางราชการ กฎหมาย และ 

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ และเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

๒.๑ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยที่ อส. 

จัดสรรไวเทานั้น ไดแก พร็อกซี่ (Proxy) ไฟรวอลล ระบบตรวจจับและปองกันการบุกรุก 

(IPS-IDS) เปนตน “ผูใชงาน” ตองไมท าการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอื่น 

ไดแก การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานอุปกรณโมเด็ม ยกเวนมีเหตุผลความจ าเปนและท าการ

ขออนุญาตจากผูอ านวยการศูนยสารสนเทศเปนลายลักษณอักษร  

๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายแบบเคลื่อนที่ ก่อนท าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
(Web browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และท าการอุดช่องโหว่ของ
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร ์

๒.๓ ในการรับส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการตรวจสอบ
ไวรัส (Virus Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับส่งขอมูลทุกครั้ง 

๒.๔ “ผูใชงาน” ตองไม่ใชระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตของ อส. เพื่อหาประโยชนส่วนตัว 

และท าการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่
ขัดตอ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น 

๒.๕ “ผู้ใช้งาน” จะถูกก าหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของขอมูล อส. 

๒.๖ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
ทางศีลธรรม หรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับ 
อส. 

๒.๗ “ผูใชงาน” ตองไม่เปิดเผยขอมูลส าคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของ อส. ที่ยังไม่ได

ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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๒.๘ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพที่
มีลักษณะอันลามก และไม่ท าการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๒.๙ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่น โดยภาพนั้นเป็นภาพที่เกิด
จากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ ต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด 
ทั้งนี้จะท าใหผู้้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 

๒.๑๐ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่น โดยภาพนั้นเป็นภาพที่ท า
ให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 

๒.๑๑ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
อยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนน าข้อมูลไปใช้  

๒.๑๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งรวมถึงปิดช่องโหว ่(Patch) ต่างๆ จากผู้ขาย ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา 

๒.๑๓ “ผู้ใช้งาน” ไม่บอกสถานที่หรือข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประกาศผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๒.๑๔ การใช้งานเว็บบอร์ด (Web Board) “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญและเป็น
ความลับของ อส.  

๒.๑๕ ในการเสนอความคิดเห็น ผูใชตองไม่ใชขอความที่ยั่วยุใหรายที่จะท าใหเกิดความเสื่อมเสีย

ต่อชื่อเสียงของ อส. การท าลายความสัมพันธกับเจาหนาที่และหน่วยงานอื่นๆ 

๒.๑๖  หลังจากใชงานระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ตเสร็จแลว ใหท าการปดเว็บเบราวเซอร เพื่อ

ป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ  
๒.๑๗ การใช้งานโปรแกรมประเภทติดต่อสื่อสารข้อความ ต้องใช้นอกเวลาท างานหรือก่อนเวลา 

๘.๓๐ น. และหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้แก่ โปรแกรม MSN, Yahoo Messenger, AOL, 
ICQ, Google Chat, IRC, Facebook, Twitter, Youtube   เป็นต้น   

๒.๑๘ ไม่ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประเภทตรวจสอบ หรือรบกวนการท า งานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร โปรแกรมที่สื่อสารกันแบบ Peer to Peer ไดแก่ Bittorrent หรือ 

โปรแกรมตรวจสอบหรือตรวจจับขอมูลในระบบเครือข่าย ไดแก่ Sniffer ก่อนไดรับ 

อนุญาตจากผูอ านวยการศูนยสารสนเทศ เปนลายลักษณอักษร 

๒.๑๙ ไม่ เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ ให้บริการประเภทติดต่อสื่อสารไฟล์มัลติมี เดียตลอดเวลา 
(Streamming) นอกเวลาท างานหรือก่อนเวลา ๘.๓๐ น. และหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้แก่ 
Online Radio, Online TV เป็นต้น  
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๓. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๑    “ผูดูแลระบบ” ตองก าหนดสิทธิการเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ อส. ให

เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ งาน 
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่ าเสมอ อาท ิการลาออก เป็นต้น 

๓.๒ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดสิทธิบัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่ และรหัสผ่าน ส าหรับการใช้งาน
ครั้งแรก เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ อส.

๓.๓ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มในการขอใช้งาน (สวนเพิ่มเติม) 

๓.๔ “ผู้ใช้งาน”รายใหม่จะได้รับรหัสผ่านครั้งแรก (Default Password) ในการผ่านเข้าระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเมื่อมีการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกนั้น ระบบต้องมีการบังคับให้
เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที  

๓.๕ การก าหนดรหัสผ่านที่ดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ รหัสผ่านนั้นต้องมีทั้ง
ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ประสมกัน และก าหนดความยาวของรหัสผ่านอย่าง
น้อย ๘ ตัวอักษรเพ่ือความปลอดภัย 

๓.๖ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขณะใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านให้เห็น 
แต่ต้องแสดงออกมาในรูปแบบของ  “x” หรือ “”  ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร 

๓.๗ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดจ านวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด ซึ่งในทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปไม่เกิน ๕ ครั้ง  

๓.๘ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีการออกจากหน้าจอหรือตัด
การใช้งานของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานระบบนานเกิน ๑๕ นาที และเมื่อต้องการเข้าใช้งาน
ต่อต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง   

๓.๙ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจ ารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save 
Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๑๐ “ผู้ใช้งาน” ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด และเปลี่ยนรหัสผ่าน
ทุก ๖ เดือน  

๓.๑๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ 
อส. หรือละเมิดสิทธิ สรางความร าคาญต่อผูอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 

หรือแสวงหาผลประโยชน หรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาผลประโยชนจากการใชจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกสผ่านระบบเครือข่ายของ อส. 

๓.๑๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น เพื่ออ่าน รับส่งข้อความ 
ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น และให้ถือว่าเจ้าของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ตน  
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๓.๑๓   “ผูใชงาน” ตองใชที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกสของ อส. เพื่อการท างานของ อส.  

๓.๑๔   “ผูใชงาน” ตองไม่น ารหัสผูใชอีเมลล (e-Mail Account) ของตนเอง ประกาศผา่นระบบ

 เครือข่ายอินเทอรเน็ต 

๓.๑๕  “ผูใชงาน” จะตองปฏิบัติตามค าชี้แจงหรือขอเสนอแนะของศนูยสารสนเทศ อย่างเคร่งครัด 

          ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

๓.๑๖ “ผูใชงาน” หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ตองท าการออกจาก

ระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
๓.๑๗ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน ๒๕ เมกกะไบท์  
๓.๑๘ “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนท าการเปิด 

เพื่อท าการตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่
เป็นซอฟต์แวร์ที่พร้อมติดตั้งอย่างสมบูรณ ์ได้แก ่.EXE, .COM เป็นต้น 

๓.๑๙ “ผู้ใช้งาน” ไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก 
๓.๒๐ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม  

อันอาจท าใหเสียชื่อเสียงของ อส. ท าใหเกิดความแตกแยกระหว่างองคกรผ่านทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๓.๒๑ ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องไม่ระบุความส าคัญของข้อมูลลงในหัวข้อของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

๓.๒๒ “ผู้ใช้งาน” ควรตรวจสอบตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน  และจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจ านวนน้อยที่สุด 

๓.๒๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการ
ใช้เนื้อที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

๓.๒๔ “ผู้ใช้งาน” ท าการโอนย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้อ้างอิงภายหลังมายังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบอ่านจดหมาย ดังนั้นจึงไม่ควรจัดเก็บข้อมูล 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Inbox) 
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นโยบายการใช้งานระบบปอ้งกันไวรัสส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Corporate Antivirus for Computer Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อตองการใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

อส. ช่วยลดภาวะเสี่ยงของปญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของอุปกรณ 

และระบบฐานขอมูลของ อส. ท าใหการท างานมีความต่อเนื่องไม่เกิดการหยุดชะงัก  

๒. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบป้องกันไวรัส (Corporate Antivirus) 
เพื่อลดความเสี่ยงและปญัหาการติดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอรส่วนบุคคล (Personal 

Computer: PC) และเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) และเครื่องประมวลผลของ อส. 

รวมทั้งใหมีหลักปฏิบัติที่สอดคลองกัน ตองปฏิบัติดังตอ่ไปนี้

๒.๑ ใหโปรแกรมปองกันไวรัสส าหรับองคกรที่ติดตั้งแลวที่ อส. ดังกล่าวเปนระบบปองกัน

ไวรัสหลักส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอรเน็ตของ อส.  

๒.๒ ใหหน่วยงานภายในซึ่งเชื่อมต่อกับอินทราเน็ตของอส. ติดตั้งใชโปรแกรมปองกันไวรัส

ส าหรับองค์กรดังกล่าวอย่างทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหลักพิจารณาให้
ความส าคัญ (Priority) กับกลุ่มต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
๒.๒.๑ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ต้องติดต่อ

ใช้งานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าคัญ และ/หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีขอมูลความลับของ อส. ไดแก่  HR, EIS, MIS, Billing เปนตน 

๒.๒.๒ อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรส่วนบุคคลและคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ใชท างานกับ

ขอมูลส าคัญ หรือขอมูลอันเปนความลับของ อส.  ไดแก่ การจัดท า ขอก าหนด 

การท าร่างสัญญาทางกฎหมาย การท างานดานบัญชี การเงิน การ 

ประมูลเปดซอง เปนตน 

๒.๒.๓ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่ใช้ควบคุม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าคัญ (System Management) ของ อส. 

๒.๒.๔    อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรส่วนบุคคลและคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริหาร

ระดับต้นขึ้นไปรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเลขานุการ หรือหน้าห้องผู้บริหาร 
๒.๒.๕ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้พัฒนา

ซอฟต์แวร์หรือใช้ท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย 

๒.๒.๖ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผู้ใช้งานที่
ตองท าหนาที่ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก หรือที่ตองเชื่อมต่อกับทั้งอินทราเน็ต 

และอินเทอรเน็ต เพื่อประโยชนทางราชการหรือภาพลักษณของ อส. 
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๒.๓    ก าหนดใหศูนยสารสนเทศ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูประสานงานและด าเนินการที่เกี่ยวของ 

ดังนี ้
๒.๓.๑ จัดท าคู่มือการติดตั้งใช้งานภาษาไทยที่เข้าใจง่าย คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้น 

ฯลฯ 
๒.๓.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียน เสียงตามสาย หรือสื่ออื่นตามความ

เหมาะสม 
๒.๓.๓ จัดอบรมให้กับผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการแก้ไขปัญหา

การใช้งานระบบป้องกันไวรัส 
๒.๓.๔ รับผิดชอบการจัดท าและปรับปรุงเนื้อหาของโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับ

องค์กรและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นๆ ของ อส. 

๒.๓.๕   รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุงเซอร์วิสแพท ปิดชองโหวในระบบโปรแกรม

ป้องกันไวรัสส าหรับองค์กร เสนองบประมาณผ่านหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปรับเพิ่มลดจ านวนลิขสิทธิ์ 
อนุญาตหรือจ ากัดการใช้งานของผู้ใช้งาน และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓.๖ ด าเนินการให้การปรับปรุงไวรัสซิกเนเจอร์ (Virus Signature) ให้เป็นไปอย่าง
อัตโนมัติ และจัดท าการปรับแต่งค่าของโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๗ จัดท าสถิติ กราฟ และผลการใช้งาน และส่งไปยังหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

๒.๔ “ผู้ดูแลระบบ” จะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่ใช้
งานภายในอินทราเน็ต ดังนี้  

๒.๔.๑   หากเปนโปรแกรมปองกันไวรัสที่ไมมีลิขสิทธิ์ถูกตอง อส. จะไมอนุญาตใหใชงาน

ทั้งนี้ หนวยงานตองใชโปรแกรมปองกันไวรัสส าหรับองค์กร ของ ศูนยสารสนเทศ 

           เปนหลัก 

๒.๔.๒ หากโปรแกรมปองกันไวรัสเดิมยังไมหมดสัญญาการบ ารุงรักษา (Virus 

Signature & Scan Engine Maintenance) อนุโลมให้ใช้งานโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสเดิมต่อไปจนกว่าจะหมดสัญญา โดยเมื่อหมดสัญญาการบ ารุงรักษาแล้วให้
พิจารณาตามข้อ ๒.๔.๓ 

๒.๔.๓ หากโปรแกรมป้องกันไวรัสเดิมหมดสัญญาบ ารุงรักษาแล้ว ควรพิจารณายกเลิก
การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ไม่มีสัญญาบ ารุงรักษาดังกล่าว และให้มาใช้
งานระบบโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับองค์กร (หากไม่มีปัญหาทางเทคนิคอื่น
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ใด) เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ไม่สามารถปรับปรุงไวรัสซิกเนเจอร์ได้แล้ว
จะหมดประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

๒.๔.๔ หากมีหน่วยงานใดที่ต้องการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส แต่ไม่สามารถใช้รุ่น
หรือ เวอรชั่น ที่ อส. มีอยูไดใหหนวยงานเสนอการตั้งงบประมาณผานหนวยงาน 

ดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบาย 

และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และตองมีความ 

เห็นชอบของผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม หรือ ศูนยสารสนเทศ ประกอบ 

๒.๔.๕ กรณีโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับระบบเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ 
วินโดว์ ยูนิกส์ ลินุกส์ เป็นต้น หรือส าหรับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เป็นต้น หากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องใช้งานภายใน ไม่ใช่เพื่อการให้บริการ
ประชาชน ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ พิจารณาเป็นรายกรณีไป 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security)  ๖๗ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal computer Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อก าหนดมาตรฐานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร์สวนบุคคลเพื่อชวยใหผูใช  

ไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ์สวนบุคคลและผูใชตองทํา 

ความเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อปองกันทรัพยากรและขอมูลที่มีคาของ อส. ใหมีความ 

มั่นคงปลอดภัยทั้ง ๓ ดาน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกตองเชื่อถือได 

(Integrity) และการรักษาความพรอมที่จะใหบริการ (Availability) 

๒. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๒.๑   เครื่องคอมพิวเตอร์ที ่อส. อนุญาตให “ผูใชงาน” ใชงานเปนสินทรัพย์ของ อส. 

ดังนั้น”ผูใชงาน” จึงควรใชงานเครื่องคอมพิวเตอร์อยางมีประสิทธิภาพเพื่องานของ อส. 

๒.๒ โปรแกรมที่ไดถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ อส. ตองเปนโปรแกรมที่ อส. ได

ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และน าไปติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือน าไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย 

๒.๓ ไม่อนุญาตให้ “ผู้ใช้งาน” ท าการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
สวนบุคคลของ อส. 

๒.๔ “ผู้ใช้งาน” ไม่ติดตั้งฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีการท างานกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงาน 

๒.๕   การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลจะตองตั้งชื่อตามขอก าหนดของศูนยสารสนเทศ

๒.๖  กอนใชงานสื่อบันทึกพกพาตางๆ ตองมีการตรวจสอบเพื่อตรวจหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกัน

ไวรัส ได้แก ่แผ่นดิสก์ส ารองข้อมูล (Floppy Disk) อุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบพกพาขนาดเล็ก 
(Handy Drive) เปนตน  

๒.๗   ไมจัดเก็บขอมูลส าคัญของ อส. ไวบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ทานใชงานอยู  

๒.๘   ไมสรางเมนูทางลัดในการเขาสูโปรแกรม (Short Cut) บนหนาจอคอมพิวเตอร (Desktop) ที่่

เชื่อมตอไปยังขอมูลส าคัญของ อส. 

๒.๙ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลและรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยควรปฏิบัติดังนี้ 
๑) ไม่รับประทานอาหารหรือน าอาหารหรือเครื่องดื่มมาใกล้บริเวณพื้นที่ติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอร ์
๒) ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร ์หรือดิสก์ไดรฟ์ 
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๓. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๓.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องก าหนดรหัสผู้ใช้และการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ 
๓.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ   ๑๐ 

นาที ให้ท าการล็อคหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้ต้องใส่
รหัสผ่าน 

๓.๓ “ผู้ใช้งาน” ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน  
๓.๔ ในระหว่างเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน “ผู้ใช้งาน” ต้องออกจากระบบเมื่อไม่ใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือล็อคหน้าจอด้วยโปรแกรมรักษาจอภาพ 

๔. การใช้รหัสผ่าน (Password) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๔.๑ “ผู้ใชงาน” ต้องก าหนดรหัสผานให้มีความยาว ๘ ตัวอักษรและสวนประกอบของรหัสผาน

ี้ 

นั้นตองมีทั้งตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ประสมกัน โดยไมใชขอความที่เกี่ยวของกับ 

อส. หรือขอความสวนตัวของผูใชงานซึ่งอาจงายแกการคาดเดา ไดแก เลขที่บัตรประชาชน 

รหัสเจาหนาที่ ที่อยู ชื่อบุคคลในครอบครัว เปนตน และรหัสผานตองไมใช 

ค าศัพทที่มาจากพจนานุกรม ชื่อหนัง ชื่อสถานที่ หรือชื่อสิ่งลึกลับ เพราะศัพทตางๆ เหลาน 

ผูไมประสงคดีหรือแฮกเกอร  (Hackers) สามารถคาดเดาไดงาย 

๔.๒ “ผู้ใช้งาน” ตองเก็บรหัสผานเปนความลับ และตองไมเปดเผยรหัสผานให ผูอื่นทราบ 

๔.๓ “ผูใชงาน” ตองเก็บรหัสผานไว ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่ผูอื�น ไมสามารถคนพบได 

๔.๔ “ผูใชงาน” ไมพิมพ รหัสผาน ในขณะที่มีผูอื�น เห็นการพิมพ ดังกลาว 

๔.๕ “ผูใชงาน” ตองเปลี่ยนรหัสผานของตนเองทุกๆ ๖ เดือนและไมตั้งรหัสผานซํ้ากับรหัสผานเดิม
 

๕.การปองกันจากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค มีแนวปฏิบัติดังนี้

       “ผูใชงาน” ต้องท าการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ เว็บเบราวเซอรและโปรแกรมใช้งานตางๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการโจมตี
จากภัยคุกคามต่างๆ  

๕.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบไวรัสจากสื่อต่างๆ แผ่นดิสก์ส ารองข้อมูล อุปกรณ์ส ารองข้อมูล
แบบพกพาขนาดเล็ก เป็นต้น ก่อนน ามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๕.๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบก่อนใช้งานไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่
ดาวน์โหลดมาจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส 

๕.๔ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย ซึ่ง
มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย   
ถูกท าลาย  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 

๕.๑
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๖. การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน จึงต้องมีการส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่าง

สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องรับผิดชอบในการส ารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไว้บนสื่อ

บันทึกอื่นๆ ได้แก ่แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 
๖.๒ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่เก็บรักษาสื่อบันทึกการส ารองข้อมูล (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่

เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล และทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ส ารองไว้อย่าง
สม่ าเสมอ 

๖.๓ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสื่อส ารองข้อมูลออกนอกสถานที่จะต้องมีการป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย 

๖.๔ แผ่นสื่อส ารองข้อมูลต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้จะต้องท าการทดสอบการกู้คืนข้อมูลสม่ าเสมอ 
๖.๕ แผ่นสื่อส ารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว  ต้องท าลายไม่ให้สามารถน าไปใช้งานได้อีก 

๗. การน าออกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคและอุปกรณ์ต่อพ่วง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ “ผู้ใช้งาน” ที่จะน าออกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง จะต้องบันทึก

รายละเอียดในแบบฟอร์มเกี่ยวกับการน าสินทรัพย์ออกนอกอาคารสถานที่ ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนเท่านั้น ถึงจะอนุญาตให้น าออกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 

๗.๒ “ผู้ใช้งาน” ที่น าออกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จะต้องลงชื่อตนเองและ
พยานในแบบฟอรมเกี่ยวกับการน าสินทรัพยออกนอกอาคารสถานที่ ซึ่งพยานตองเปน 

เจาหนาที่ของ อส. เทานั้น เพื่อรับรองการน าออกใหชัดเจนพรอมทั้งแนบส าเนาบัตร 

ประจ าตัวยืนยันตนเองตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทุกครั้ง

๗.๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องเก็บส าเนาแบบฟอร์มการน าสินทรัพย์ออกนอกอาคารสถานที่ไว้เพื่อเป็น
หลักฐาน 

๘. การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๘.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจะต้องขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบและการบ ารุงรักษา  

๘.๒   ศนูยสารสนเทศ จะใหบริการเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ขึ้นทะเบียน

ครุภัณฑแลวหรืออยูระหวางการสงมอบแลวเทานั้น และจะใหบริการเฉพาะเจาหนาที่

         ของหนวยงานที่ตั้งอยูในสวนกลาง  

๘.๓   ในกรณีที่ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑแลวหรืออยูระหวาง

การส่งมอบแล้วเป็นของส่วนภูมิภาค ให้ส่วนอ านวยการงานพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงรักษา 



๗๐ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๘.๔ หากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเกิดการช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง
ดานซอฟตแวรหรือฮารดแวร “ผูใชงาน” มีหนาที่จะตองแจงใหศูนยสารสนเทศหรือสวนอ านวยการ

งานพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๘.๕ หากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในสัญญาหรือระยะเวลาการรับประกันเกิด

การช ารุดเสียหาย ศูนยสารสนเทศหรือสวนอ านวยการงานพัสดุหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

มีหนาที่ติดตอคูสัญญาหรือผูแทนจ าหนาย เพื่อด าเนินการตรวจซอมตามที่ระบุในสัญญา 

๘.๖ หากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหน่วยงานที่ ตั้งอยู่ในส่วนกลางอยู่
นอกเหนือหรือพนระยะเวลาการรับประกันศูนยสารสนเทศมีหนาที่ซอมแซมในเบื้องตนหรือ 

ประสาน กับส านักเจาของครุภัณฑในการด าเนินการซอมแซมตอไป 
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นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook Computer Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยส าหรับอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

และการควบคุมดูแลการน าอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาไปปฏิบัติงานภายนอก อส. เพื่อ 

เปนการป้องกันขอมูล และอุปกรณของ อส. ใหเกิดความปลอดภัย ผูใชจึงตองรับทราบถึงขอก าหนด 

และมาตรฐานในการใชงาน การบ ารุงรักษา และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบ 

พกพาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่ อส. อนุญาตให “ผูใชงาน” ใชงานเปนสินทรัพยของ 

อส. ดังนั้นผูใชจึงตองใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางระมัดระวัง และใชเพื่อ

งานของ อส. เทานั้น 

๒.๒   โปรแกรมที่ไดถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาของ อส. ตองเปนโปรแกรมที่

อส. ไดซื้อลิขสิทธิ์มาถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นหามผูใชคัดลอกโปรแกรมตางๆ หรือ แกไข 

หรือน าไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย  

๒.๓ การต้ังช่ือเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name) แบบพกพาจะต้องตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาตามขอก าหนดหรือค าแนะน าของ ศูนยสารสนเทศ

๒.๔   การเคลื่อนยายหรือสงเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาตรวจซอมด าเนินการโดยศนูยสารสนเทศ 

หรือส่วนอ านวยการงานพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงานทีต่ั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) 

๒.๕ “ผู้ใช้งาน” ต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

๒.๖ ไม่ดดัแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และรักษาสภาพของคอมพิวเตอร์ให้มี
สภาพเดิม 

๒.๗ ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันจากการกระทบกระเทือนจากการตกจากโต๊ะท างาน 
หรือหลุดมือ เป็นต้น 

๒.๘ ไม่ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปในกระเป๋าเดินทางที่เสี่ยงต่อการถูกกดทับโดยไม่ได้
ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยน 

๒.๙ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด
ต้องปิดเครื่องเพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง  

๒.๑๐ หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง หรือปลายปากกา การกดสัมผัสหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้เป็นรอยขีดข่วน หรือท าให้จอเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้ 
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๒.๑๑ ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์ 
๒.๑๒ การเคลื่อนย้ายเครื่อง ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ให้ท าการยกจากฐานภายใต้แป้นพิมพ์ ห้ามย้าย

เครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น 
๒.๑๓ ไม่เคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ก าลังท างาน 
๒.๑๔ ไม่ควรใช้ หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชื้น ได้แก่ 

อาหาร น้ า กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ 
๒.๑๕ การใช้งานและการเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่

ไม่สูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส  
๒.๑๖ ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงใน

ระยะใกล้ ได้แก ่แม่เหล็ก โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น 
๒.๑๗ ไม่ติดต้ัง หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในที่ที่มีการสั่นสะเทือน หรือในยานพาหนะที่

ก าลังเคลื่อนที่ 
๒.๑๘ การเช็ดท าความสะอาดหน้าจอภาพ ควรเช็ดอย่างเบามือที่สุด และเช็ดไปในแนวทางเดียวกัน 

ห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะท าให้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์มีรอยขีดข่วน 

๓. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๓.๑ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย โดยผู้ใช้งานต้องล็อคเครื่องขณะที่

ไม่ได้ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย 
๓.๒ “ผู้ใช้งาน” ไม่เก็บหรือใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในสถานที่ที่มีความร้อน หรือความชื้น 

หรือฝุ่นละอองสูง และต้องระวังป้องกันการตกกระแทก 
๓.๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub Components) ที่ติดตั้ง

อยู่ภายในรวมถึงแบตเตอรี่ 

๔. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการใช้รหัสผ่าน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๔.๑  “ผูใชงาน” ตองก าหนดรหัสผาน ใหมีความยาว ๘ ตัวอักษรและสวนประกอบของ

รหัสผานนั้นตองมีทั้งตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ประสมกัน โดยไมใชขอความที่ 

เกี่ยวของกับ อส. หรือขอความสวนตัวของผูใชงานซึ่งอาจงายแกการคาดเดา ขอมูล 

เลขที่บัตรประชาชน รหัสเจาหนาที่ ที่อยู ชื่อบุคคลในครอบครัว เปนตน และรหัสผานตอง 

ไมใชค าศัพทที่มาจากพจนานุกรม ชื่อหนัง ชื่อสถานที่ หรือชื่อสิ่งลึกลับ เพราะศัพทตางๆ 

เหลานี้ ผูไมประสงคดีหรือแฮกเกอร  (Hackers) สามารถคาดเดาไดงาย 

๔.๒   “ผูใชงาน” ตองเก็บรหัสผานเปนความลับ และตองไมเปดเผยรหัสผานใหผูอื่นทราบ 

๔.๓   “ผูใชงาน” ตองเก็บรหัสผานไวในสถานที่ที่ปลอดภัยที่ผูอื่นไมสามารถคนพบได 

๔.๔   “ผูใชงาน” ไมพิมพรหัสผาน ในขณะที่มีผูอื่นเห็นการพิมพดังกลาว 

๔.๕   “ผูใชงาน” ตองเปลี่ยนรหัสผานของตนเองทุกๆ ๖ เดือน     

         และไมตั้งรหัสผานซํ้ากับรหัสผานเดิม 
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๕. การป้องกันจากโปรแกรมชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๕.๑  “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมใช้งานต่างๆ 

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการโจมตี
จากภัยคุกคามต่างๆ  

๕.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบไวรัสจากสื่อต่างๆ แผ่นดิสก์ส ารองข้อมูล อุปกรณ์ส ารองข้อมูล
แบบพกพาขนาดเล็ก เป็นต้น ก่อนน ามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๕.๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบก่อนใช้งานไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่
ดาวน์โหลดมาจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส 

๕.๔ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย ซึ่งมี
ผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย   
ถูกท าลาย  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ 

๖. การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๖.๑   “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการส ารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
๖.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องเก็บรักษาสื่อส ารองข้อมูลไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อเกิดการรั่วไหล

ข้อมูล 
๖.๓ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสื่อส ารองข้อมูลออกนอกสถานที่จะต้องมีการป้องกันการ

เข้าถึงข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย  
๖.๔ แผ่นสื่อส ารองข้อมูลต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้จะต้องท าการทดสอบการกู้คืนข้อมูลสม่ าเสมอ 
๖.๕ แผ่นสื่อส ารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้วต้องท าลายไม่ให้สามารถน าไปใช้งานได้อีก 

๗. การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบพกพา มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้
๗.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบพกพาจะต้องขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ 

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการบ ารุงรักษา  

๗.๒   ศูนยสารสนเทศจะใหบริการเฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบพกพาและอุปกรณตอพวงแบบพกพาที่่

ขึ้นทะเบียนครุภัณฑแลวหรืออยูระหวางการสงมอบแลวเทานั้น และจะใหบริการเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง  
๗.๓ ในกรณีที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบพกพาที่ขึ้นทะเบียน

ครุภัณฑ์แล้วหรืออยู่ระหว่างการส่งมอบแล้วเป็นของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่วน
อ านวยการงานพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงรักษา 

๗.๔ หากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบพกพาเกิดการช ารุดเสียหาย ไม่
สามารถใชง้านได้ทั้งด้านซอฟตแวรหรือฮารดแวร “ผู้ใช้งาน” มหีน้าที่จะต้องแจง้ให้ 
ศูนยสารสนเทศหรือสวนอ านวยการงานพัสดุหรือหนวยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพี่อด าเนินการ

แก้ไขตอไป 
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๗.๕ หากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบพกพาอยู่ในสัญญาหรือ
ระยะเวลาการรับประกันเกิดการชํารุดเสียหาย ศูนยสารสนเทศ หรือสวนอํานวยการงาน 

พัสดุหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ มีหนาที่ติดตอคูสัญญาหรือผูแทนจําหนายเพื่อดําเนินการ 

ตรวจซอม ตามที่ระบุในสัญญา 

๗.๖ หากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบพกพาของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน
สวนกลางอยูนอกเหนือหรือพ้นระยะเวลาการรับประกัน ศูนยสารสนเทศมีหนาที่ซอมแซมใน

เบื้องต้น หรือประสานกับส านักเจ้าของครุภัณฑในการด าเนินการซอมแซมตอไป 
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นโยบายการใช้งานอปุกรณเ์ชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่    

(Portable Device Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับอุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 

เคลื่อนที่  ได้แก่ คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (Personal Digital Assistant) แท็บเล็ต (Tablet) 

สมารทโฟน (Smart Phone) เป็นต้น และการควบคุมดูแลการน าอุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 

เคลื่อนที่ไปปฏิบัติงานภายนอก อส. เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูล และอุปกรณของ อส. ให้มีความ 

มั่นคงปลอดภัย “ผูใชงาน” จึงต้องรับทราบถึงข้อก าหนดและมาตรฐานในการใช้งาน การบ ารุงรักษา 

และสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง ในการใช้อุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

ทั้ง ๓ ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ (Integrity) และ 

การรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability) 

๒. การใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๒.๑   อุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ที่ อส. อนุญาตให้ “ผูใชงาน” ใช้งานเป็น

สินทรัพยของ อส. ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องใช้งานอุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่
อย่างระมัดระวังและเพื่องานของ อส.  

๒.๒   โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนอุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ของ อส. 

ต้องเปนโปรแกรมที่ อส. ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอก 

โปรแกรมต่างๆ หรือแก้ไข หรือน าไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย  

๒.๓ การเคลื่อนย้ายหรือส่งอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่การตรวจซ่อมจะต้อง
ด าเนินการโดยส่วนอ านวยการงานพัสดหุรือหน่วยงานเจ้าของอุปกรณ์ดังกล่าว 

๒.๔ “ผู้ใช้งาน” ต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

๒.๕ “ผู้ใช้งาน” ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ
เคลื่อนที ่และรักษาสภาพของอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ให้มีสภาพเดิม 

๒.๖ “ผู้ใช้งาน” ไม่ใส่อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ไปในกระเป๋าเดินทางที่เสี่ยง
ต่อการถูกกดทับโดยไม่ได้ต้ังใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยน 

๒.๗ การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่เป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มี
อากาศร้อนจัด “ผู้ใช้งาน” ควรปิดเครื่องเพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งาน
ใหม่อีกครั้ง  

๒.๘ “ผู้ใช้งาน” ไม่วางของทับบนหน้าจออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ 
๒.๙ “ผู้ใช้งาน” ไม่ใช้ หรือวางอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ใกล้สิ่งที่เป็น

ของเหลว ความช้ืน ไดแ้ก่ อาหาร น้ า กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น 



๗๖ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๒.๑๐ การใช้งานและการเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่  ต้องอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส  

๒.๑๑ ไม่วางอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าแรงสูงในระยะใกล้ ได้แก่ แม่เหล็ก โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น 

๒.๑๒ การเช็ดท าความสะอาดหน้าจอภาพ เช็ดอย่างเบามือที่สุด และเช็ดไปในแนวทางเดียวกัน 
ห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะท าให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน 

๓. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๓.๑ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย และไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในสถานที่

สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย 
๓.๒ “ผู้ใช้งาน” ไม่เก็บหรือใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ในสถานที่ที่มีความ

ร้อนหรือความชื้นหรือฝุ่นละอองสูง และต้องระวังป้องกันการตกกระแทก 
๓.๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub Components) ที่ติดตั้ง

อยู่ภายใน รวมถึงอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 

๔. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการใช้รหัสผ่าน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย

แบบเคลื่อนที ่
๔.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องก าหนดรหัสผ่าน ให้มีความยาวอย่างน้อย ๔ ตัวอักษร โดยมีส่วนประกอบ

ของอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษประสมกัน 
๔.๓  “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย

แบบเคลื่อนที่ เชื่อมตอ่กับระบบเครือขา่ยของ อส. 

๕. การป้องกันจากโปรแกรมชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๕.๑  “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมใช้งานต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ เพ่ือเป็นการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ   
๕.๒ หาก “ผู้ใช้งาน” พบหรือสงสัย ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ติดชุดค าสั่ง

ไม่พึงประสงค์ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ 

๖. การส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๖.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการส ารองข้อมูลจากอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ โดย

วิธีการและสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
๖.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องเก็บรักษาสื่อบันทึกการส ารองข้อมูลไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อเกิด

การรั่วไหลข้อมูล 
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๖.๓ “ผู้ใช้งาน” ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสื่อส ารองข้อมูลออกนอกสถานที่จะต้องมีการป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย 

๖.๔ “ผู้ใช้งาน” ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่มีการส ารองเพื่อรองรับการกู้คืนข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องและพร้อมใช้งาน 

๗. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
๗.๑ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่จะต้องขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อความสะดวกใน

การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา 

๗.๒   ศูนยสารสนเทศ จะให้บริการเฉพาะครุภัณฑอุปกรณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ที่ขึ้นทะเบียน

  ครุภัณฑ์แล้วหรืออยู่ระหว่างการส่งมอบแล้วเท่านั้น และจะให้บริการเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
  หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง  

๗.๓ ในกรณีที่ครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ที่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์แล้วหรือ

อยู่ระหว่างการส่งมอบแล้วเป็นของส่วนภูมิภาค ให้ส่วนอ านวยการงานพัสดุหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงรักษา 

๗.๔ หากครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่เกิดการช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้
งานได้ทั้งด้านซอฟตแวรหรือฮารดแวร “ผูใชงาน” มีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ ศูนยสารสนเทศ หรือส่วน

อ านวยการงานพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๗.๕ หากครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่อยู่ในสัญญาหรือระยะเวลาการ

รับประกันเกิดการช ารุดเสียหาย  ศนูยสารสนเทศหรือสว่นอ านวยการงานพัสดุหรือหนวยงานที่

เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ติดต่อคู่สัญญาหรือผู้แทนจ าหน่าย เพื่อด าเนินการตรวจซ่อมตามที่ระบุในสัญญา 

๗.๖ หากครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง
อยู่นอกเหนือหรือพ้นระยะเวลาการรับประกัน ศูนยสารสนเทศมีหน้าที่ซ่อมแซมในเบื้องต้น
หรือประสานกับหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑในการด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
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นโยบายการจดัการสื่อบันทกึข้อมูล 
(Media Handling Policy) 

๑. วัตถุประสงค์  
นโยบายนี้จัดท าขึ้นเพื่อป้องกันการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การลบหรือการท าลายสื่อ

บันทึกสารสนเทศบนสื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงของการรั่วไหลสารสนเทศที่มีความส าคัญ 

๒. การบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Management of Removable 
Media) 

เพื่อควบคุมและป้องกันสื่อบันทึกขอมูลที่สามารถเคลื่อนยายได มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

๒.๑   ขอมูลที่มีชั้นความลับ ตองก าหนดใหมีการท าลายเมื่อไม่มีการใชงานแลว 

๒.๒   ในกรณีที่สื่อบันทึกขอมูลนั้นไม่ไดถูกน ามาใชงานแลว ก่อนที่จะน าออกไปจาก อส. ตอง

มั่นใจขอมูลที่อยู่ในสื่อดังกล่าวไม่สามารถกูคืนกลับมาใชงานไดอีก 

๒.๓   ในกรณีที่จ าเปนตองน าสื่อบันทึกขอมูลออกจาก อส. จะตองไดรับการอนุมัติจาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบสื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว และต้องบันทึกการโยกย้าย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ 

๒.๔ สื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสื่อบันทึกข้อมูลตามข้อก าหนดของผู้ผลิต อาท ิอุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไป 

๒.๕ ในการจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ ต้องมีการป้องกันการรั่วไหลหรือเปิดเผยข้อมูล โดยมี
การติดป้ายชื่อไว้ที่สื่อบันทึกอย่างชัดเจน ก าหนดบุคลากรที่มีสิทธิในการใช้งาน เป็นต้น 

๒.๖ ถ้าข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บมีอายุการจัดเก็บยาวนานกว่าอายุการใช้งานของสื่อบันทึกข้อมูล 
ต้องจัดเก็บไว้ที่แหล่งอื่นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

๒.๗ ต้องจัดท าทะเบียนบันทึกข้อมูลของสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อลดโอกาส
การสูญหายของข้อมูล 

๒.๘ ตัวอ่านสื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จะต้องใช้เพื่อเหตุผลทางราชการเท่านั้น 
การมอบอ านาจในระดับต่างๆ ต้องท าเป็นเอกสารอย่างชัดเจน 

๓. การก าจัดสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of Media) 
การทําลายสื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่มีความจําเปนต้องใช้งานอีก ต้องเปนไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย 

เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข ้อมูลของ อส. ไปยังผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ สื่อที่บันทึกข้อมูลที่มีความส าคัญมาก จะต้องมีการท าลายด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ได้แก่ การ
เผาหรือแยกชิ้นส่วนเปนชิ้นเล็กๆ หรือลบข้อมูลด้วยโปรแกรมอื่นๆที่มีใช้ใน อส. 

๓.๒   กระบวนการต่างๆ ต้องระบุวิธีการกำจัดสื่อบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัย

ของข้อมูล 
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๓.๓ เพื่อความสะดวกต้องรวบรวมสื่อทั้งหมดที่ไม่ต้องการแล้วก าจัดพร้อมกันด้วยวิธีการที่ปลอดภัย 
๓.๔ ในกรณีที่เลือกใช้บริการก าจัดสื่อและเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก 

ต้องระวังในการเลือกใช้บริการ ต้องเลือกหน่วยงานภายนอกที่มีการควบคุมที่ดีและมี
ประสบการณ ์

๓.๕ ในการก าจัดสื่อบันทึกข้อมูลจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดหรือเหตุผลของการก าจัดข้อมูล
หรือสื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

๓.๖ แนวทางและวิธกีารในการก าจัดสื่อบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท ดังนี้ 
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล วิธีการท าลายสื่อบนัทึกข้อมูล 

กระดาษ ใช้เครื่องหั่นด้วยเครื่องหั่นท าลายเอกสาร 
Flash Drive, Tape, CD / DVD ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาท าลาย 
Harddisk ใช้เครื่องมือท าลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ตามาตรฐาน

การท าลายข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหัสอเมริกา 
DOD ๕๒๒๐.๓๓-M 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ไม่มีความส าคัญเมื่อมีการรวบรวมเป็นจ านวนมากๆ อาจจะกลายเป็น
ข้อมูลที่มีความส าคัญได้ ดังนั้นในการก าจัดต้องค านึงถึงข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ด้วย 

๔. ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการจัดการสารสนเทศ (Information Handling Procedures) 
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๔.๑ ติดป้ายช่ือของสื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพ่ือระบุประเภทของข้อมูล 
๔.๒ จ ากัดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 
๔.๓ ท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิได้รับข้อมูล 
๔.๔ ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบและในระหว่างการประมวลผลต้องมีความครบถ้วน และต้อง

ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ออกมาด้วย 
๔.๕ ต้องมีการปกป้องข้อมูลและก าหนดระดับความส าคัญของการใช้ข้อมูลที่น าออกมาเผยแพร่

หรือแสดงผล 
๔.๖ เก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
๔.๗ กระจายข้อมูลให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับข้อมูลเท่านั้น 
๔.๘ ทบทวนการกระจายข้อมูลและรายช่ือของผู้ที่มีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ : กระบวนการเหล่านี้ครอบคลุมทั้งสื่อที่เป็นเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารด้วยเสียง มัลติมีเดีย การบริการ
ของไปรษณีย ์เครื่องถ่ายเอกสาร รวมไปถึงเช็คเปล่า หรือใบเรียกเก็บเงิน 
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๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบเอกสาร (Security of Documentation System) 
มาตรการป้องกันระบบเอกสารจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๕.๑ จัดเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัย 
๕.๒ รายการเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบเอกสาร ต้องปฏิบัติตามล าดับชั้นความลับ และต้องได้รับ

การอนุมัติจากเจ้าของระบบเอกสาร 
๕.๓ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้ในระบบเครือข่ายสาธารณะ หรือมีการใช้งานผ่านระบบ

เครือข่ายสาธารณะ จะต้องมีระบบการป้องกันที่เหมาะสม 
๕.๔ ไม่จัดเก็บเอกสารระบบที่มีการระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้แก่ เอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบไว้ในระบบเครือข่ายสาธารณะ เพราะอาจท าให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ในการเข้าถึงระบบได้  
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นโยบายการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
(Information Exchange Policy) 

๑. วัตถุประสงค์  
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่ มีการ

แลกเปลี่ยนกันภายในองค์กรและที่มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก 

๒. ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information Exchange Policies and 
Procedures) 
เพื่อป้องกันปัญหาของการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างองค์กร (องค์กรและหน่วยงานภายนอก) 

โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารทุกชนิด ต้องพิจารณาและมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๒.๑ การป้องกันจากการถูกดักจับ คัดลอก แก้ไข ส่งผิดเส้นทาง และการท าลายข้อมูล 
๒.๒ การตรวจจับและป้องกันซอร์ฟแวร์ต้นฉบับที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจถูกส่งผ่านการสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
๒.๓ การป้องกันการส่งข้อมูลที่ส าคัญด้วยวิธีการแนบเอกสาร (Attachment File) 
๒.๔ แนวทางปฏิบัติต้องสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ (Equipment Security) 

ของหมวดที่ ๕ ข้อ ๔.๔ หน้า ๔๗  

๒.๕  การสื่อสารไรส้าย ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย 

๒.๖  ผู้ใชง้านต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ไมฝาฝนนโยบายหรือกฎระเบียบของ อส. 

ได้แก่ การหมิ่นประมาท การข่มขู่หรือก่อกวนความสงบ การปลอมตัว การส่งต่อจดหมาย
ลูกโซ่ การจัดซื้อจัดจ้างนอกเหนือการอนุมัติ เป็นต้น 

๒.๗ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล โดยยึดหลักการของการปกป้อง
ความลับ (Confidential) ความสมบูรณ์ (Integety) และความพร้อมใช้งาน (Avilable) 
ของข้อมูลสารสนเทศ 

๒.๘ แนวทางในการเก็บรักษาและท าลายจดหมายทางราชการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
๒.๙ ไม่ทิ้งเอกสารส าคัญไว้ที่เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสาร ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับ

อนุญาตสามารถเข้าถึงได ้
๒.๑๐ ควบคุมและยับยั้งการส่งต่อข้อมูลของอุปกรณ์สื่อสาร การส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

อัตโนมัติไปนอก อส. 

๒.๑๑ ให้ผู้ใช้ระมัดระวังในขณะใช้งานโทรศัพท เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ส าคัญรั่วไหลได้ โดยการดักฟัง

หรือได้ยินแบบไมไ่ด้ต้ังใจในขณะใช้โทรศัพท์ ได้แก่ 
๒.๑๑.๑ คนที่อยู่บริเวณใกล้ๆ ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ 
๒.๑๑.๒ การดักฟังหรือการแอบฟังทางสายโทรศัพท์ 

๒.๑๒ ไม่ทิ้งข้อความส าคัญบนเครื่องตอบรับ ซึ่งอาจจะถูกตอบกลับโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ถูกเก็บบนระบบของสาธารณะ หรือถูกเก็บอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากการโทรที่ผิดพลาด 
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๒.๑๓ ให้ผู้ใช้ระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาในการใช้เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร 
๒.๑๓.๑ การเข้าถึงของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อดึงข้อมูลภายในเครื่องที่จัดเก็บไว้ 
๒.๑๓.๒ การต้ังโปรแกรมในการส่งไปยังเลขหมายปลายทางโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
๒.๑๓.๓ การส่งเอกสารหรือข้อความผิดเลขหมายโดยการโทรที่ผิดพลาดหรือบันทึกเลข

หมายผิด 
๒.๑๓.๔ เครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่จะมีหน่วยความจ าในการเก็บ

เอกสารบางหน้าหรือการส่งที่ผิดพลาด ซึ่งจะถูกพิมพ์ออกมาเมื่อเครื่องท างานได้
ตามปกต ิ

๓. ข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Exchange Agreements)  
ในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้  
๓.๑ การบริหารจัดการในการควบคุมการสื่อสารทั้งการส่งและการรับ   
๓.๒ กระบวนการที่สามารถติดตามและปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได ้
๓.๓ วิธีการและเทคนิคขั้นต่ าในการบรรจุและส่งสารสนเทศ 
๓.๔ การท าสัญญาข้อตกลง 
๓.๕ การระบุตัวผู้ส่งเอกสาร 
๓.๖ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

อาทิ การสูญหายของข้อมูล 
๓.๗ การใช้ระบบป้ายชื่อตามข้อตกลงส าหรับข้อมูลที่มีความส าคัญ เพื่อเข้าใจได้ทันทีใน

ความหมายของป้ายช่ือและเป็นการปกป้องสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
๓.๘ ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบส าหรับการปกป้องข้อมูล ลิขสิทธิ์ การปฏิบัติตาม

ใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์ และค่าตอบแทนต่างๆ 
๓.๙ วิธีการและเทคนิคในการบันทึกและอ่านข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 
๓.๑๐ การควบคุมพิเศษที่จ าเป็นในการปกป้องข้อมูลส าคัญ หรือกุญแจรหัส เป็นต้น 

๔. การส่งสื่อบันทึกข้อมูลออกไปนอกองค์กร (Physical Media in Transit) 
เพื่อป้องกันสื่อบันทึกข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และการ

ท าให้ข้อมูลเกิดความเสียหายในระหว่างที่ส่งข้อมูลนั้นออกไปนอกองค์กร ต้องพิจารณาดังต่อไปนี ้
๔.๑ ใช้วิธีการขนส่ง หรือพนักงานส่งของที่เชื่อถือได ้
๔.๒ รายช่ือของพนักงานส่ง หรือบริษัทส่งของต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
๔.๓ กระบวนการตรวจสอบพนักงานส่งของต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
๔.๔ การบรรจุภัณฑ์ต้องป้องกันความเสียหายในระหว่างการส่ง โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของ

ผู้ผลิต ตัวอย่างการป้องกันปัจจัยทางกายภาพที่จะมีผลต่อการกู้คืนข้อมูล ได้แก่ ความร้อน 
ความช้ืนและสนามแม่เหล็ก 
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๔.๕ การควบคุมที่จ าเป็นในการปกป้องข้อมูลส าคัญจากการเปิดเผยหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๔.๕.๑ ใช้ตู้ที่มีกุญแจล๊อค 
๔.๕.๒ ส่งด้วยมือตนเองและลงบันทึกการรับ-ส่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
๔.๕.๓ บางกรณีอาจจะต้องใช้วิธีการแยกส่งออกหลายๆ ส่วนและหลายๆ เส้นทาง เพื่อ

กระจายความเสี่ยง 

๕. การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Messaging) 
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สารสนเทศที่มีการส่งผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องพิจารณา

ดังต่อไปนี ้
๕.๑ ปกป้องข้อความจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้มีการแก้ไขข้อความหรือปฏิเสธบริการ

(Denial of Service) 
๕.๒ ต้องมั่นใจว่าที่อยู่ปลายทางและการส่งข้อความที่ส่งมีความถูกต้อง 
๕.๓ การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องค านึงถึงข้อก าหนดทางกฎหมาย ได้แก่ การใช้ลายมือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการส่งข้อความทาง
อิเล็กทรอนิกส  

๕.๔   การใช้บริการแบบสาธารณะ ตอ้งระวังในการรับ-ส่งขอ้มูลที่เปินความลับของ อส. ได้แก่ 

การสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Chat) การแชร์ไฟล์ เป็นต้น 
๕.๕ การระบุตัวตนในการควบคุมการเข้าถึงจากระบบเครือข่ายสาธารณะจะต้องมีความเข้มงวด 

๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางราชการที่ เชื่อมโยงกัน  (Government Information 
Network) 
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่สารสนเทศทางราชการที่เชื่อมโยงกัน ต้องพิจารณาดังต่อไปนี ้
๖.๑ ต้องเข้าใจช่องโหว่ในการบริหารจัดการและระบบบัญชีผู้ใช้งานที่สารสนเทศนั้นมีการใช้งาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน อส. 

๖.๒   ช่องโหว่ในการสื่อสารทางราชการ ได้แก่ บันทึกการใช้งานโทรศัพท การประชุมทาง

โทรศัพท์ ความลับทางโทรศัพท์ หน่วยความจ าของเครื่องโทรสาร จดหมายเปิดผนึก การส่ง
ต่อจดหมาย 

๖.๓ นโยบายและการควบคุมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีการใช้งานร่วมกัน 
๖.๔ แยกข้อมูลและเอกสารที่ส าคัญออกจากระบบที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ดี 
๖.๕ จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ การท างานของบุคลากรในโครงการ

ส าคัญ 
๖.๖ จัดกลุ่มของบุคลากร และหน่วยงานภายนอกที่อนุญาตให้เข้าใช้งานสถานที่และระบบงาน 
๖.๗ จ ากัดการใช้งานอุปกรณ์ตามลักษณะงานของผู้ใช้งานและตามสิทธิที่ได้รับ 
๖.๘ ระบุสถานะของผู้ใช้งาน “เจ้าหน้าที่” หรือผู้มาติดต่อ (หน่วยงานภายนอก) เพื่อสะดวกในการ

รับรู้ 
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๖.๙ การเก็บรักษาและส ารองข้อมูลสารสนเทศในระบบ 
๖.๑๐ การจัดเตรียมแผนส ารอง 
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นโยบายสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสูส่าธารณะ 
(Publicly Available Information Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสู่

สาธารณะ ให้มีความถูกต้องและมีแนวทางในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสารสนเทศที่มีการ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต  

๒. ขั้นตอนปฏิบัตใินการแผยแพร่สารสนเทศออกสู่สาธารณะ (Procedures for the 
availability of Information to the Public) 
การป้องกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่ต้องการความถูกต้องในระดับสูงที่จะถูกเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะ จะต้องมีการป้องกันที่ดี ได้แก่ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  การเข้าถึงจากระบบ
เครือข่ายสาธารณะ จะต้องตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆและต้องได้รับอนุมัติก่อน ต้องมีการควบคุม
ดังต่อไปนี ้

 สารสนเทศนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล

 สารสนเทศที่น าเข้าและประมวลผลโดยระบบจะต้องสมบูรณ์และถูกต้องตามสภาวะกาล

 สารสนเทศส าคัญจะต้องถูกปกป้องในระหว่างที่มีการรวบรวม ประมวลผลและจัดเก็บ

 การปองกันการโจมตีจากหน้าเว็บไซต เพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงระบบเครือขา่ยของ อส.
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นโยบายการเฝ้าระวังทางดา้นความมั่นคงปลอดภัย 
(Security Monitoring Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อตรวจจับกิจกรรมการประมวลผลสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ การ

พยายามบุกรุกระบบเว็บไซต์ หรือการพยายามเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

๒. การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ (Audit Logging) 
เพื่อให้การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย จะต้อง

ประกอบด้วย 
๒.๑ รหัสผู้ใช ้
๒.๒ วัน เวลา และรายละเอียดที่ส าคัญ การเข้าระบบและการออกจากระบบ 
๒.๓ ระบุเครื่องปลายทาง หรือที่ตั้ง (ถ้ามี) 
๒.๔ บันทึกของการพยายามเข้าสู่ระบบทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จหรือล้มเหลว 
๒.๕ บันทึกของการพยายามเข้าสู่ข้อมูลและทรัพยากรทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จหรือล้มเหลว 
๒.๖ การเปลี่ยนค่าการปรับแต่งของระบบ 
๒.๗ การใช้สิทธิพิเศษ ได้แก ่ผู้ดูแลระบบในระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Administrator) หรือผู้ดูแล

ระบบในระบบปฏิบัติยูนิกส์ (Root) 
๒.๘ การใช้ยูทิลิตี้และโปรแกรมประยุกต์ของระบบ 
๒.๙ การเข้าถึงไฟล์และชนิดของการเข้าถึง 
๒.๑๐ หมายเลขไอพีแอดเดรสและโปรโตคอล 
๒.๑๑ สัญญาณเตือนที่เพ่ิมขึ้นโดยระบบการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
๒.๑๒ การท างานและไม่ท างานของระบบการป้องกัน ได้แก่ ระบบป้องกันไวรัส ระบบตรวจจับ

และป้องกันการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. การตรวจสอบการใช้งานระบบ (System Monitoring) 
 เพื่อตรวจสอบการใช้งานสินทรัพย์สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ การระบุตัวตนในการเข้าถึง ประกอบด้วย 
๓.๑.๑ รหัสผู้ใช ้
๓.๑.๒ วัน เวลา และรายละเอียดที่ส าคัญ 
๓.๑.๓ ชนิดของเหตุการณ์ 
๓.๑.๔ การเข้าถึงไฟล์ 
๓.๑.๕ โปรแกรมหรือยูทิลิตี้ที่ใช้ 
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๓.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้งาน 
๓.๒.๑ การใช้บัญชีผู้ใช้งานแบบสิทธิพิเศษ ผู้ดูแลระบบในระบบปฏิบัติการวินโดว์ หรือ

ผู้ดูแลระบบในระบบปฏิบัติการยูนิกส์  
๓.๒.๒ การเริ่มต้นและหยุดของระบบ 
๓.๒.๓ อุปกรณ์ที่น ามาเช่ือมต่อ 

๓.๓ การพยายามเข้าถึงของผู้ที่ไม่มีสิทธิ 
๓.๓.๑ การล้มเหลวหรือยกเลิกของผู้ใช้งาน 
๓.๓.๒ การล้มเหลวหรือยกเลิกการกระท าที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
๓.๓.๓ การฝ่าฝืนนโยบายการเข้าถึงและการแจ้งเตือนของเน็ตเวิร์คเกตเวย์ (Network 

Gateway) และไฟร์วอลล์ 
๓.๓.๔ การแจ้งเตือนของระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๔ ระบบแจ้งเตือนหรือความล้มเหลว 
๓.๔.๑ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) ของระบบที่มีการยกเว้น 
๓.๔.๒ การแจ้งเตือนของการบริหารจัดการเน็ตเวิร์ค (Network Management) 
๓.๔.๓ สัญญาณเตือนที่เพิ่มขึ้นโดยระบบการควบคุมการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน

สารสนเทศ 
๓.๕ การเปลี่ยนแปลงหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและการควบคุมระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

๔. การป้องกันข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (Protection of Log  Information) 
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงต้องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี ้
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงชนิดของข้อความที่ถูกบันทึก 
๔.๒ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกแก้ไขหรือถูกลบ 
๔.๓ ความจุของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถ

จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได ้
๔.๔ ระยะเวลาในการจัดเก็บและการส ารองข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Backup Log) 

๕. บันทึกกิจกรรมการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับระบบ (Administrator and 
Operator Logs) การบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
๕.๑ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ ทั้งที่ส าเร็จและล้มเหลว 
๕.๒ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือการล้มเหลว ได้แก่ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและการแก้ไข

ต่างๆ 
๕.๓ บัญชีผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบหรือผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
๕.๔ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
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๖. การบันทึกเหตกุารณ์ข้อผิดพลาด (Fault Logging) 
การบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อผิดพลาด

เหล่านั้น และด าเนินการแก้ไขตามสมควร ดังนี ้
๖.๑ ทบทวนข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผิดพลาด เพื่อความมั่นใจว่าความผิดพลาดนั้นได้มี

การตัดสินใจที่ดีแล้ว 
๖.๒ ทบทวนปริมาณข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไข เพื่อความมั่นใจว่ามีการควบคุม

ที่เข้มงวดและกระท าไปตามสิทธิที่ได้รับ 

๗. การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน (Clock synchronization) 
การตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในสํานักงาน โดยการตั้งเวลาดวยการปรับเทียบเวลา 

มาตรฐานทางอินเทอรเน็ต (Network Time Protocol: NTP) ไปยังเครื่องแมขายที่ใหบริการขอมูล 

เวลาอยางนอยที่เปนเครื่องแมขายที่กําหนดเวลามาตรฐาน (Time Server) แบบ Stratum ๑ ใหตรงกัน 

โดยอางอิงจากแหลงเวลาที่ถูกตอง เพื่อชวยในการตรวจสอบชวงเวลาหากเครื่องคอมพิวเตอรของ  
อส. ถูกบุกรุก โดยสามารถอางอิงผูใหบริการ ดังตอไปนี้

๗.๑   ภายใน อส. 

        การตั้งเวลาของเครื่องแม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องใน อส. โดยการตั้งเวลา 

ด้วยการปรับเทียบเวลามาตรฐานทางอินเทอรเน็ตไปยังเครื่องแม่ข่าย ที่ให้บริการข้อมูลเวลา 

๗.๒ ภายในประเทศไทย 
๗.๒.๑ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เครื่อง time1.nimt.or.th หรือ ๒๐๓.๑๘๕.๖๙.๖๐ 
๗.๒.๒ กรม อุ ท กศ าส ต ร์  ก อ งทั พ เ รื อ  เ ค รื่ อ ง แ ม่ ข่ า ย  time.navy.mi.th ห รื อ 

๑๑๘.๑๗๕.๖๗.๘๓ 
๗.๒.๓ ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือ 

ThaiCERT เครื่องแม่ข่าย clock.thaicert.org หรือ ๒๐๓.๑๘๕.๑๒๙.๑๘๖ หรือ 
๒๐๓.๑๘๕.๑๒๙.๑๘๗ 

๗.๓ ในต่างประเทศ  
National Institute of Standards and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องแม่
ข่าย time.nist.gov หรือ ๑๙๒.๔๓.๑๔๔.๑๘  
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หมวด ๗ 
การควบคุมการเขา้ถึง 

(Access Control Policy) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต 

ป้องกันการเปิดเผยหรือการขโมยสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยส าหรับอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติ งานจากภายนอกองค์กร โดยมีนโยบาย 
ดังต่อไปนี้ 

 นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ

 นโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่าน

 นโยบายการควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร
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นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใชง้านสารสนเทศ 
(IT Access Control Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อก าหนดกระบวนการในควบคุมการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของ อส. อันได้แก ่การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบของผู้ใชง้าน การก าหนดสิทธิ การพิสูจน ตัวตน 

และการยกเลิกสิทธิ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต  

๒. กระบวนการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน
สารสนเทศ 
๒.๑ การเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ต้องเป็นไปตามนโยบาย สิทธิ หน้าที่

และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ภายใต้ประเภทของ
ข้อมูล อันประกอบด้วย ประเภทข้อมูลและสารสนเทศทั่วไป และประเภทข้อมูลและ
สารสนเทศก าหนดชั้นความลับเป็นส าคัญ 

๒.๒ สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ ต้องมีการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุม
และให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีความจ าเป็นเท่านั้นสามารถเข้าใช้งานได้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์บางอย่างของส านักงานที่ไม่มี “เจ้าหน้าที่” 
ดูแล 

๒.๓ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบและข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การใช้บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน รวมทั้งมีการทบทวน
สิทธิอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๔ “ผู้ดูแลระบบ” หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึง
บริการได ้

๒.๕ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อส. และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อสารสนเทศที่ส าคัญ 

และมีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบเครือข่ายหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ  
๒.๖ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องมีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ

ต่างๆ และการผ่านเข้า-ออกสถานที่ตั้งของระบบของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับ
อนุญาต เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปัญหาเกิดขึ้น 

๒.๗ ในการขออนุญาตเข้าสู่ระบบงานต่างๆ จะต้องมีการท าเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิในการเข้าสู่
ระบบ ก าหนดให้มีการลงนามอนุมัติและเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

๒.๘ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ หรือเจ้าของระบบงานนั้นๆ จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต้องรู้ตามหน้าที่เท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจ าเป็นอาจจะ
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น าไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอ านาจหน้าที่ ดังนั้นต้องอนุญาตให้ใช้งานตามความ
จ าเป็นขั้นต่ าเท่านั้น 

๒.๙ “ผู้ใช้งาน” จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ หรือ
เจา้ของระบบงานก่อน ตามความจ าเปินในการใชง้านทางราชการของ อส. 

แนวทางการปฏิบัติ : การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกของ
สารสนเทศ โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ก าหนดค่าความปลอดภัยภายในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตาม
ระดับชั้นความลับที่เหมาะสม 

๓. การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน (User Access Management) 
๓.๑ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) 

ผู้ใช้งานในกลุ่มสิทธิทั่วไป กลุ่มสิทธิจ าเพาะ และกลุ่มสิทธิพิเศษ จักต้องท าการลงทะเบียน
การเข้าใช้งานข้อมูลสารสารสนเทศ โดยก าหนดให้ “ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ” “เจ้าของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “ผู้ดูแลระบบ” เก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งานข้อมูล
สารสนเทศอย่างน้อยดังนี ้

๓.๑.๑ การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ  
๓.๑.๒ หมายเลขก ากับเอกสารการขอลงทะเบียน 
๓.๑.๓ ระบุประเภทการลงทะเบียนเพื่อการขอเปิดใช้งาน เปลี่ยนแปลงสิทธิ หรือการ

ยกเลิกสิทธิการใช้งาน  
๓.๑.๔ ชื่อ-สกุล ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของผู้ใช้งาน 
๓.๑.๕ ต าแหน่ง 
๓.๑.๖ หน่วยงานที่สังกัด 
๓.๑.๗ เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้งาน 
๓.๑.๘ อีเมล์ผู้ใช้งาน 
๓.๑.๙ เหตุผลหรือความจ าเป็นในการขอใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว 
๓.๑.๑๐ ลายมือช่ือผู้ใช้งาน และวันที่ในการใช้งาน 
๓.๑.๑๑ ลายมือช่ือผู้อนุมัติ และวันที่ในการอนุมัติ 

๓.๒ การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบ (Privilege Management) 
๓.๒.๑ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตาม

ความจ าเป็นในการใช้งานผ่านระบบการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิของ
ผู้ใช้งาน (Active Directory) อย่างชัดเจนและควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความจ าเป็นขั้นต่ า  
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๓.๒.๒ ผู้ใช้งานต้องได้รับการอนุมัติสิทธิให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได ้

๓.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้งาน (User Password Management) 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบาย

การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management Policy) 

๓.๔ การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights) 
ผู้ดูแลระบบ เจ้าของขอ้มูลและสารสนเทศ และเจ้าของระบบงานต้องมีกระบวนการทบทวน 

สิทธิการเข้าถึงของผูใ้ช้งานระบบอยา่งเปนทางการตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีการทบทวน 

ความเหมาะสมของสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าใช้ข้อมูลอย่างน้อยป ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
สิทธิต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ต้องท าการยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานทันที 

ในกรณีที่มีการลาออกหรือเปลี่ยนต าแหน่งงานภายใน อส. 

๔. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control) 
เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ โดยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ

สารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น โดยพิจารณาดังต่อไปนี ้ 
๔.๑    ในกรณีที่อนุญาตให้โปรโตคอลบางประเภทสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายของ อส. 

จะต้องมีมาตรการการป้องกันล่วงหน้าและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 
๔.๒ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเราท์เตอร์และไฟร์วอลล์ จะต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๓ ต้องไม่ก าหนดให้มีการท า แพ็คเกตฟอร์เวิร์ด (Packet Forward) หรือ รีเราท์ติง (Re-routing) 

ส าหรับเครื่องแม่ข่ายที่สามารถติดตั้งโปรโตคอลดังกล่าวได้ ได้แก่ การก าหนดให้เครื่องแม่ข่าย
ที่ให้บริการรับและฝากไฟล์ (File Transfers Protocol: FTP) ปิดการท างานแบบ ฟอร์เวิร์ด
หมายเลขไอพี (IP  Forwarding) ได ้

๔.๔   หมายเลขระบบเครือข่ายภายใน (Internal Network Address) ของ อส. จ าเปินต้องมี

การปองกันมิให้ส่วนงานที่เชื่อมต่อจากภายนอกสามารถมองเห็นได้ เพื่อปองกันไม่ให้ 
ผู้ไม ่ประสงคดีหรือหน่วยงานภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบงาน 

ระบบเครือข่ายและส่วนประกอบของคอมพิวเตอรของ อส. ได้โดยง่าย  

๔.๕ เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ดังนั้นเราท์เตอร์และไฟร์วอลล์จะต้องปฏิเสธ
การเชื่อมต่อใดๆ จากระบบภายนอก ซึ่งมีหมายเลขไอพี เหมือนกับหมายเลขไอพีที่ใช้ในระบบ
เครือข่ายภายในของ อส. 

๔.๖   ส าหรับการส่งข้อมูลเข้าและออกจากระบบเครือข่าย อส. ต้องส่งข้อมูลผ่านไฟรวอลล 

เพื่อป้องกันการเช่ื่อมตอจากผูที่ไมไดรับอนุญาต โดยก าหนดใหผูดูแลระบบเครือขายเป็น
ผูอนุมัติการเช่ื่อมตอระบบเครือขายจากภายนอกของ อส. 
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๔.๗   การเขาสูระบบเครือขายของ อส. ผานอินเทอรเน็ต จะตองมีการพิสูจนตัวตน และไดรับ
การอนุมัติจากศูนยสารสนเทศกอน 

๔.๘   ระบบเครือขายทั้งหมดของ อส. ที่มีการเชื่่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่นๆ ภายนอก 

อส. ตองมีการใชอุปกรณหรือโปรแกรมในการท าแพ็คเกตฟวเตอรริง (Packet 

Filtering)  

๔.๙   ตองจ ากัดจ านวนการเชื่อมตอจากภายนอกเขามายัง อส. และตองก าหนดใหการเชื่อมตอนี้

เขามายังเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดไวเฉพาะและติดตอกับระบบงานที่กําหนดไวเทานั้น 

หากเป็นไปได ตองก าหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานดังกลาวแยกออกจากระบบ 

เครือขายที่เปนสวนที่ใชงานจริงของ อส. ทั้งกายภาพและทางตรรกะ และตองไมอนุญาต 

ใหหนวยงานภายนอกมีสิทธิเขามาใชคอมพิวเตอรหรือระบบงานหรือ ระบบเครือขาย อส. 

ไดโดยอิสระ 

๔.๑๐ ผู้ดูแลระบบต้องจัดระบบเครือข่าย ซึ่งแบ่งระหว่างระบบเครือข่ายภายในและภายนอก 
(Segregation in Networks) ด้วยเทคนิคเครือข่ายเสมือน (VLAN) หรือแยกกลุ่มผู้ใช้งาน
ตามแอพพลิเคชั่น และต้องพิจารณาจากกลุ่มของบริการ หรือระบบสารสนเทศที่มีสิทธิใน
การเข้าถึงเท่านั้น 

๔.๑๑ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดให้อุปกรณ์บนระบบเครือข่ายสามารถระบุและพิสูจน์ตัวตนเพื่อบ่ง
บอกวาการเชื่อมตอบนระบบเครือขายมาจากอุปกรณหรือสถานที่ที่ไดรับอนุญาตแลว เพื่อ 

จ ากัดสิทธิในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. โดยอุปกรณระบบ 

เครือขายตองน ามาลงทะเบียนคาหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร (MAC Address) และ 

Serial Number ณ ศูนยสารสนเทศ กอนการใชงานเพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาใชงาน  

๕. การพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชงานที่อยู่ภายนอก อส.  (User Authentication for External 

Connections) 
เพื่อสรางความปลอดภัยจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก ผูดูแลระบบตอง 

ก าหนดใหมีการพิสูจนตัวตนกอนที่จะอนุญาตใหผูใชงานที่อยูภายนอก อส. สามารถเขาใชงานระบบ 

เครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ได 

๕.๑ ผู้ใช้งานทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเสียกอน 

๕.๒ การเขาสูระบบของ อส. ตองมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจนตัวตนอยางนอย ๑ วิธี คือการยืนยัน

ตัวตนด้วยการใช้ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” 
๕.๓ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความส าคัญที่มีต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สารสนเทศ ให้กับบุคคลที่ใช้บริการด้านสารสนเทศตามสัญญา ซึ่งแต่ละบุคคลต้องลงนามใน
เอกสารสัญญาเรื่องการไมเปดเผยขอมูลของ อส. และจัดเก็บเอกสารไวในแฟมสัญญา 

๕.๔   การเขาสูระบบของ อส.จากอินเทอรเน็ตหรือการเขาสูระบบจากระยะไกลจะตอง
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ตรวจสอบผู้ใช้งานอย่างน้อย “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” หรือ “ค่าหมายเลขเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (MAC Address)” เป็นอย่างน้อย และการเข้าสู่ระบบจากระยะไกลต้องมีการ
เข้ารหัส (Cryptographic) ร่วมกนัในการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย  

๖. การควบคุมโมเด็มที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งไว้ส าหรับการเข้าถึงจากภายนอก (Remote 
Diagnostic Port Protection) 
ผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงาน  ตองก าหนดใหมีการควบคุมการใชงานโมเด็มที่ 

ผูดูแลระบบไดติดตั้งไวภายใน อส. เพื่อใชในการดูแลรักษาระบบจากภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๖.๑   การเขาสูระบบเครือขายของ อส. จากระยะไกลนั้น กอใหเกิดชองโหวที่มีความเสี่ยงสูง

ตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากร การควบคุมผูใชงานที่เขาสูระบบจาก 

ระยะไกล จึงตองมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการเขา 

สูระบบภายใน อส. 

๖.๒   การเขาถึงขอมูลของ อส. จากระยะไกลนั้นตองไดรับการอนุมัติจากศูนยสารสนเทศกอนเขาถึง

ขอมูล และผูใชงานตองปฏิบัติตามนโยบายฯ ทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการเขาสูระบบและ 

ขอมูลของ อส. เมื่อติดตอจากระยะไกล นอกจากนี้เจาของขอมูลและสารสนเทศ มี 

หนาที่ดูแลรักษาและเปลี่ยนแปลงรายชื่อของผูใชงานที่สามารถเขาสูระบบจากระยะไกลให 

ถูกตองและเหมาะสม และสามารถให ศนูยสารสนเทศ ตรวจสอบความถูกตองได 

๖.๓ ต้องมีการก าหนดวิธีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Requirements) 
๖.๔ ก่อนจะก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน

ระบุเหตุผลหรือความจําเปนกับ อส. อยางพอเพียงและตองไดรับอนุมัติจากฝายที่เปน

เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน 
๖.๕ ต้องควบคุมเซอร์วิสพอร์ตที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบโดยการโทรเข้า-โทรออก (Dial-in/Dial-

out) อยางรัดกุม ผูใชงานที่มีความจ าเปนที่จะตองใชสายอนาล็อก ในการเขาสูระบบดวย 

วิธีการโทรเขา-โทรออกตองไดรับการอนุมัติจาก ศูนยสารสนเทศนอกจากนี้สายที่ใชในการ 

โทรออก ตองถูกตั้งคาใหสามารถโทรออกไดเทานั้น (ถาท าได) การเขาสูระบบโดยการ

โทรเขานั้น ตองมีการดูแลและการจัดการโดยผูดูแลระบบและวิธีการหมุนเขาตองไดรับ

การอนุมัติอยางถูกตองและเหมาะสมแลวเทานั้น

๖.๖   หมายเลขน าหนาของหมายเลขที่ใชในการโทรเขาสูระบบเครือขายของ อส. ตองมีความ

แตกต่างจากหมายเลขโทรศัพท์ทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเดา
หมายเลขที่ใช้ในการโทรเข้าระบบได้ 

๖.๗ ต้องมีการตรวจทานสายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โมเด็มที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
สมํ่าเสมอเปนประจ า ทั้งนี้รวมไปถึงการตรวจสอบบันทึกการใชโทรศัพทของ อส. และ 

การท าการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวยการพยายามคนหาต าแหนงอุปกรณ
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กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (War-dialing) เพื่อค้นหาโมเด็มที่อาจติดตั้งอยู่ในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของ อส. โดยไมไดรับอนุญาต  

๖.๘   หามน าซอฟตแวรการควบคุมจากระยะไกล ไดแก โปรแกรม PC Anywhere หรือ Carbon 

Copy มาใชกับคอมพิวเตอรของ อส. การใชซอฟตแวรที่ไมเหมาะสมดังกลาวสามารถ 

เปนชองทางใหผูที่ไมประสงคดีเขามายังระบบเครือขายของ อส. และไดสิทธิพิเศษใน 

การเขาสูระบบ 

๖.๙   การอนุญาตใหผูจัดจ าหนายระบบตางๆ เขาสูสารสนเทศของ อส. จากระยะไกลตองอยู

บนพื้นฐานของความจ าเป็นเท่านั้น และต้องไม่เปิดพอร์ตและโมเด็มที่ใช้เพื่อการซ่อมบ ารุง
ระบบจากระยะไกลทิ้งเอาไว้โดยไม่จ าเป็น ช่องทางดังกล่าวต้องถูกปิดไม่ให้สามารถใช้การ
ได้และจะเปิดให้ใช้ได้เมื่อมีการร้องขอที่จ าเป็นเท่านั้น เมื่อผู้จัดจ าหน่ายระบบท าการซ่อม
บ ารุงเสร็จเรียบร้อยแล้วพอร์ต ดังกล่าวจะต้องท าการปิดไม่ให้ใช้การได้อีกครั้ง  

๗. ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการให้บริการระบบเครือข่าย (Security of Network Services) 
 ผูอ านวยการสํานัก/กอง/กลุม แตละหนวยงานและผูดูแลระบบตองจัดท าขอก าหนดหรือสัญญา 

ดานความมั่นคงปลอดภัยของบริการระบบเครือขายแตละประเภทที่ใชงานรวมกันระหวาง อส. กับ 

ประชาชน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๗.๑ ผู้ดูแลระบบท าการแบ่งแยกเครือข่าย ให้สอดคล้องกับการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งานหรือ
บริการสารสนเทศที่มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น  

๗.๒ ผู้ดูแลระบบต้องจ ากัดสิทธิของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุม “เจ้าหน้าที่” ให้สามารถใช้งานเฉพาะ
ระบบเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๗.๓ ผู้ดูแลระบบต้องจ ากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน 
๗.๔ ผู้ดูแลระบบต้องจ ากัดการใช้เส้นทางบนระบบเครือข่าย (Enforced Path) จากเครื่องลูก

ขายไปยังเครื่องแมขาย เพื่อไมให “เจาหนาที่” สามารถใชเสนทางอื่นๆ ได 

๗.๕    ตองจ ากัดจ านวนการเชื่อมตอจากภายนอกเขามายัง อส. และตองก าหนดใหการเชื่อมตอ

นี้เข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดไว้เฉพาะ และติดต่อกับระบบงานที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

๘. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
๘.๑ “ผู้ดูแลระบบ” ด าเนินการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัต ิโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๘.๑.๑ ต้องไม่แสดงรุ่น (Version) ของระบบปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้บุกรุก
สามารถค้นหาช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้  

๘.๑.๒ แสดงข้อความเตือนว่าคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๘.๑.๓ ต้องไม่แสดงเมนูความช่วยเหลือระหว่างการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

อาจช่วยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวค้นหาวิธีการเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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๘.๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลน าเข้าเฉพาะ เมื่อการน าเข้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์
แล้ว ถ้ามีความผิดพลาดระบบต้องไม่แสดงข้อความแจ้งผลการผิดพลาดที่สามารถ
อ้างถึงพาร์ทที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส าคัญได ้

๘.๑.๕ จ ากัดจ านวนครั้งของการพยายามเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ยอมให้
ใส่รหัสผ่านผิดได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง และพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นต่อไปนี้ 

 บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ

 หลังจากการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผิดพลาด ต้องบังคับระยะเวลา
ทิ้งช่วงก่อนที่จะยอมให้ท าการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งต่อไป

 ตัดการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด

 ส่งข้อความเตือนไปยังหน้าจอของระบบ ถ้ามีความพยายามในการเข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหลายครั้ง เกินจ านวนครั้งมากที่สุดที่ยอมรับได้

 ก าหนดความแข็งแรงของรหัสผ่านให้เหมาะสมกับระดับความส าคัญของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระบบ

๘.๑.๖ จ ากัดจ านวนครั้งสูงสุดและต ่าสุด ถ้าเกินกว่านั้นระบบต้องหยุดการให้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.๑.๗ แสดงข้อมูลต่อไปนี้หลังจากที่เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าเร็จ 

 วันที่และเวลาของการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่แล้ว

 รายละเอียดของการพยายามเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ส าเร็จ
ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่แล้ว

๘.๒ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
๘.๒.๑ ต้องระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิส าหรับผู้ใช้ทุกประเภท 
๘.๒.๒ การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ด้วยรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยปฏิบัติ

ตามนโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่าน 
๘.๒.๓ กรณีระบบหรือบริการที่มีความส าคัญ “ผู้ดูแลระบบ” ควรเพิ่มวิธีการยืนยัน

ตัวตนแบบ 2 Factor Authentication ได้แก่ สมาร์ทการ์ด โทเค่น หรือวิธีการ
ทางไบโอเมตริก เป็นต้น 

๘.๒.๔ การใช้รหัสผู้ใช้งานร่วมกันนั้น ใช้เฉพาะกรณีที่การใช้งานนั้นไม่จ าเป็นต้องบันทึก
ประวัติการใช้งาน ได้แก่ การดูอย่างเดียว เป็นต้น หรือในกรณีที่มีการควบคุมอื่น
ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ อนุญาตให้เข้าใช้เพียงครั้งเดียว 

๘.๒.๕ รหัสผู้ ใช้งานของ “ผู้ใช้งาน” ต้องสามารถตรวจสอบร่องรอยกิจกรรมของ 
“ผู้ใช้งาน” แต่ละคนได้ในภายหลัง 

๘.๓ ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดระยะเวลาให้ระบบตัดการใช้งานผู้ใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งานระบบมา
เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดไว ้ มีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
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๘.๓.๑ มีกลไกในการลบแซสชั่น (Session) เมื่อไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ก าหนด 
(Time-out) ไว้ขั้นต่ าไม่เกิน ๑๕ นาท ี

๘.๓.๒ การก าหนดระยะเวลาในข้อ ๘.๓.๑ ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในแต่
ละประเภทของข้อมูล และระบบซอฟต์แวร์  

๘.๔ ผู้ดูแลระบบต้องจ ากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญ
สูง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๘.๔.๑     ตัดการเชื่อมต่อเมื่อใชงานไดระยะหนึ่ง ซึ่งไดก าหนดล่วงหนาไวขั้นตํ่าไม่เกิน ๑ 

ชั่วโมง 
๘.๔.๒ จ ากัดการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายให้เฉพาะภายในระยะเวลาท าการ 
๘.๔.๓ ให้ตรวจสอบยืนยันตัวตนใหม่ทุกช่วงเวลาที่ก าหนด 

๙. การควบคุมการใช้งานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (Program Utility) เพื่อป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้หรือมีอยู่แล้ว มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
๙.๑ ต้องมีการขออนุญาตและบันทึกใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ จากหัวหน้างานตามเหตุจ าเป็นที่

ต้องการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว 
๙.๒ มีการจ ากดัการใช้งานของโปรแกรมยูทลิิตี้ให้เฉพาะส าหรับผู้ใช้งานที่จ าเป็น 
๙.๓ ต้องด าเนินการตรวจสอบช่องโหว่หรือภัยคุกคามอันอาจเกิดจากโปรแกรมยูทิลิตี้ 
๙.๔ มีการจ ากดัการใช้งานโปรแกรมยทูิลิตี้ที่มีลิขสทิธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

๑๐. การควบคุมการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and Information Access 
Control) 
๑๐.๑ ผู้ดูแลระบบต้องจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่างๆ ของแอพพลิ เคชั่นตาม

นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ โดยต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน การจ ากัด
สิทธิของผู้ใช้งานต้องพิจารณาอยู่บนพื้นฐานความจ าเป็นของแอพพลิเคชั่นแต่ละระบบ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

๑๐.๑.๑ ก าหนดหน้าจอหรือเมนูส าหรับควบคุมการเข้าถึงระบบ 
๑๐.๑.๒ ควบคุมสิทธิการเขา้ถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
๑๐.๑.๓ ควบคุมสิทธิการเขา้ถึงข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์อื่น 
๑๐.๑.๔ ข้อมลูที่ส าคัญจะแสดงในหน้าจอที่ปลอดภัยและเหมาะสม 

๑๐.๒ เจ้าของระบบงานต้องแยกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญสูงไว้ในบริเวณที่แยก
ต่างหากออกมาโดยเฉพาะ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑๐.๒.๑ ความอ่อนไหว (Sensitive) หรือลักษณะพิเศษเฉพาะของแอพพลิเคชั่น ต้องมีการ
แยกสภาพแวดล้อมและการควบคุมการเข้าถึงเฉพาะอย่างชัดเจน และจัดท าเป็นเอกสาร 
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๑๐.๒.๒ เมื่อจ าเป็นต้องใช้ระบบร่วมกันกับระบบอื่นหรือผู้ใช้งานอื่นจะต้องมีการระบุความ
เสี่ยงและมีการยอมรับโดยเจ้าของระบบนั้น 

๑๐.๒.๓ มีกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านการจัดหา การว่าจ้างพัฒนา 
และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใต้หัวข้อ “กระบวนความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการพัฒนาระบบ”  
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นโยบายการบริหารจัดการรหัสผา่น 
(Password Management Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
      นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหผูใชงานไดมีแนวทางปฏิบัติที่มีความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับการใช 

รหัสผานเพื่อการระบุตัวตนและสรางความปลอดภัยจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขามาลวงรูรหัสผาน 

อันสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 

๒. การบริหารจัดการรหัสผา่น 
รหัสผานเปนวิธีพื้นฐานในการระบุตัวตน ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมที่เขมงวดเพื่อใหมั่นใจวาผูที่เขา

มาใชระบบนั้นคือบุคคลที่มีสิทธิเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. และมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ผู้ใช้งานระบบต้องลงนามยินยอมในสัญญาเรื่องการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ ซึ่ง
ข้อความดังกล่าวรวมอยู่ในเงื่อนไขการจ้างงาน 

๒.๒ ส าหรับผู้ใช้งานรายใหม่จะได้รับรหัสผ่านเริ่มแรกในการผ่านเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเมื่อมีการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกนั้น ระบบจะต้องมีการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดย
ทันที ยกเว้นในกรณีที่ระบบที่ผู้ใช้งานสามารถก าหนดรหัสผ่านได้เอง และการก าหนด
รหัสผ่านนั้นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๒.๓ รหัสผ่านชั่วคราวจะมีการน ามาใช้ส าหรับผู้ใช้งานที่ลืมรหัสผ่านและมีหลักฐานพิสูจน์ตนได้
ว่าเป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิใช้งานระบบจริง ได้แก่ การตรวจสอบบัตรประชาชน ซึ่งรหัสผ่าน
ดังกล่าว ต้องใช้อย่างระมัดระวังและจะต้องมีการบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที 

๒.๔ ไม่ส่งรหัสผ่านผ่านระบบเครือข่าย โดยไมด่ าเนินการเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับก่อน 
๒.๕ ต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการใช้งาน เพื่อป้องกันการปฏิเสธ

ความรับผิดชอบ 
๒.๖ ก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถก าหนดรหัสผ่านของตนเองได้และมีกระบวนการตรวจสอบอีก

ครั้งก่อนยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
๒.๗ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการแนะน าผู้ใช้งานในการก าหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 

โดยรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานก าหนดนั้นอยู่ในระดับอ่อน ปานกลาง หรือแข็งแกร่ง เป็นต้น 
๒.๘ บันทึกประวัติการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้ซ้ า 
๒.๙ ต้องไม่แสดงรหัสผ่านที่พิมพ์ลงไป หรือซ่อนไม่ให้มองเห็นหรือเข้าใจได้ 

๓. การใช้งานรหัสผ่าน 
๓.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ 
๓.๒ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่เก็บรหัสผ่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือไม่

ควรเก็บรักษารหัสผ่านไว้ในที่ที่บุคคลอื่นสามารถเห็นหรือเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ บนโต๊ะท างาน เป็นต้น และต้องเก็บข้อมูลรหัสผ่านไว้ต่างหากจากข้อมูลอื่น 
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๓.๓ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่พิมพ์รหัสผ่านในขณะที่มีผู้อื่นเห็นการพิมพ์ดังกล่าว 
๓.๔ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ท าการใดๆ เพื่อให้ตนเองทราบถึงบัญชีผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้อื่น  
๓.๕ “ผู้ใช้งาน” ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนของตนเองในครั้งแรกของการใช้งาน ไม่ว่าระบบจะ

บังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือไม่ก็ตาม และไม่ตั้งรหัสผ่านซ้ ากับรหัสผ่านเดิม 
๓.๖ หากมีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีการเปิดเผยรหัสผ่าน “ผู้ใช้งาน” ต้องรายงานเหตุการณ์ไปยัง

ผู้ดูแลระบบ และให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที  
๓.๗ ถ้าพบว่ารหัสผ่านของตนถูกล็อคโดยไม่ทราบสาเหตุ “ผู้ใช้งาน” ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ

ทราบ 
๓.๘ ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและต้องการให้ใส่รหัสผ่าน “ผู้ใช้งาน” ไม่

ควรให้รหัสผ่านแก่ผู้ช่วยเหลือ แต่ต้องใส่รหัสผ่านด้วยตนเอง 

๔. การก าหนดรหัสผ่าน 
๔.๑ การก าหนดรหัสผ่านต้องไม่ใช้ค าศัพท์ที่มาจากพจนานุกรม ชื่อหนัง ชื่อสถานที่ หรือชื่อสิ่ง

ลึกลับ และตองไมใชขอมูลที่เกี่ยวของกับ อส. หรือเป็นขอมูลสวนตัวของผูใชงานซึ่งอาจ

ง่ายแก่การคาดเดา ได้แก ่รหัสประจ าตัวเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ ชื่อบุคคลในครอบครัว เป็นต้น  
๔.๒ ต้องไม่ก าหนดรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขที่เรียงซ้ ากันเกินกว่า ๓ ตัว หรือ

เรียงกันตามล าดับ ได้แก ่aaaabbbb, 11111111, abcdefg 
๔.๓ รหัสผ่านที่ดตี้องมีลักษณะดังน้ี 

๔.๓.๑. ต้องมีความยาวอย่างน้อย ๘ ตัวอักษร  
๔.๓.๒. ต้องมีส่วนประกอบของอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ประสมกันตามลักษณะ

ดังนี้ 
๔.๓.๒.๑. ตัวอักษรใหญ่ (A, B, C, ...) 
๔.๓.๒.๒. ตัวอักษรเล็ก (a, b, c, ...) 
๔.๓.๒.๓. ตัวเลข (0, 1, 2, …) 
๔.๓.๒.๔. อักขระพิเศษ (!, @, # , $ , ...) 

๕. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
๕.๑ รหัสผ่านของ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องเปลี่ยนอย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
๕.๒ รหัสผ่านของ “ผู้ใช้งาน” ต้องเปลี่ยนอย่างน้อยทุก ๖ เดือน 
๕.๓ รหัสผ่านของระบบที่ให้บริการประชาชนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฐานข้อมูล

รหัสผ่านส่วนกลาง 

๖. การยกเลิกรหัสผ่าน 
รหัสผ่านของผู้ใช้งานที่ลาออก สิ้นสุดการจ้างงาน หรือย้ายงาน ต้องท าการยกเลิกสิทธิของผู้ใช้งาน

ในระบบทันทีภายใน ๓๐ วัน 
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นโยบายการควบคุมอุปกรณส์ื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร 
(Mobile Computing and Teleworking Policy) 

๑. วัตถุประสงค์  
นโยบายนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยส าหรับอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาและ 

การน าอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาไปปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร  

๒. การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา (Mobile Computing and Communications) 
เพื่อควบคุมหรือป้องกันอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สมาร์ท

โฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น  ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  
๒.๑   ในกรณีที่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาที่เป็นสินทรัพยของ อส. จะต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer Policy) อย่าง
เคร่งครัด 

๒.๒ อุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาที่ได้รับการอนุมัติหรือลงทะเบียนรับสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้อํานวยการสํานัก/กอง/กลุม แล้วเทานั้นที่จะสามารถเข้าถึง 

ข ้อมูลสารสนเทศของ อส. ได้ 

๒.๓ อุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตนขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย โดย
การใสรหัสผานตามนโยบายการบริหารจัดการรหัสผาน (Password Management Policy) 

๒.๔   ไมเก็บข้อมูลสําคัญของ อส. ไว้บนอุปกรณสื่อสารประเภทพกพา แตถ้าไมสามารถ

จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ อส. ที่ใช้งานอยูได้ ข้อมูลที่จัดเก็บบน 

อุปกรณสื่อสารประเภทพกพาจะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลตามแนวทางการเข้ารหัสของ 

อส. 

๒.๕   ต้องปองกันข้อมูลและสารสนเทศที่กาํหนดชั้นความลับมิให้ถูกเปดเผยไปสูผู้อื่น 

๒.๖   ผู ้ใช้งานอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาต้องระวังการแอบดูข้อมูลโดยบุคคลที่ๆไมได้รับอนุญาต 

๒.๗   ข ้อมูลสําคัญของ อส. จะต้องไมถูกสงผานระบบเครือขายไร้สายไปยังอุปกรณสื่อสาร

ประเภทพกพา กรณีจ าเป็นที่มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สายต้องขออนุญาต
และปฏิบัติตามการเข้ารหัสของ อส. 

๒.๘   ข้อมูลที่มีชั้นความลับซึ่งถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาหรือถูกสงผานระบบ

เครือขายไร้สายที่ต้องสงออกไปนอก อส. ต้องผานการอนุมัติจากเจ้าของข้อมูลและ 

สารสนเทศและเข้ารหัสข้อมูลกอนเทานั้น ไมเคลื่อนย้ายโดยบุคคลที่ไมใชเจ้าของข้อมูล

และสารสนเทศ เว้นเสียแตจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเจ้าของข้อมูลและ 

สารสนเทศ และจะต้องกําหนดให้มีการทําลายเมื่อไมมีการใช้งานแล้ว 

๒.๙   ระบบคอมพิวเตอรอื่นที่ต้องการเชื่อมตอกับระบบของ อส. จะต้องได้รับการอนุมัติเป็น
ลายลักษณ์ อักษรจากผู้อ านวยการสํานัก/กอง/กลุม 



๑๐๒ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สตวปา และพันธุพืช

๒.๑๐ ต้องมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพร่วมด้วย โดยจะต้องปิดห้องท างานเมื่อไม่มี
บุคคลที่ได้รับอนุญาตอยู โตะทํางานและชั้นเก็บเอกสารตางๆ จะต้องลอคอยางดี เป็นต้น 

๒.๑๑ กรณีที่อุปกรณสื่อสารประเภทพกพาเป็นสมบัติของ อส. การคืนเครื่องหรือสงซอมให้

ผู้ใช้งานท าส าเนาข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาเก็บไว้ทั้งหมด และลบข้อมูล
ทั้งหมดที่มีอยู่บนอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ 

๒.๑๒ อุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ต้องมีกระบวนการเพื่อ
ปรับปรุงระบบปองกันซอฟตแวรไมพึงประสงคตามนโยบายการใช้งานระบบปองกันไวรัส 

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรของ อส. 

๒.๑๓ หากผู้ใช้งานหมดสภาพการเป็น “เจาหนาที่” ของ อส. สิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึง

และใช้ข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นความลับของผู้ใช้งานเป็นอันสิ้นสุดลงทันที 

๒.๑๔ อส. อาจดําเนินการทางวินัย แพง หรืออาญา กับผู้ที่ลวงละเมิดการเข้าถึง ลวงละเมิดใช้

งาน หรือล่วงละเมิดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับโดยที่ผู้นั้นไม่มีสิทธิอันชอบ 

๓. การปฏิบัติงานจากภายนอกส านักงาน (Teleworking) 
๓.๑    ในกรณีที่มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก อส. หนวยงานที่่

รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยควบคุมให้ใช้งานหรือเข้าถึงระบบตามสิทธิที่ได้รับ และตรวจสอบการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ 

๓.๒ การเชื่อมต่อการควบคุมและสั่งการจากระยะไกลจะต้องมีการด าเนินการที่ได้รับการอนุมัติ
จาก ศูนยสารสนเทศ และเชื่อมตอผานระบบที่มีความปลอดภัย และการใชโปรแกรมที่ควบ

คุมและสั่งการจากระยะไกลที่มีการเขารหัสความปลอดภัย 
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หมวด ๘ 
การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information  System  Acquisition,  Development  and  Maintenance) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณาถึง
ประเด็นทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาด การ
สูญหายและการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ 
การรักษาความลับของข้อมูล การยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อมูล หรือการรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ข้อมูลโดยวิธีการเข้ารหัสข้อมูล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ สารสนเทศ และไฟล์
ต่างๆ ของระบบที่ให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ทางเทคนิคที่มีการเผยแพร่
หรือตีพิมพ์ในสถานที่ต่างๆ โดยมีนโยบาย ดังน้ี 

 นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นโยบายการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นโยบายการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Systems Development Policy) 

๑. วัตถุประสงค ์
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงตอการเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติราชการของ อส. 

๒. ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑ หน่วยงานที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานเจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะต้องท าการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่จะท าให้ข้อมูลเกิด
ความเสียหาย โดยมุ่งเน้นในส่วนต่างๆ ดังนี ้
๒.๑.๑ มาตรการปฏิบัติก่อนเกิดความเสียหาย ได้แก่ การส ารองข้อมูล ระบบเครือข่ายส ารอง 

เป็นต้น 
๒.๑.๒ มาตรการปฏิบัติหลังเกิดความเสียหาย ได้แก่ แผนการกู้คืน ระยะเวลาในการกู้คืน 

เป็นต้น 
๒.๒ ในขั้นตอนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นๆ ต้องมีการควบคุมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม
ของข้อมูลที่น าเข้าและผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการตรวจทานความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงของการน าข้อมูลเข้าและการประมวลผลข้อมูล 

๒.๓ การตรวจสอบข้อมูลน าเข้า (Input Data Validate) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ 
ต้องการน าข้อมูลเข้าไปยังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนที่จะน าเข้า ต้องตรวจสอบข้อมูล
ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ 

๒.๔ การควบคุมข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล (Control of Internal Processing) ใน
กรณีที่เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ มีการน าข้อมูลเข้าไปยังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระหว่างการประมวลผลจะต้องก าหนดกลไกส าหรับการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล
ที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล โดยอาจมีสาเหตุจากความผิดพลาดในการประมวลผล การ
กระท าโดยเจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒.๕ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ (Message Integrity)  เจ้าของข้อมูลและ
สารสนเทศต้องระบุข้อก าหนดส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความส าหรับ
แอพพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อความต้นฉบับที่ถูกต้อง รวมทั้งก าหนด
มาตรการรองรับเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒.๖ การตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ์ (Output Data Validation) ก่อนน าข้อมูลออกจากระบบต้อง
ปฏิบตัิดังนี ้
๒.๖.๑  มีการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศให้น าข้อมูลออกจากระบบได ้
๒.๖.๒  มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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๒.๖.๓  มีกระบวนการบันทึกโดยเข้ารหัสข้อมูล และสามารถพิสูจน์และรับรองข้อมูลใน
กรณีที่เป็นข้อมูลในชั้นความลับ 

๓. มาตรการการเข้ารหสัข้อมลู (Cryptographic controls) 
๓.๑ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศต้องก าหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานสากล ได้แก่ 

อัลกอริทึม (Algorithm) ประเภท RSA, DES, 3DES เป็นต้น และต้องมีการก าหนดชั้น
ความลับของข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึงสถานะและการด าเนินการในการ
เข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ 

๓.๒ อัลกอริทึมที่เรียกใช้ต้องรองรับโปรแกรมประยุกต์ที่น าไปใช้งานได้ ได้แก่ โปรแกรม PGP 
(Pretty Good Privacy), SSL (Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer 
Security) เป็นต้น 

๓.๓ ความยาวของคีย์ในการเข้ารหัสต้องไม่น้อยกว่า ๕๖ บิตส าหรับการเข้ารหัสแบบสมมาตร
(Symmetric) และแบบอสมมาตร (Asymmetric) ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่าตามที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง 

๓.๔ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศต้องมีการทบทวนมาตรฐานของคีย์ที่เข้ารหัสในทุกๆปี เพื่อให้
สอดคล้องกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องที่ด าเนินงาน 

๓.๕ กรณีที่ไม่ทราบหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัส ให้ติดต่อมาที่หน่วยงานดูแล
รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

๓.๖ ขอมูลที่มีการเขารหัสตองมีกระบวนการในการบริหารจัดการกุญแจ (Key Management) ที่มี

ประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการเกี่ยวกับกุญแจทุกประเภท โดยการสร้าง การจัดเก็บ การ
จัดส่ง และการเปลี่ยนแปลง ต้องกระท าอย่างปลอดภัยและมีการควบคุมที่เหมาะสม 

๔. ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของแฟ้มข้อมูลระบบ (Security of System Files) 
๔.๑ หลักการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Control of Operational Software) 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ตองมีการควบคุมการติดตั้งซอฟตแวรใหม ซอฟตแวรไลบารี่่  
(Software Library) เซอรวิสแพท (Service Patch) ลงในเครื่องที่ใชงานหรือเครื่องใหบริการ 

ของหนวยงาน โดยกอนการติดตั้งในระบบจริงจะตองผานการทดสอบการใชงานมาเปนอยาง 

ดีเพ่ือจะไดไมกอใหเก ิดปญหากับเครื่องที่ใหบริการอยู 

๔.๒ หลักการป้องกันข้อมูลจริงที่ใช้ในการทดสอบระบบ (Protect of System Test Data) 
ข้อมูลจริงที่จะน าใช้ทดสอบระบบ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการ
รักษาข้อมูลนั้นๆ ก่อนและเมื่อใช้งานเสร็จจะต้องลบข้อมูลจริงออกจากระบบทดสอบทันที 
และบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้น าข้อมูลจริงอะไรบ้างที่น าไปใช้ทดสอบ รวมถึงวันเวลาและ
หน่วยงานที่ท าการทดสอบ แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลนั้นอีก
ครั้ง 



๑๐๖ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๔.๓ หลักการควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ไลบารี่ (Access Control to Software Library) 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุมของหนวยงานเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีการ 

ควบคุมการใชงานไลบาร่ี  ซึ่งประกอบดวยซอฟตแวรตนฉบับของระบบที่ใชงานจริงหรือ 

ระบบที่ใหบริการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๔.๓.๑ หามเก็บซอฟตแวรตนฉบับไวในเครื่่องที่ใชงานจริง และตองเก็บไวในที่ปลอดภัย 

๔.๓.๒ ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่รับผิดชอบตองแตงตั้งผูมีอํานาจในการดูแลและ

ปรับปรุงไลบารี่ 
๔.๓.๓ ระหว่างทดสอบต้องไม่เก็บซอฟต์แวร์ต้นฉบับที่ใช้ทดสอบรวมกับไลบารี่ที่ใช้งาน   

ไดจ้ริง 

๕. กระบวนความมั่ นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศในการพัฒนาระบบ  (Security in 
Development and Support Processes)  
๕.๑ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ จัดหามาใช้ งาน (Monitering Software Applications 

Supplied)  
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ของหนวยงานเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองใหมี 

การตรวจสอบหรือทดสอบซอฟตแวรที่จัดหามาใชงานกอนติดตั้ง เพื่อปองกันซอฟตแวร 

ตนฉบับที่ไมพึงประสงคแฝงตัวมากับตัวซอฟตแวรนั้น (Covert Channel and Trojan 

Code) 

๕.๒ การควบคุมการว่าจ้างพัฒนาระบบ (Outsourced Software Development) 
 ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ของหนวยงานที่วาจางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ตองใหมีการทําสัญญาวาจางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอง 

ครอบคลุมถึงสัญญาทางดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร การใชระบบ การตรวจสอบระบบโดย 

ละเอียดกอนติดตั้งใชงานจริง การรับรองคุณภาพของระบบ รวมไวในการกําหนดขอบเขต 

ในการจางพัฒนาระบบ และตองปฏิบัติตาม หมวด ๒ นโยบายการควบคุมความมั่นคง 

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหนวยงานภายนอก 

๕.๓ การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (Technical Review of 
Operating System Changes) 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม หรือหนวยงานที่วาจางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ตองใหมีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของภายหลังที่ได 

ติดตั้งระบบใหม เพื่อใหทราบถึงผลกระทบจากการพัฒนาระบบและเปนไปตามเงื่อนไขใน 

การวาจาง พรอมทั้งมีการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลังจากการติดตั้งระบบใหม 

หรือการปรับปรุง โดยแจงไปยังผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่รับผิดชอบ และเก็บ 

รายละเอียดตัวเอกสารไวเปนหลักฐาน 
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นโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (IT change management policy)  

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) โปรแกรม
ระบบ (System Software) ระบบเครือข่าย (Network System) หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นๆ สามารถท างาน
เข้ากันได้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

๒. ความต้องการในการขอให้มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.๑ ผู้ร้องขอต้องด าเนินการตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานจริง หรือใช้งานอยู่แล้ว โดยท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ  หน่วยงานเจ้าของระบบงาน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกส่วนให้รับทราบก่อนท าการแก้ไขซอฟต์แวร์นั้น และต้องมีการอนุมัติโดยผู้ มีอ านาจใน
การลงนามในแบบค าขอการเพิ่มความต้องการ/การเปลี่ยนแปลงระบบส าหรับผู้ใช้ 
(Change Request Form by User) ซึ่งโดยทั่วไปแบบค าขอการเพิ่มความต้องการ หรือ
การเปลี่ยนแปลงระบบ จะต้องมีข้อมูลที่จ าเป็นดังนี้ 
๒.๑.๑ ค าขอให้แก้ไขต้องมาจากผู้มีสิทธิ 
๒.๑.๒ เหตุผลการปฏิบัติราชการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  
๒.๑.๓ ลักษณะของข้อบกพร่องที่ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) 
๒.๑.๔ ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
๒.๑.๕ รายละเอียดการทดสอบ (Test Script) 
๒.๑.๖ กระบวนการน าระบบเดิมที่ใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ ในกรณีที่ระบบใหม่มีปัญหา 
๒.๑.๗ ต้องได้รับการอนุมัติค าขอโดยผู้มีอ านาจ 
๒.๑.๘ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วต้องมีการตรวจรับจากผู้มีอ านาจ 
๒.๑.๙ ต้องเก็บรายละเอียดของค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

๒.๒   ผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม เจาของขอมูลและสารสนเทศ เจาของระบบงานที่เกี่ยวของ

กับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะต้องพิจารณาเหตุผลทางราชการของค าขอเปลี่ยนแปลง และ
ท าการลงนามอนุมัติในค าขอเปลี่ยนแปลง 

๒.๓ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน จะต้องมีการจัดเตรียมและปรับปรุงคู่มือในการใช้งาน
ระบบงาน และคู่มือในการอบรมให้กับผู้ใช้งาน โดยต้องจัดท าและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานอยู่เสมอ  
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๓. การก าหนดบทบาทและหน้าที่การเปลี่ยนแปลง 
 ต้องมีการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เพ่ือการควบคุมที่ดี ต้องไม่ท าโดยบุคคลเดียวกัน  

๓.๑ โปรแกรมที่ใช้งานจริงส าหรับระบบงานนั้นๆ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิในการ
โอนย้ายโปรแกรมที่พร้อมใช้งานไปยังส่วนที่ใช้งานจริง 

๓.๒ ต้องแบ่งแยกส่วนที่ใช้ส าหรับงานต่อไปนี้ออกจากกัน โดยส่วนการพัฒนาระบบงาน ส่วนที่
ใช้ส าหรับโอนย้ายโปรแกรมก่อนการย้ายเข้าส่วนที่ใช้งานจริง ส่วนที่ใช้ทดสอบระบบ
ส าหรับผู้ใช้งาน และส่วนที่ใช้งานจริง ในแต่ละส่วนต้องมีการควบคุมการเข้าใช้งานที่ดี  

หมายเหตุ  ถ้าไม่สามารถแบ่งแยกส่วนที่ใช้ส าหรับทดสอบระบบงาน อาทิ ระบบงานบนเครื่อง 
Mainframe ที่ไม่คุ้มที่จะแยกเครื่องเพื่อการทดสอบระบบกับเครื่องที่ใช้พัฒนาระบบได้ ให้แยก
ส่วนที่ใช้ส าหรับการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานออกจากส่วนที่ใช้พัฒนาระบบงาน  

๔. การเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงต่อระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสํานัก/กอง/กลุม ที่ดูแลระบบงานนั้นๆ เปนลายลักษณ 

อักษร เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาต และการแกไขโดยไมไดตั้งใจ ซึ่ง 

อาจมีผลตอการหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการ หรือการเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับ 

อนุญาต 

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงระบบงานใดๆ ต้องไม่รบกวน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของระบบงาน
ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะต้องสามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลและระบบงาน
ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันได้ด้วย 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ต้องท าการลบข้อมูลที่ไม่ใช้งาน
แลวทั้งหมดของ อส. อยางถาวรออกจากอุปกรณหรือสื่อที่ใชสําหรับเก็บขอมูลที่มีการ 

เปลี่ยนแปลง  

๕. การเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย 
๕.๑ ผู้ร้องขอจะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระบบ 

(Change Request Form by Admin) (ภาคผนวก ข. หน้า ๑๕๘) โดยผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ 
ซึ่งอาจมีผลต่อการหยุดชะงักของการปฏิบัติราชการ หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการ
อนุญาต   

๕.๒   การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของระบบเครือขายของ อส. ตองปฏิบัติตามคูมือที่กําหนดไว

การเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย รวมถึงการเพิ่มซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่าย  การ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขของเครือข่าย การก าหนดค่าของเราท์เตอร์ใหม่ การเพิ่มเติมคู่สาย 
เพื่อใช้ในการเช่ือมต่อระบบ เป็นต้น 
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๕.๓ “ผู้ดูแลระบบ” จะต้องท าบันทึกข้อมูลของระบบเก่าเก็บไว้ เพ่ือใช้แก้ปัญหาในการน าระบบ
เก่ามาใช้ในกรณีที่ระบบใหม่เกิดปัญหา โดยพิจารณาว่าข้อมูลใดมีความส าคัญต่อระบบ 
ได้แก ่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ค่าการปรับแต่งของระบบ เป็นต้น  

๕.๔ “ผู้ดูแลระบบ” จะต้องเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งคู่มือที่มาพร้อมกับระบบใหม่ไว้อย่างดี เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป 

๕.๕ “ผู้ดูแลระบบ” จะต้องบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไว้ในแบบค าขอการ
เปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ (Change Request Form by Admin) 

๖. การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ต้นฉบับ 
๖.๑ ส าหรับซอฟต์แวร์ต้นฉบับที่ใช้งานจริงต้องมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ต้นฉบับทั้งหมดมีการจัดเก็บไว้

ในที่เดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับอนุมัติให้ท าการแก้ไขแล้วเท่านั้น เมื่อมีการ
แก้ไขโปรแกรม จะมีการน าเอาซอฟต์แวร์ต้นฉบับจากที่จัดเก็บไปท าการแก้ไข การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ต้นฉบับที่ใช้งานจริงต้องมีการควบคุมเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
ต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 

๖.๒ ผู้ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงส่วนระบบงานที่ใช้จริง 
ผู้ท าการแก้ไขจะได้รับอนุญาตให้ท าการคัดส าเนาซอฟต์แวร์ต้นฉบับเพื่อใช้ในการแก้ไข
พัฒนาโปรแกรมในส่วนที่ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบงาน และท าการย้ายโปรแกรมที่แก้ไข
เสร็จเข้าสู่ส่วนที่ใช้ส าหรับโอนย้ายโปรแกรม ก่อนการย้ายเข้าส่วนที่ใช้งานจริงเท่านั้น  

๗. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Restrictions on Changes to 
Software Packages) 
 ผู้ดูแลระบบหรือหน่วยงานที่ดูแลระบบต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

ที่จัดซื้อ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๗.๑ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
๗.๒ ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือมอบให้ผู้ขายด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้ 
๗.๓ ในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเก็บตัวซอฟต์แวร์ต้นฉบับไว้อีก

ชุดหนึ่ง 
๗.๔ ตัวซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่แก้ไขจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ

ระบบ 
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๘. การบริหารจัดการช่องโหว่ ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  (Technical Vulnerability 
Management) 

ศูนยสารสนเทศ หนวยงานเจาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานดูแลรับผดิชอบความ 

มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยง และรวมกันกําหนดใหมีการ 

ติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับชองโหวในระบบตางๆ ที่ใชงาน ประเมินความเสี่ยงของชองโหว 

เหลานั้นรวมทั้งกําหนดมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๘.๑   ตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไดแก การเฝาระวังภัยคุกคาม การประเมิน

ความเสี่ยงของภัยคุกคาม การปิดช่องโหว่ในระบบ การตรวจสอบสินทรัพย์ที่ได้จัดหมวดหมู่
ไว้ เป็นต้น 

๘.๒ ต้องร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์การบุกรุก หรือการละเมิด หรือ
การระบาด ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ๑ ปี 

๘.๓ ในกรณีที่จะท าการปรับปรุงเซอร์วิสแพทของระบบส าคัญๆ ต้องมีการทดสอบและประเมินก่อน
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ แต่ถ้าไม่สามารถปรับปรุงเซอร์วิสแพทได้ก็ให้พิจารณา
ดังต่อไปนี ้
๘.๓.๑ ปิดเซอร์วิสหรือการท างานที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ ได้แก่ เซอร์วิสการเข้าสู่ระบบ

จากระยะไกล เป็นต้น 
๘.๓.๒ ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงที่บริเวณรอบนอก

ระบบเครือข่าย ได้แก่ การเพิ่มอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ หรือระบบตรวจจับและป้องกัน
การบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

๘.๓.๓ เพิ่มการเฝ้าระวัง เพื่อตรวจจับหรือป้องกันการโจมตีเครือข่าย 
๘.๓.๔ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับช่องโหว่ที่เกิดขึ้น 
๘.๓.๕ เก็บล็อกไฟล์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
๘.๓.๖ กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ที่มีด าเนินการ ได้แก่ การเฝ้าระวัง ต้องมั่นใจ

ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๘.๓.๗ ระบบที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องมีการเตรียมการเป็นอันดับแรกตามล าดับ

ความส าคัญ 

๙. แนวทางปฏิบัติของการเพิ่มความต้องการ/การเปลี่ยนแปลงระบบโดยผู้ใช้ 
๙.๑ ผู้ร้องขอจะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบค าขอการเพิ่มความต้องการ หรือการ

เปลี่ ยนแปลงระบบ (Change Request Form by User) โดยผ่ านการอนุมัติ จาก
ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเจ้าของกระบวนงาน (Process Owner) ส่งแบบค าขอฯไปยัง
หน่วยงานผู้ดูแลระบบ ได้แก่ หน่วยงานระบบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบ
เครือข่าย เป็นต้น 
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๙.๒ ในกรณีเร่งด่วนอนุโลมให้ผู้ร้องขอส่งแบบค าขอการเพิ่มความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลง
ระบบ (Change Request Form by User) ทางโทรสารก่อนการส่งต้นฉบับ 

๙.๓ หน่วยงานผู้ดูแลระบบก าหนดหมายเลขค าขอเมื่อได้รับแจ้ง โดยใช้ชื่อย่อหน่วยงาน 
หมายเลข หรือ ปี พ.ศ.  

๙.๔ หน่วยงานผู้ดูแลระบบ พิจารณาตามค าขอ โดยศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากการแก้ไข  
แนวทางในการกลับคืนสู่สภาพเดิม (Recovery) ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา
และผู้ด าเนินการแก้ไข ได้แก่ ผู้วิเคราะห์ ผู้จัดท าหรือปรับปรุงโปรแกรม ผู้ทดสอบระบบ 
เป็นต้น 

๙.๕ หน่วยงานผู้ดูแลระบบ แจ้งผลการวิเคราะห์กลับไปยังผู้อนุมัติแบบค าขอฯ ในข้อ ๙.๑ เพื่อ
รับทราบ และ/หรือยืนยัน พร้อมให้แจ้งรายชื่อผู้ด าเนินการ และท าการทดสอบเพื่อการ
ยอมรับระบบของผู้ใช้ (User Acceptance Test: UAT) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ดูแลระบบ
เป็นผู้ร้องขอ ที่มีผลกระทบต่อระบบโดยรวม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นโปรแกรม การ
แก้ไขระบบเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ฯลฯ จะต้องมีการทดสอบเพื่อการยอมรับ
ระบบของผู้ใช้ก่อนน าไปในระบบใช้งานจริงเสมอ โดยหน่วยงานผู้ดูแลระบบแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อร่วมด าเนินการทดสอบเพื่อการยอมรับระบบของผู้ใช้ต่อไป 

๙.๖ หน่วยงานผู้ดูแลระบบด าเนินการตามผลการยืนยันในข้อ ๙.๔ 
๙.๗ หน่วยงานผู้ดูแลระบบต้องด าเนินการให้ผู้ร้องขอ และ/หรือผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องท าการ

ทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบของผู้ใช้พร้อมลงนาม 
๙.๘ หน่วยงานผู้ดูแลระบบต้องด าเนินการให้ผู้ร้องขอ และ/หรือ ผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูล (Data 

Owner) ด าเนินการแปลงข้อมูล (Data Conversion) (ถ้ามี) โดยผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูล 
(Data Owner) ต้องจัดเตรียม ตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งก่อนและหลัง
น าเข้าระบบ 

๙.๙ หลังจากผ่านการทดสอบการยอมรับระบบ หน่วยงานผู้ดูแลระบบจะต้องจัดท าคู่มือ
ระบบงาน (Systems Manual) และ/หรือ จัดการอบรมการใช้งาน หรือจัดท าคู่มือการใช้
งาน (User/Operation Manual) ให้กับผู้ใช้งาน  

๙.๑๐ หน่วยงานผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเข้าสู่ระบบใช้งาน
จริง (Production) และแจ้งกลับผู้ร้องขอ 

๙.๑๑ เจ้าของกระบวนงาน และหน่วยงานผู้ดูแลระบบ ติดตามตรวจสอบ (Monitor and Track 
Error) ว่าระบบสามารถท างานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

๙.๑๒ เมื่อได้ด าเนินงานแล้ว หน่วยงานผู้ดูแลระบบต้องจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบค า
ขอฯ แนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสารการทดสอบ คู่มือ ฯลฯ 
ให้สามารถใช้อ้างอิงได ้
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๑๐. แนวทางปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โดยผู้ดูแลระบบ)        
โดยปฏิบัติตามแบบฟอร์มแบบค าขอการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ (ภาคผนวก 
ข. หน้า ๑๕๘) 
๑๐.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบค าขอการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบส าหรับ

ผู้ดูแลระบบ (Change Request Form by Admin) โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
๑๐.๒ ผู้ดูแลระบบต้องระบุรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบอย่างชัดเจน ได้แก่ 

รายละเอียดที่ด าเนินการแก้ไข ระยะเวลาในการแก้ไข ระบบที่ได้รับผลกระทบ           
๑๐.๓ ผู้ด าเนินการแก้ไขต้องมีการเตรียมแผนส ารองฉุกเฉิน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น

เกิดปัญหาหรือเกิดการล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ ผู้ด าเนินการแก้ไขจะต้อง
สามารถเปลี่ยนกลับมาใช้ระบบเดิมได้ตามปกต ิ

๑๐.๔ ผู้ด าเนินการแก้ไขต้องมีการทดสอบให้มั่นใจก่อนใช้งานระบบจริง  
๑๐.๕ เมื่อได้ด าเนินงานแล้ว ผู้ด าเนินการแก้ไขต้องลงนามและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แบบค าขอการเพิ่มความต้องการ/การเปลี่ยนแปลงระบบส าหรับผู้ใช้  หรือ แบบการ
เปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ ที่ผู้แจ้งปัญหาหรือผู้ดูแลระบบแจ้งมา 
เอกสารหรือรายละเอียดของระบบทั้งก่อนและหลังการแก้ไข เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้
อ้างอิงได ้  
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หมวด ๙  
การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมัน่คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 

(Information Security Incident Management) 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเหตุการณและจุดออนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยตอระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ไดรับการดําเนินการที่ถูกตองในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม และใหมี 

วิธีการที่สอดคลองและไดผลในการบริหารจัดการเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยของ อส. โดยมี 

นโยบายดังนี้

 นโยบายการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือ
ไม่อาจคาดคิด
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นโยบายการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมัน่คงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรอืไม่อาจคาดคดิ 
(Information Security Incident Management Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหเหตุการณและจุดออนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึง 

ประสงคหรือไมอาจคาดคิดตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ไดรับการดําเนินการที่ถูกตอง 

ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค 

๒. การตอบโต้ต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดและการ
ท างานที่บกพร่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ (Responding to Security 
Incidents and Malfunctions) 
เพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด

และระบบทํางานบกพรอง ไวรัสคอมพิวเตอรแพรกระจาย หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกบุกรุก 
เปนตน และใหบุคลากรใน อส. ไดเรียนรูจากประสบการณความเสียหายดังกลาว 

๒.๑ การรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 
(Reporting Information Security Events) 
๒.๑.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์

หรือไมอาจคาดคิดที่เกิดขึ้นให้แกผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลระบบทราบโดยเรงดวน

 ตามแบบฟอรมรายงานเหตุการณด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค

หรือไม อาจคาดคิด (Incident Response Report) (ภาคผนวก ข. หน้า ๑๖๒) 

๒.๑.๒ ในกรณีที่ ไม่สามารถติดต่อ “ผู้ดูแลระบบ” ได้ในขณะนั้น ให้รายงานกับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และรายงานให้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทราบด้วย 

๒.๑.๓ “ผู้ดูแลระบบ” ร่วมกับหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองประเมินขอบเขต (Scope) และความรุนแรง 

(Severity) ของปัญหา โดยหากพบวาเปนปัญหาที่จะมีผลกระทบในวงกวาง 

รุนแรง หรือมีผลตอชื่อเสียงของ อส. จะตองรายงานใหหนวยงานดูแล 

รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนว 

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และผูบริหารระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ทราบโดยดวน เพื่อหาแนวทางแกไขและ 

ป้องกันไมใหเกิดในครั้งตอไป 

๒.๑.๔ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องมีการ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การบุกรุก หรือการ
ละเมิด ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ๑ ปี 
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๒.๑.๕ การตรวจประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จาก “หน่วยงานด้านการตรวจสอบภายใน” และ “หน่วยงานด้านการ
ตรวจสอบภายนอก” ต้องรายงานผลการการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
การบุกรุกที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส าคัญ ตามประเภทของสารสนเทศ ระดับความเสี่ยง และระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมทั้งสรุปแนวทางในการแก้ไขเพื่อลดความ
เสี่ยงที่ตรวจพบให้กับผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ 

๒.๒ การรายงานจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจ
คาดคิด (Reporting Information Security Weaknesses) 
๒.๒.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องรายงานจุดอ่อน ช่องโหว่ หรือภัยที่พบในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใชงานอยูใหแกผูรับผิดชอบหรือผูดูแลระบบทราบโดยเรงดวนตาม     

แบบฟอรมรายงานเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไม

อาจคาดคิด (Incident Response Report) (ภาคผนวก ข. หนา ๑๖๒) 

๒.๒.๒ ในกรณีที่ ไม่สามารถติดต่อ “ผู้ดูแลระบบ” ได้ ในขณะนั้นให้รายงานกับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และรายงานให้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศทราบด้วย 

๒.๒.๓ “ผู้ดูแลระบบ” ร่วมกับหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองประเมินขอบเขต (Scope) และความรุนแรง  
(Severity) ของปญหา โดยหากพบวาเปนปญหาที่จะมีผลกระทบในวงกวาง  
รุนแรง หรือมีผลตอชื่อเสียงของ อส. จะตองรายงานใหหนวยงานดูแลรับผิดชอบ 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และผูบริหารระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศระดับสูง (CIO) ทราบโดยดวน เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันไมให 

เกิดในครั้งตอไป 

๒.๓ การรายงานการท างานที่บกพร่องหรือการท างานที่ผิดปกติของซอฟต์แวร์ (Reporting 
Software Malfunctions)  
๒.๓.๑ “ผู้ใช้งาน” ต้องรายงานการท างานที่บกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ให้แก่

ผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลระบบทราบโดยเร่งด่วน ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด  

๒.๓.๒ ในกรณีที่ ไม่สามารถติดต่อ “ผู้ดูแลระบบ” ได้ในขณะนั้น ให้รายงานกับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และรายงานให้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคง
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ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทราบด้วย 

๒.๓.๓ “ผู้ดูแลระบบ” ร่วมกับหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองประเมนิขอบเขตและความรุนแรงของปญหา โดย 

หากพบวาเปนปญหาที่จะมีผลกระทบในวงกวาง รุนแรง หรือมีผลตอชื่อเสียงของ  
อส. จะตองรายงานใหหนวยงานดูแลรับผดิชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยดานสารสนเทศ และผูบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
ทราบโดยดวน เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดในครั้งตอไป 

๓. การบริหารจัดการและการปรับปรุงแก้ไขต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึง
ประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (Management of Information Security Incidents and 
Improvements) 
เพื่อให้มีวิธีการที่สอดคล้องและได้ผลในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่
ไม่พงึประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
๓.๑ ก าหนดหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบและขั้ น ตอนปฏิบั ติ  (Responsibilities and 

Procedures) 
ผู้บังคับบัญชาที่มีระบบงานสารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ HR, EIS, MIS, Billing เป็นต้น ต้องมี

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด และขั้นตอนดังกล่าวต้องมีความรวดเร็ว ได้ผล 
และมีความเป็นระบบระเบียบที่ดี 
๓.๒ การเรียนรู้จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 

(Learning from Security Incidents)  
๓.๒.๑ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องบันทึกเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์

หรือไม่อาจคาดคิด จุดอ่อน ช่องโหว่ ภัยคุกคาม หรือการท างานบกพร่องของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวิธีการแก้ไข เพื่อจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้วและเตรียมการป้องกันที่จ าเป็นไว้ล่วงหน้า 

๓.๒.๒ “ผู้ดูแลระบบ” มีหน้าที่จัดท าสรุปรายงานเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง  



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security)  ๑๑๗ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๓.๒.๓ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง ต้องร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และประเมินสถานการณ์การบุกรุก หรือละเมิด หรือระบาด ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ๑ ปี 

๓.๓ การเก็บรวบรวมหลักฐาน (Collection of Evidence) 
๓.๓.๑ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้อง
ด าเนินการให้หน่วยงานที่มีระบบงานสารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ HR, EIS, MIS, 
Billing เป็นต้น ให้มีการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานตามกฎหรือหลักเกณฑ์
ส าหรับการเก็บหลักฐานอ้างอิงในการวิเคราะห์ สืบสวนหรือเป็นหลักฐานใน
กระบวนการทางศาลที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางกฎหมายแพ่งหรืออาญา 

๓.๓.๒ หน่วยงานที่มีระบบงานสารสนเทศที่ส าคัญต้องจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิงว่า ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีระยะเวลาจัดเก็บตามความส าคัญของข้อมูล 
ระเบียบองค์กร และกฎหมาย (จ านวน ๙๐ วัน หรือ ๑ ปี เป็นต้น) 

๓.๓.๓ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านกฎหมายและหน่วยงานที่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญต้องศึกษากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้อย
แถลงในกฎหมายแพ่งหรืออาญา ซึ่งระบุถึงลักษณะของหลักฐานที่ต้องเก็บ
รวบรวมมา เพื่อใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าผิด เป็นต้น 

๓.๓.๔ หน่วยงานที่มีระบบงานสารสนเทศที่ส าคัญต้องศึกษาถึงลักษณะของหลักฐานที่มี
ความสมบูรณ์และมีคุณภาพ เพื่อสามารถน าไปใช้ในกระบวนการของศาลได้ 

๔. การรายงานเหตุการณ์น่าสงสัย 
๔.๑ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานเหตุการณ์ทันทีที่สงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่

กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้ และ/
หรือรายงานต่อผู้ดูแลระบบ 

๔.๒ เหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่ต้องท าการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของ “ผู้ใช้งาน” และ/หรือ
รายงานต่อผู้ดูแลระบบทันที ดังเหตุการณ์ต่อไปนี ้
๔.๒.๑ พบว่ารหัสผ่านส่วนบุคคลของตนถูกล็อคโดยไม่ทราบสาเหตุ 
๔.๒.๒ พบว่าเวลาการเข้าใช้งานระบบครั้งล่าสุด (Last Logon Time) มีความผิดปกต ิ
๔.๒.๓ พบหลักฐานหรือสิ่งผิดสังเกตในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน หรือมีไฟล์ที่ไม่รู้จัก 

การเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆ 
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๔.๒.๔ พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนความมั่นคงปลอดภัย 
๔.๒.๕ พบหรือคาดว่าระบบงานจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
๔.๒.๖ พบหรือคาดว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบจะถูกท าลาย แก้ไข หรือลบทิ้ง 
๔.๒.๗ พบการพยายามที่จะเข้าใช้ระบบอย่างผิดวิธี ไม่ว่าจะส าเร็จหรือไม่ 
๔.๒.๘ พบการให้บริการของระบบเกิดการชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการ 
๔.๒.๙ พบเห็นการละเมิดสิทธิการเข้าไปใช้งานระบบเพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บ

ข้อมูลคอมพิวเตอร ์
๔.๒.๑๐ พบการแก้ไขค่าความปลอดภัยในระบบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ หรือเฟริม

แวร์ โดยผู้ใช้ไม่ทราบ 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security)  ๑๑๙ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

หมวด ๑๐ 
การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

(Government Continuity Management) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดขัดหรือหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ ทางราชการ ป้องกัน
กระบวนการปฏิบัติราชการที่ส าคัญอันเป็นผลมาจากการล้มเหลวหรือหายนะที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม โดยมีนโยบายดังนี ้

 นโยบายแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นโยบายแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้กําหนดขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี 

ข ้อมูลคอมพิวเตอรเป ็นสินทรัพยที่สําคัญที่สุด จะต้องทําการสํารองข้อมูลคอมพิวเตอรและเก็บรักษา 

ข้อมูลคอมพิวเตอรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญตอการปฏิบัติราชการของ อส. ไว้ 
พร้อมทั้งทําการกู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ของ อส. เป็นไปอยางตอเนื่อง 
นโยบายนี้เป็นสวนหนึ่งของการสนับสนุนแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และหนวยงานที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลคอมพิวเตอรจะต้องปฏิบัติอยาง

เครงครัด เพื่อทําให้การปฏิบัติราชการของ อส. เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอยางตอเนื่อง  

๒. ค าแถลงนโยบาย 
๒.๑ ขั้นตอนเตรียมการของแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๑.๑   อส. ตองจัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทําแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและ
สารสนเทศ เจ้าของระบบงาน หน่วยงานที่ดูแลระบบเครือข่าย เป็นต้น 

๒.๑.๒ คณะท างานจะต้องจัดท าแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
รวมถึงการมีการทดสอบแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

๒.๑.๓ กระบวนการหลักในการจัดท าแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้  
๒.๑.๓.๑ การวิเคราะห์ผลกระทบของการปฏิบัติราชการ (Impact Analysis) 
๒.๑.๓.๒ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Analysis &Control) 
๒.๑.๓.๓ การวางกลยุทธ์ส าหรับแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นของระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  (IT Contingency Plan Strategy 
Development) 

๒.๑.๓.๔ การพัฒนาแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Contingency Plan Development) 

๒.๑.๓.๕ การประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรม 
๒.๑.๓.๖ การทดสอบปรับปรุงแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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๒.๑.๔ แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องพิจารณาดังนี ้

 การเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่ 

กอใหเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการ

ใหบริการของ อส.

 การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมและจ ากัดขอบเขตของ
ความเสียหาย โดยก าหนดแนวทางการควบคุม การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
เป็นต้น

 การด าเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าคัญ การกู้ ระบบงานและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย เป็นต้น

 การกลับคืนสูการทํางานปกติ เพื่อใหงานของ อส. กลับสู่สภาวะปกติ โดย

การกําหนดแนวทางการฟนฟูความเสียหายใหกลับเขาสูการปฏิบัติงาน

ตามปกติ เปนตน

๒.๒ แนวทางปฏิบัติของการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
๒.๒.๑ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าคัญทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับปฏิบัติราชการของ อส. ไดมีการสำรองขอมูลคอมพิวเตอรอยาง 

สมํ่าเสมอและตอเนื่องตามแนวทางปฏิบัติของ อส. เจาของขอมูลและ 

สารสนเทศแตละระบบจึงมีเจาหนาที่ที่จะตองประสานงานกับหนวยงานดูแล 

ขอมูลคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของเพื่อใหแนใจไดวาขอมูลคอมพิวเตอรและฐานขอมูล 

ไดมีการสํารองขอมูลคอมพิวเตอรเอาไวอยางครบถวนและเตรียมพรอมเพื่อนํา 

กลับมาใชเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

๒.๒.๒ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ ต้องพิจารณาเลือกสื่อบันทึกข้อมูลที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยตามระดับความลับของข้อมูล และแยกเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 
๒ แหล่ง โดยมีแนวทางพิจารณาการส ารองข้อมูลดังน้ี 
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล แนวทางการส ารองข้อมูล 
กระดาษ ท าการส าเนาเอกสารที่ส าคัญในรูปแบบการถ่าย

เ อกสาร  หรื อก า รส า เ น า เ อกสาร ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Document Scan) 

Harddisk Drive ท าการส าเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่ 

ส  าคัญไวในฮารดดิสกไดรอื่นๆ ที่ไมใชไดรหลักในการ 

ท  างานเพื่อป้องกันไดรหลักเกิดความเสียหาย ก็ 
สามารถกูคืนขอมูลกลับมาได ทั้งนี้การส ารองขอมูล
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ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล แนวทางการส ารองข้อมูล 
ดังกล่าวต้องมีการก าหนดรหัสผ่านการเข้าถึงข้อมูลที่
ส ารองดังกล่าวด้วย 

Flash Drive, Tape, 
CD / DVD 

ท าการส าเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส าคัญไว้ในสื่อบันทึกประเภทมีเดียที่เคลื่อนย้ายได้ 
เพื่อสามารถแยกเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ ณ แหล่ง
ส ารองข้อมูล พร้อมทั้งต้องมีทะเบียนควบคุมการ
เข้าถึงมีเดียส ารองข้อมูล พร้อมทั้งไฟล์ที่ส ารองนั้น
ต้องมีการใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงมีเดียใน
การส ารองข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

DR-Site ท าการส าเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส าคัญไว้ ณ ศูนย์ส ารองข้อมูลที่มีการจัดเตรียมไว้ 
เพื่อ เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลและ
สารสนเทศที่ส าคัญ และรองรับการบริหารความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

๒.๒.๓ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศจะเป็นผู้ก าหนดตารางเวลาและมีหน้าที่ในการส ารอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบที่รับผิดชอบ ตารางเวลาดังกล่าวต้องสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บ  

๒.๒.๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต้องท าการทดลองน าเอาสื่อ
ที่ส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้มาทดสอบอย่างน้อยปีละครั้ง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถน าข้อมูลคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ได้อีกเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

๒.๒.๕ การทดสอบสภาพความพร้อมใช้งานของการส ารองข้อมูล เพื่ อ การน า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์กลับมาใช้นั้น ต้องท าการทดสอบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือ
เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลยอมรับได้ และ
ให้ใช้ข้อมูลส ารองที่ได้จากระบบงานจริงและกระท าการทดสอบบนระบบส าหรับ
การทดสอบเท่านั้น 

๒.๓ แนวทางปฏิบัติของการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
๒.๓.๑ เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้จัดเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบ 

ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์
ระบบงาน ทั้งซอฟต์แวร์ต้นฉบับและซอฟต์แวร์ที่สามารถท าการประมวลผลได้
ทันที โดยให้เป็นไปตามความต้องการที่เจ้าของข้อมูลและสารสนเทศในระบบนั้น
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ก าหนด จ านวนครั้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นๆ ด้วย 

๒.๓.๒ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องท าการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกครั้ง 

๒.๓.๓ ถ้าการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ถูกด าเนินการที่ เครื่องแม่ข่ายหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลักและเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส าคัญจะต้องเพิ่มจ านวนครั้งในการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่าย
นั้นด้วย 

๒.๓.๔ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญมากต่อการ
ปฏิบัติราชการของ อส. จะตองทําการสํารองขอมูลคอมพิวเตอรไวทุกวัน และ 

ขอมูลคอมพิวเตอรสํารองดังกลาวตองมีการจัดเก็บไวนอกอาคารที่ตั้งศูนย 

คอมพิวเตอรหลักอยางเหมาะสม โดยตรวจสอบใหแนใจวาสถานที่นั้นมีความ 

ปลอดภัย 

๒.๓.๕   ระบบข้อมูลคอมพิวเตอรที่สําคัญทั้งหมดของ อส. ต้องมีระบบการประมวลผล

สํารอง ระบบเครือขายสํารอง เพื่อปองกันการพึ่งพาระบบหลักเพียงระบบเดียว ใน 

กรณีที่ระบบหนี่งไมสามารถทํางานได้ จะต้องสามารถใชง้านอีกระบบหนี่งได้ทันที 

เพื่อให้งานหลักของ อส. ดําเนินตอไปได้ 

๒.๓.๖ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ถูกจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกก าหนดชั้น
ความลับ ซึ่งไมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ อส. จํานวนครั้งในการ 

สํารองข้อมูลคอมพิวเตอรนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจ้าของข้อมูลและ 

สารสนเทศ และข้อมูลคอมพิวเตอรดังกลาวจะถูกนําไปจัดเก็บในสถานที่ๆ มีความ 

ปลอดภัย   

๒.๔ แนวทางปฏิบัติของการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่ 
๒.๔.๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองหรือสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส ารอง

ควรตั้งอยู่ไกลจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าเหตุการณ์หรือภัย
ธรรมชาติชนิดเดียวกัน ได้แก่ ไฟไหม้หรือเหตุจลาจลต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ทั้งสองแห่งพร้อมกัน  

๒.๔.๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองหรือสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส ารองนอก
อาคารที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักต้องมีการรักษาความปลอดภัยทั้งในด้าน
กายภาพและสภาพแวดล้อมการควบคุมเช่นเดียวกันกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
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ตัวอย่างโครงสร้างของแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงสร้างของแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้หนวยงานใน อส. ใช้ 
เปนแนวทางในการจัดทําแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรองรับ 

เหตุการณและลดผลกระทบตางๆที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการพื้นฟูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 
ให้กลับคืนสูสภาพปกติได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทําให้ อส. ดําเนินงานไดอ้ยางตอเนื่องหรือ 

ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหลังจากเกิดเหตุการณหยุดชะงัก หนวยงานของ อส.ต้องพิจารณาปรับใช ้

ให้เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันด้วย  

โดยทั่วไป ตัวอย่างโครงสร้างของแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

๑. ชื่อแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ............................................................  (ระบุช่ือแผน) 

๒. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุวัตถุประสงค์ของแผนกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอ อส. และหนวยงาน 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลลัพธที่คาดหวังจากการนําแผนดังกลาวมาใช้ 

๓. ขอบเขตของแผนกู้คืน ระบุขอบเขตของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดของกระบวนการ
ท างาน และส่วนงานที่แผนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ รวมทั้งรายละเอียดกระบวนการท างาน   
(Work flow) 

๔. รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบุชื่อ และโครงสร้างของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัย และการติดต่อสื่อสาร 

๕. การก าหนดผู้รับผิดชอบสั่งการ ระบุผู้มีอ านาจตัดสินใจ และสั่งการในการน าแผนมาปฏิบัติ 
โครงสร้างการบังคับบัญชา (ผู้สั่งการ และผู้รับผิดชอบ) บทบาทหน้าที่ และขอบเขตอ านาจความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการก าหนดผู้รับผิดชอบแทนในกรณีที่ผู้สั่งการในล าดับแรกไม่สามารถปฏิบัติ 
งานได ้

๖. สถานที่ปฏิบัติงานทดแทน ระบุสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานแทนในกรณีเกิดภัยพิบัติ จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถใช้สถานที่ท างานเดิมได ้

๗. การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแผน  ระบุวันที่ ชื่อผู้จัดท าหรือแก้ไข ชื่อผู้ตรวจทาน และ
รายละเอียดโดยย่อ เมื่อมีการแก้ไขแผน 

๘. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ระบุสถานการณ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติงานตามแผน รายละเอียด
ขั้นตอน ทรัพยากรที่ใช้ และข้อจ ากัดในการปฏิบัติโดยละเอียด ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการ
วางแผนที่ส าคัญ ๔ ด้าน ดังนี ้
๘.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย การก าหนดกระบวนการป้องกัน

และควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย 
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๘.๒ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมและจ ากัดขอบเขตของความเสียหาย
รวมทั้งผลกระทบอื่น ในขณะที่มีเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการดังนี ้
๘.๒.๑ เงื่อนไขการเริ่มปฏิบัติตามแผน ก าหนดหรือระบุเงื่อนไข และสถานการณ์ 
๘.๒.๒ ระบุขั้นตอนการด าเนินการพื้นฐาน ประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น สถานที่ สาเหตุ 

และขอบเขตความเสียหาย ระบุวิธีการปฏิบัติงานเพื่อระงับเหตุการณ์ความ
เสียหาย วิ ธีการด า เนินงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แนวทางการเก็บรักษา
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสาร ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้าย
อพยพเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็น 

๘.๒.๓ ระบุแผนปฏิบัติการด้านการติดต่อสื่อสาร ก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานกับหนวยงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อ 

แจ้งสถานการณ และแนวทางการดําเนินงาน หรือสถานที่ติดตองานฉุกเฉิน  
รวมทั้งจัดทํารายชื่ิอของหนวยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการ 

ชวยเหลือ ยุติเหตุการณความเสียหายทั้งภายในและภายนอก อส. 

๘.๒.๔ ระบุความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ ระบุความต้องการทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็น จ านวนแรงงาน สถานที่ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปโภค 
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆให้ชัดเจน 

๘.๓ การด าเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง
จากแผนในข้อ ๘.๒ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานของ อส. 

มีความตอ่เนื่องไมห่ยุดชะงัก หรือสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลับคืนมา 

ในระยะเวลาการกู้คืนที่ก าหนด และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเนื่องอื่นๆ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

๘.๓.๑   เงื่อนไขการเริ่มปฏิบัติตามแผน ก าหนด หรือระบุเงื่อนไข และเหตุการณ 

๘.๓.๒   ระบุขัน้ตอนการดําเนินการพืน้ฐาน ก าหนดล าดับขั้นตอน ล าดับความส าคัญและ

ระยะเวลาในการกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบุวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการน า
ระบบข้อมูลส ารองมาใช้งาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานต่อเนื่องได้โดยทันที 

๘.๓.๓ ระบุแผนปฏิบัติการด้านการติดต่อสื่อสาร ก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
แจ้งข้อเท็จจริง และแนวทางการด าเนินงาน หรือสถานที่ติดต่องานช่ัวคราว  

๘.๓.๔ ระบุความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ ระบุความต้องการทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นหากมีการกู้ระบบที่ต้องใช้ระยะเวลานาน จ านวนแรงงาน สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปโภค อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ 
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๘.๔ การกลับคืนสู่การท างานปกติ เพื่อฟื้นฟูและจัดระบบงานให้กลับเข้าสู่การด าเนินงาน
ตามปกติ รวมทั้งการสรุปประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และแนวทางการป้องกันในอนาคต
ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๘.๔.๑ ระบุขั้นตอนการด าเนินการ ระบุวิธีการปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูให้เหตุการณ์กลับสู่

ภาวะปกติ กระบวนการควบคุมการติดตั้ง การตั้งค่าและทดสอบระบบที่ถูกกู้คืน
มา หรือทดแทนใหม่ การรายงานสรุปความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา 

๘.๔.๒ ระบุรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท ารายชื่อของหน่วยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ทั้งจากภายในและภายนอก อส. ในการด าเนินการช่วยเหลือ เพื่อฟนฟูให้ 
เหตุการณกลับสู่ภาวะปกติ 

๙. การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม ระบุขั้นตอนและวิธีการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
อส. และจัดฝกอบรมให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบถึงวัตถุประสงค 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม ขั้นตอนการรายงาน ระบบ 

รักษาความปลอดภัย และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองตามแผนอย่างชัดเจน 

๑๐. การทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
๑๐.๑ การทดสอบ 

๑๐.๑.๑ ก าหนดเวลาการทดสอบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ก าหนดการทดสอบ
แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน รวมถึงก าหนดระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการทดสอบ โดยก าหนดให้
ด าเนินการทดสอบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือ
เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลยอมรับได้ 

๑๐.๑.๒ ก าหนดเหตุการณ์จ าลองที่จะใช้ทดสอบ และรายละเอียด  ในการก าหนด
รายละเอียดของเหตุการณ์จ าลอง ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบงาน หรือ
กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
ทั้งหมด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการทดสอบแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๐.๑.๓ ก าหนดทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่จะท าหน้าที่ควบคุม ประสานงาน และรับผิดชอบในการ
จัดการทดสอบแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสถานที่ และอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ และงบประมาณที่ต้องใช้ด้วย 

๑๐.๑.๔ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผล เกณฑ์การ
ประเมินผล ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของระบบงาน 
กระบวนการท างาน และวัตถุประสงค์ของการทดสอบในแต่ละครั้ง 
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๑๐.๒ การปรับปรุงและทบทวนแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
๑๐.๒.๑ ก าหนดเวลาการทบทวนแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน  ก าหนดแผนงาน 

แนวทาง และระยะเวลาในการทบทวนและปรับปรุงแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้
แผนนั้นมีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๐.๒.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการทบทวน ต้องก าหนดผู้ในการทบทวนแผนฯ เพื่อ
ยืนยันถึงความเหมาะสมของขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน 

๑๑. รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดอ่ืนๆ ที่มีในแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน มีดังนี้ 
๑๑.๑ รายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม

แผน 
๑๑.๒ รายช่ือหน่วยงาน สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.๓ รายละเอียดการปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Business Continuty 

Plan Checklist) 
๑๑.๔ รูปแบบรายงานต่างๆ ที่จ าเป็น 
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หมวด ๑๑ 
การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

(Compliance) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อก าหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดในสัญญา 
และข้อก าหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้การตรวจประเมินระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้มีการแทรกแซงหรือท าให้หยุดชะงักต่อการปฏิบัติราชการน้อย
ที่สุด โดยมีนโยบายดังนี้ 

 นโยบายการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย
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นโยบายการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฏหมาย 
(Compliance with Legal Requirements Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการใชง้านซอฟตแวรของ อส. และ 

ของบุคคลที่สาม ซึ่งมีการน ามาใชภ้ายใน อส. รวมถึงเรื่องของการอนุญาตให้ใช้ซอฟตแวรตาม 

กฎหมายและข้อก าหนดในการใช้ซอฟตแวรของผู้ใช ้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อส.   

๒. การระบุข้อก าหนดต่างๆ ที่มีผลทางกฏหมาย (Identification of applicable legislation) 
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านกฎหมาย ต้องระบุข้อก าหนดทางด้านกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ 

สัญญาว่าจ้าง รวมทั้งสัญญาที่ท ากับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 

ราชการของ อส. ต้องบันทึกข้อก าหนดดังกล่าวไว้เปนลายลักษณอักษร และปรับปรุงข้อก าหนด 

เหล่านั้นให้เปนปจจุบันอยูเ่สมอ รวมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหส้อดคล้องกับข้อก าหนด 

ดังกล่าว 

๓. การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางลิขสิทธิ์ในการใช้งานสินทรัพย์ทางปัญญา (Compliance with 
Intellectual property rights (IPR)) มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑   การจัดซื้อและการน าซอฟตแวรของบุคคลที่สามมาใช้ใน อส. ตอ้งเปนไปตามข้อตกลงเรื่อง

การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ตามกฎหมาย (Licensing Agreement) ที่ได้ท าไว้กับเจ้าของ
ลิขสิทธิ์

๓.๒   ผู้ที่ใช้ซอฟตแวรบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ตอ้งยึดถือและปฏิบัติตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์และข้อก าหนดของผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด 
๓.๓ มีการควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธิ์ที่ได้รับ ได้แก่ การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

ซอฟต์แวร์ และต้องเก็บหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงมีการตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอว่าซอฟตแวรที่ติดตั้งมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

๓.๔   ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นโดย อส. หรือเพื่อ อส. ให้ถือเปนสินทรัพยของ อส. ซึ่ง

ครอบคลุมถึงซอฟตแวรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยบุคคลภายนอกให้กับ 

อส. ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันข้อพิพาทในเรื่องกรรมสิทธิ์ของซอฟตแวรที่อาจเกิดขึ้น 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

๓.๕   ซอฟตแวรที่ถูกพัฒนาโดย “เจาหนาที่”ของ อส. ในระหว่างเวลาท างานถือเปนสินทรัพย

ของ อส.  

๓.๖   เครื่องคอมพิวเตอรส่วนบุคคล คอมพิวเตอรแบบพกพา และเครื่องแม่ข่ายจะต้องตรวจสอบ

การใช้งานซอฟต์แวร์เป็นประจ าว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการอนุญาตให้ใช้
ซอฟต์แวร์ตามกฎหมายทั้งหมด 
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๓.๗ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ดูแลระบบต้อง
ตรวจสอบซอฟตแวรทั้งหมด ถ้าหากพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงจะต้องท าการประสานงาน 

กับเจ้าของระบบเพื่อท าการยกเลิกการติดตั้งหรือลบทิ้ง ทั้งนี้ในการใช้แชรแวร (Shareware) 

และฟรีแวร (Free ware) จะมีทั้งสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีความปลอดภัยหรือบางครั้งมีชุดค าสั่งที่ไม่พึงประสงคแอบแฝงมา 

ด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือข่ายได้ ซึ่งผู้ใช้ 
ซอฟตแวรส่วนมากไม่สามารถประเมินการท างานและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม 

ได้ ดังนั้นจึงต้องขอรับค าปรึกษากับหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด ้าน 

สารสนเทศ และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ดูแลระบบและผู้ที่เปนเจ้าของข้อมูลและ 

สารสนเทศในการน าแชรแวรและฟรีแวรมาใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. 

๓.๘ แชร์แวร์ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้น ามาใช้ได้และต้องการใช้ต่อ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
การทดลองใช้ จะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนขอสิทธิ์ในการใช้งานอย่างถูกต้อง 
และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และรายละเอียด
ข้อบังคับต่างๆ ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด 

๓.๙ ข้อควรระวัง ในบางครั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเป็น
แฟมข้อมูลที่สามารถประมวลผลเองได้ ได้แก่ แฟมข้อมูลที่มีนามสกุล .EXE, .COM, .BAT 

และ .DLL เปนต้น ซึ่งอาจมีชุดค าสั่งที่ไม่พึงประสงคฝงอยู่ ชุดค าสั่งดังกล่าวไม่เพียงแต่ส่ง 
ผลร ้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอรเท่านั้น แต่อาจมีผลกระทบถึงระบบเครือข่ายทั้งหมดของ อส. 

ด้วย 

๓.๑๐ การดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการปิดช่องโหว่ของโปรแกรม
ต่างๆ จากผู้ผลิตต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

๓.๑๑ การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบงาน (Operating System and 
Application Software) ต้องกระท าโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้ามีการติดตั้ง 

ซอฟตแวรใดๆ ในเครื่องคอมพิวเตอรของ อส. โดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วเกิดข้อพิพาท 

เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และรายละเอียดข้อบังคับต่างๆ ของผู้ผลิตซอฟตแวรนั้นๆ ทาง 

“อส.จะไมขอรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ” 

๓.๑๒ โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของ อส. เปนโปรแกรมที่ อส. ได้ซื้อ

ลิขสิทธิ์มาถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และน าไปติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือน าไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย  

๔.   การป้องกันขอมูลคอมพิวเตอรส าคัญของ อส. (Protection of Organizational 

Records) 
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         เพื่อเปนการปองกันข้อมูลคอมพิวเตอรส าคัญของ อส. หน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย 

และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด ้านสารสนเทศของ อส. ได้แก่ 

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 นโยบายการใช้งานระบบป้องกันไวรัสส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 นโยบายการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

 นโยบายการควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร

๕. การป้องกันข้อมูลส่วนตัวและการเข้ารหัส มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๕.๑ “ผู้ดูแลระบบ” ควรป้องกันข้อมูลส่วนตัวของ “เจ้าหน้าที่”  ข้อมูลในจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในทาง
กฎหมายในกรณีที่มีข้อพิพาทกัน 

๕.๒ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือกฎหมายของประเทศ เกี่ยวกับ
การเข้ารหัสข้อมูล รวมทั้งเมื่อจ าเป็นต้องโยกย้ายข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ หรืออุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือ หรือระบบที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลไปยังอีกประเทศหนึ่ง ให้ศึกษาและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด หรือกฎหมายของประเทศนั้นด้วย 

๖. การป้องกันการใช้งานอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ (Prevention of  
Misuse of  Information Processing Facilities) มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๖.๑   อุปกรณประมวลผลสารสนเทศของ อส. มีไวเพื่อใชในกิจการของ อส. เท่านั้น

ยกเวนในกรณีที่ผูใชไดรับอนุญาตเปนกรณีเฉพาะจากผูบริหาร อส. 

๖.๒   อุปกรณประมวลผลสารสนเทศที่ อส. เช่าหรือจัดหามาใชงาน ตองกําหนดให

ผูบังคับบัญชาของหน่วยงานเปนผูรับผิดชอบ และหน่วยงานที่เช่าหรือจัดหาจะตองจัดทาํ

บัญชีรายการของอุปกรณประมวลผลสารสนเทศที่เช่าหรือจัดหามาใชงาน และใหส่งสําเนา

ดังกล่าว ใหหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขอมูลและสินทรัพยของ อส. 

๖.๓ ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานต้องก าหนดให้มีการป้องกันสินทรัพย์และอุปกรณ์ของ 
อส. ไดแก่ เครื่องคอมพิวเตอรส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา เมื่อถูกนําไปใช

งานนอกส านักงาน โดย “ผู้ใช้งาน” ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการใช้งาน 
๖.๔ ต้องมีการปรับปรุงเอกสารหรือทะเบียนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้

เปนขอมูลในการควบคุมสินทรัพยของ อส. 

๖.๕ “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรืออนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตท าการ
แกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรืออุปกรณประมวลผลสารสนเทศในเครื่องที่ตนรับผิดชอบ 

๖.๖   ไม่อนุญาตใหผูใชติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณในเครื่องของ อส. การเปลี่ยนแปลงต่อ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจะต้องได้รับอนุมัติ
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จากผู้บังคับบัญชาที่ดูแลระบบงานนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจมีผลต่อการหยุดชะงัก หรือการ
เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต 

๖.๗ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตนขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย โดย
การใส่รหัสผ่านตามนโยบายการบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management Policy) 

๖.๘ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศต้องมีกระบวนการเพื่อปรับปรุงระบบป้องกันซอฟต์แวร์ไม่
ประสงคดี ตามนโยบายการใชงานระบบป้องกันไวรัสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรของ อส. 

๗. การใช้งานมาตรการการเข้ารหัสข้อมูลตามข้อก าหนด (Regulation of Cryptographic 
Controls) 
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศ ต้องใช้มาตรการการเข้ารหัสข้อมูล 

(Cryptographic controls) ตามที่ได้ก าหนดในนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๘. การปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (Compliance with security 
policies and standards) 
ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานต้องคอยก ากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ใต้การ 

บังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติทางด้านความมั่นคงปลอดภัยตามหน้าที่ความ 

รับผิดชอบของตน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเปนไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ อส. 

๙. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคขององค์กร (Technical compliance 
checking) 
เพื่อควบคุมให้เปนไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน 

สารสนเทศของ อส. จึงต ้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้  

๙.๑ “ผูดูแลระบบ” ต้องดูแลรักษา ตรวจสอบแก้ไข และเสนอ อส. ให้ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้งานได้ดี มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

๙.๒ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีการร่วมมือกับหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในการประเมิน ตรวจสอบ ทดสอบ หา
จุดอ่อน ช่องโหว่ อันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ท าการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

๙.๓ ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน ต้องมีการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้น 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security)  ๑๓๓ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๙.๔ ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานต้องก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารอง อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

๙.๕ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่รับผิดชอบในการย้าย
สถานที่ท างาน ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายทันทีหลังจากที่ท าการย้ายของ
เสร็จสิ้น รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่และสินทรัพยด้วย การย้ายสถานที่ท างาน เปนช่วงเวลาที่ 

ต้องระวังเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่อาจมีการมองข้ามได้ โดยเฉพาะชว่งเวลาที่ต้องเร่ง 
จัดการย้ายให้เสร็จสิ้น จึงต้องให้ความระมัดระวัง เพราะอาจมีการผ่อนปรนมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยต่อข้อมูลที่มีความส าคัญหรือต่อระบบเครือข่ายของ อส. ได้ 

๙.๖ “ผู้ใช้งาน” ต้องมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยตรวจสอบการ 
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ
หากไม่สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันได้ 

๙.๗ “ผู้ใช้งาน” ต้องท าการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนท าการเปิด 
การตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ให้หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่
พร้อมติดตั้งอย่างสมบูรณ ์ได้แก ่.EXE, .COM 

๙.๘ “ผู้ใช้งาน” ต้องตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อต่างๆ  ได้แก่ แผ่นดิสก์ส ารองข้อมูล อุปกรณ์
ส ารองข้อมูลแบบพกพาขนาดเล็กก่อนน ามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ 

๙.๙ ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานระบบ (Monitoring System Use) อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ตรวจสอบการใช้งานสินทรัพย์สารสนเทศ โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

๙.๑๐ การเข้าสู่ระบบของ อส. จากอินเทอรเน็ต หรือการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล จะต้อง

ตรวจสอบผู้ใช้จากสิ่งที่รู้อยู่ ได้แก่ รหัสผ่าน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยการพิสูจน์ตนต้องมี
การใช้วิธีการเข้ารหัส (Cryptographic) ร่วมกับการควบคุม  

๙.๑๑ ต้องมีการตรวจสอบสายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โมเด็มอย่างสม่ าเสมอเป็น
ประจ า ทั้งนี้รวมไปถึงการตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพทของ อส. และการท า “War-

dialing” เพื่อค้นหาโมเด็มที่อาจตดิตั้งอยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรของ อส. โดย 

ไม่ได้รับอนุญาต  

๙.๑๒ ในกรณีที่มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก อส. หน่วยงานที่

รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศส าหรับหน่วยงานภายนอก โดยควบคุมให้ใช้งานหรือเข้าถึงระบบตามสิทธิที่ได้รับ 
และตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

๑๐. มาตรการการตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information systems audit 
controls) 
ผู้บังคับบัญชาที่ดูแลระบบงานส าคัญหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อมูลความลับของ อส.  

ไดแ้ก่ HR, EIS, MIS, Billing เปนต้น ต้องวางแผนการตรวจประเมินระบบทั้งหมด โดยการ



๑๓๔ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Instruction for Information Technology Security) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ตรวจประเมนิที่จะด าเนินการนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการ 

ด าเนนิงานของ อส. น้อยที่สุด 

๑๑. การป้องกันเครื่องมือส าหรับการตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Protection of 
information systems audit fools) 
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านตรวจสอบภายใน หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านโครงข่ายระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานดูแลรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องร่วมกันหาทาง
ป้องกันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมิให้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
และต้องป้องกันข้อมูลส าคัญที่เป็นผลลัพธ์จากการตรวจประเมิน 
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หมวด ๑๒ 
การควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Privacy Control) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม จัดเก็บ การใช้หรือเผยแพร่ในรูป
ของอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือโดยมีนโยบายดังนี้ 

 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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นโยบายในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
(Privacy Policy) 

๑. วัตถุประสงค์ 
นโยบายนี้ก าหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อส. 

ในการปกปบองคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ในรูปแบบ 

อ ิเล็กทรอนิกสเพื่อให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีความมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และ 

ปองกันการน าข้อมูลของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อส. ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต  

๒. ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ 
อส. จะรวบรวมข้อมูลผ่านทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของผู้ใช้งาน โดย อส. จะรวบรวม 

และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างจ ากัดเท่าที่จ าเปนต่อการใช้งานเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ 

บร ิการที่ใช้งานผ่านเว็บไซตของ อส. การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ อส. 

ที่ท าผ่านเว็บไซต โดย อส. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท 

หมายเลขโทรสาร และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนกิส ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ 
และข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความสมบูรณ ถูกต้อง เปนปจจุบัน และมีคุณภาพ ทั้งนี้ 

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งความจ านงในการเลือก ช่องทางในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง อส. 

ผ่านทางเว็บไซต ทางโทรศัพท ทางโทรสาร หรือ ช่องทางที่ อส. ไดจ้ัดไว้ โดยขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่าวที่ 

อส. ได้เก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้นั้นได้ ด าเนินการพิจารณาเพื่อประโยชน 

เพิ่มคุณภาพการบริการของผู้ใช้งาน และเปนไปตามกฎหมายหรือ วัตถุประสงคของ อส. 

๓. การน าข้อมูลส่วนบคุคลไปใช้อย่างจ ากัด 
อส. จะเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานและจะต้อง 

เปนการใช้ตามวัตถุประสงคของ อส. เท่านั้น และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายและแนว 

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศส าหรับหน่วยงานภายนอก โดยจะไม่เปดเผย 

ข ้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ เว้นแต่ 
๓.๑  เปนกรณีที่กฎหมายก าหนด 

๓.๒  ได้รับความยินยอมการเปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใชง้าน 

๓.๓  เปนไปเพื่อประโยชนในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของ อส. ให้มีประสิทธิภาพ 

และคุณภาพการให้บริการ หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
๓.๔ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามค าสั่งของหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
๓.๕ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจดัท าสถิต ิ
ในบางกรณี อส. อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเปน และ 

เพื่อให้เปนไปตามวัตถุประสงคและอ านาจหน้าที่ของ อส. ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน 
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๔. การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบคุคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 
     การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น อส.จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนที่

จะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งขอความยินยอมจากผู้ใช้งานโดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๔.๑   บุคคลหรือหน่วยงานที่จะท าการเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
๔.๒   วัตถุประสงค์ในการเชือ่มโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
๔.๓   วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
๔.๔   ข้อมลูส่วนบคุคลที่จะท าการเชื่อมโยง 
๔.๕   บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

     การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น อส. จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เปน 

หลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยง อส. จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว 

และขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนการด าเนินการ 

๕. การมีส่วนร่วมของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่ผูใชงานประสงคจะทราบขอมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ผูใชงานสามารถมีค ารองขอตาม 

หลักเกณฑและวิธีการที่ อส. ก าหนดได โดยผูใชงานสามารถขอแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหเปน 

ปัจจุบัน หรือลบขอมูลส่วนบุคคลได และ อส. อาจปฏิเสธสิทธิของผูใชงานไดในกรณีที่กฎหมาย 

ก าหนด หรือในกรณีที่ขอมูลส่วนบุคคลของผูใชงานถูกท าใหไมป่รากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอัน 

สามารถระบุตัวผูใชงานได 

๖. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคล 
อส. ในฐานะผูดูแลขอมูลส่วนบุคคลของผูใช ไดตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยของขอมูลส่วนบุคคล จึงไดก าหนดมาตรการดานความปลอดภัยที่เหมาะสมที่เปนไปตาม 

กฎหมายและนโยบายการเฝาระวังทางดานความมั่นคงปลอดภัย และนโยบายการเขาถึงและควบคุม 

การใชงานสารสนเทศ เพื่อการปองกันการเขาถึง การแกไขหรือปรับเปลี่ยน และการท าลาย หรือ 

เปีดเผยขอมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจไดว่าขอมูลส่วนบุคคลของ 

ผูใชจะมีความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดอย่างนอยดังนี้ 

๖.๑ การป้องกันการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ชื่อ นามสกุล รหัสประจ าตัวประชาชน รหัสผูใช และรหัสผ่าน หลังจากผูใชงานสมัคร 

ลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ อส. เรียบรอยแลว ขอมูลส่วนบุคคลและ 

ขอมูล “รหัสผูใช” และ “รหัสผ่าน” นั้นเปนความลับส่วนบุคคลของผูใชงาน ผูใชงานไม่ควร 

เปีดเผยแก่บุคคลอื่น และ “ผูใชงาน” ตองท าการเปลี่ยน “รหัสผ่าน” เปนประจ า พรอมทั้ง 

เมื่อเลิกใชงาน “ผูใชงาน” ควรด าเนินการ “ออกจากระบบ” เพื่อปองกันมิใหผูอื่นสามารถ 

เขามาใชงานโดยไม่ไดรับอนุญาต 
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๖.๒ การป้องกันการละเมิดการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ผ่านทางคุกกี้ (Cookies) 
บริการเว็บไซตของ อส. ที่มีการใชงานคุกกี้จะมีการเขารหัสเพื่อรักษาความลับและสิทธิ 

ส่วนบุคคลของผูใชงานระหว่างการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายของ อส. ตลอดเวลา โดยไฟล 

คุกกี้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ กับระบบคอมพิวเตอรของผูใชงาน และเมื่อผูใชงานออก 

จากเว็บไซตของ อส. แลวนั้น ไฟลคุกกี้ดังกล่าวนี้จะไม่เก็บขอมูลของผูใชงาน เอาไว 

ฉะนั้นขอมูลในไฟลคุกกี้จะไม่สามารถดึงกลับมาใชไดอีก ซึ่งท าใหผูใชงานสามารถใชงาน 

เว็บไซตของ อส. ไดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

๖.๓   การใหบริการขอมูลในเว็บไซตของ อส. ซึ่งหากพิจารณาแลวไม่เหมาะสมกับผูใชงานที่

อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ระบบจะมีการแจ้งเตือนและจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 

๗. การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การยอมรับนโยบายส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการคุมครองส่วนบุคคลเปนไปตาม 

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศฉบับล่าสุดของ อส. ซึ่งในอนาคต อส. 

อาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอความในนโยบายการคุมครองขอมูลส่วนบุคคล และจะ 

ด  าเนินการเผยแพร่ใหทราบในล าดับถัดไป โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายได 

จากหมายเลขเวอรชั่น และวัน เดือน ป ที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

๘. การรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใช ที่เขาใชงานเว็บไซตของ อส. 

    เพื่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าดวยการกระท าความผิดเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ อส. 

จะด าเนินการบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใชงานเมื่อท าการเขาสู่เว็บไซตของ อส. เพื่ออ่าน 

คนหา หรือดาวนโหลดขอมูล โดยผูดูแลระบบจะตองท าการบันทึกขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร (Log 

Files) โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีขอมูลที่จัดเก็บอย่างนอย ดังนี้  

๑. หมายเลขไอพี (IP Address)  
๒. ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 
นอกจากนี้ อส. ยังไดใชบริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเขาออก 

ระบบใหบริการทางเว็บไซตตามที่กฎหมายก าหนดดวย ส าหรับกรณีที่ อส. ใชบริการเว็บไซตกับ 

หน่วยงานภายนอก โดยจะท าการบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเปนระยะเวลาไม่นอยกว่า ๙๐ วัน  

mailto:webmaster@mnre.mail.go.th
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ภาคผนวก ก. ค าศัพท์ 
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ค าศพัท ์

Availability การรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ 

Access การเข้าถึง 

Access Control การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

Access Point อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครอืข่ายไร้สาย 

Accountability ความรับผิดชอบ 

Algorithm อัลกอริทึม คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มี
ล าดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้น
เป็นตอนและชัดเจน 

Application Software โปรแกรมประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งส าหรับใช้งาน
ส าหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น 
เช่น ระบบปฏิบัติการ ที่ใช้ส าหรับรับรองการท างานหลายด้าน 
โดยไม่จ าเพาะเจาะจง 

Asymmetric การเข้ารหัสแบบอสมมาตร คือ การเข้ารหัสแบบนี้จะใช้หลัก
กุญแจคู่ท าการเข้ารหัสและถอดรหัส โดยกุญแจคู่นี้จะ
ประกอบไปด้วย กุญแจส่วนตวั (private key) และกุญแจ
สาธารณะ (public key) 

Authentication การพิสูจน์ตัวตัน 

Authenticity ความถูกต้องแท้จริง 

Backbone Cable เคเบิลหลัก 

Backup Log การส ารองข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

Backup Media สื่อบันทึกการส ารองข้อมูล 

Backup & Recovery การส ารองและการกู้คืนข้อมูล 

Closed-Circuit Television (CCTV) กล้องวงจรปิด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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Classification Document Guidelines ก าหนดระดับความส าคัญของเอกสาร 

Chat การสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

Computer Operator เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์

Configuration การปรับแต่งค่าระบบสารสนเทศ หรือการปรับแตง่ค่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

Confidentiality การรักษาความลับ 

Corporate Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรบัองค์กร 

Console คอนโซน คือ จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ ใช้ควบคุมการ
ด าเนินการของอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์  

Consultant ที่ปรึกษา 

Contractor สัญญาจ้าง 

Control of Internal Processing การควบคุมข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล 

Cookies คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็ก ที่ถูกเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่ง
ของผู้ใช้บริการ (Client) ผ่านการเรียกใช้งานของโปรแกรม
เว็บเบราว์เซอร์ โดยไฟล์คุ้กกี้จะใช้ในการเก็บค่าต่างๆ ของผู้ใช้
ที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ร้องขอ   

Crack Password การเจาะรหัสผ่าน 

Cryptographic การเข้ารหัสลับ คือ การเข้ารหัสข้อมูล เพือ่สร้างความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

Data Backup การส ารองข้อมูล 

Data Center ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย 

Decoding การถอดรหัส 

Default Community ค่าการติดตั้งทั่วไปครั้งแรก 
Default Password รหัสผ่านครั้งแรก 
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Default Username รหัสประจ าตัวผู้ใช้ครั้งแรก 

Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) 

คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการก าหนดหมายเลขไอพี (IP Address) 
อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ 

Dial up Modem การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โมเด็ม 

Digital Data ข้อมูลทางดิจทิลั 

Digital Information สารสนเทศทางดิจิทัล 

Disk Drive ดิสก์ไดรฟ์ คือ หน่วยความจ าส ารอง ใช้เก็บข้อมูลทางแบบ
ดิจิทัลโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  

E-mail Account รหัสประจ าตัวผู้ใช้อีเมลล ์

Electronic Media สื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

Enforced Path การจ ากัดการใช้เส้นทางบนระบบเครือข่าย 

Executable Files ซอฟต์แวร์ที่พร้อมติดตั้งอย่างสมบูรณ ์

Firewall ไฟร์วอลล์ คือ ระบบหรือกลุ่มของระบบที่บังคับใช้นโยบายการ
ควบคุมการเข้าถึงของเครือข่ายระหว่างสองเครือข่าย เพื่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ควบคุม  

Floppy Disk แผ่นดิสก์ส ารองข้อมูล 

Forward Port ฟอร์เวิร์ดพอร์ต คือ การก าหนดเส้นทางของข้อมูล ที่ติดต่อเข้า
มายังเราท์เตอรใ์ห้ก าหนดเส้นทางต่อไปยังเครื่องที่อยู่หลังเราท์
เตอร์ ที่ใช้หมายเลขไอพี (IP Address) ภายใน โดยมีหลักการ
ในการก าหนดเส้นทางการส่งต่อ พิจารณาจาก หมายเลข
พอร์ตที่ติดต่อเข้ามา เพราะ เซอร์วิสหรือแอพพลิเคชั่นแต่ละ
ชนิดจะมีหลายเลขพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นของ
ตัวเองโดยเฉพาะ 

Freeware ฟรีแวร์ คือ โปรแกรมที่ผู้ผลิตหรือผู้ที่มีลิขสิทธิ์ยินยอมให้มีการ
น าไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์
ต้นฉบับ โดยอาจมีข้อก าหนดต่างๆ เช่น ไม่อนุญาตให้หา
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รายได้จากโปรแกรม หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ 

General Controls การควบคุมทั่วไป 

Guideline แนวทางปฏิบัต ิ

Hacker ผู้ไม่ประสงค์ดี คือ ผู้ที่มีเจตตานาไม่ดีในการพยายามบุกรุก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 

Hardening ระบบสารสนเทศมีความแข็งแกร่ง หรือ การปิดช่องโหว่ระบบ
สารสนเทศ 

Handy Disk อุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบพกพาขนาดเล็ก 

Hardware ฮาร์ดแวร์  คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้ นเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตา
และสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เป็นต้น 

Hub ฮับ  คื อ  อุ ปกรณ์ ส าหรั บ เชื่ อ มต่ ออุ ปกรณ์ ศู นย์ กล า ง 
คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน หรือเรียกอีกอย่างว่ารีพีต
เตอร์ (Repeater)  โดยท างานบนฟิสิคอลเลเยอร์ (Physical 
Layer)  

Input Data Validate การตรวจสอบข้อมูลน าเข้า 

Internet Protocol Address 

(IP Address) 

หมายเลขไอพี คือ หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้เป็น
หมายเลขก าหนดต าแหน่งของเครื่องในการ รับ-ส่ง ข้อมลูผ่าน
ระบบเครือข่าย 

IT Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Integrity รักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ 

Intrusion Detection System / 
Intrusion Prevention System 
(IDS/IPS)  

ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Key Management การบริหารจัดการกุญแจ คือ การบริหารจัดการกุญแจเพื่อการ
รหัสข้อมูล เช่น การสร้าง การจัดเก็บ การจัดส่ง และการ
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เปลี่ยน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมที่เหมาะสม 

Licenses ลิขสิทธิ ์

Log File ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์

Logical ทางตรรกะ 

Login เข้าสู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Logoff ออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Malicious Software ซอฟต์แวร์หรือชุดค าสั่งที่ไม่ประสงค์ดี คือ โปรแกรมที่ท าให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เกิด
ความเสียหาย ถูกท าลาย หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่
ก าหนดไว ้

Malware มาลแวร์ คือ ชุดค าสั่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเสียหาย
หรือรบกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หนอน
คอมพิวเตอร์ (Computer Worm) ม้าโทรจัน (Trojan 
Horse) เป็นต้น  

Media Access Control Address 

(MAC Address) 

แมคเอดเดรส คือ หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับ
เครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับการ์ดแลน โดยการ์ดแลนแต่ละ
การ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ ากัน. 

Mail Inbox ตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

Main Power Cable การเดินกระแสไฟหลัก 

Malicious Software ซอฟท์แวร์ที่ไมป่ระสงค์ดี 

Message Integrity การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ 

Network ระบบเครือข่าย 

Network Center ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

Network Gateway เน็ตเวิร์คเกตเวย์ คือ เป็นจุดต่อเชื่อมของเครือข่ายท าหน้าที่
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เป็นทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 

Network Time Protocol (NTP) การปรับเทียบเวลามาตรฐานทางอินเทอร์เน็ต 

NTP เป็น โปรโตคอลที่ออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อแบบ
เป็นล าดับชั้น (Hierarchical) โดยในชั้นบนสุด (Stratum-0) 
คือ แหล่งที่มาของเวลา UTC ที่เชื่อได้ ได้แก่ สัญญาณ GPS 
จากดาวเทียม, CDMA, WWV เป็นต้น Time Server ในแต่ละ
ชั้นถัดมาจะนับจากระยะห่างจาก Stratum-0 ยกตัวอย่างเช่น 

 Stratum-1 Time Server คือ time server ที่เชื่อมต่อ
โดยตรงกับเครื่องรับสัญญาณ GPS ซึ่งถือว่ามีความ
แม่นย าสูงสุด

 Stratum-2 Time Server คือ time server ที่อ้างอิง
เวลามาจาก Stratum-1 time server

 Stratum-3 Time Server คือ time server ที่อ้างอิง
เวลามาจาก Stratum-2 time server มาอีกทีหนึ่ง

Network Traffic เน็ตเวิร์คทราฟฟิค คือ การจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่าย 

Network Zone ส่วนระบบเครือข่าย 

Non-repudiation การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ 

Notebook เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

Officer เจ้าหน้าที่ 

Open Source โอเพนซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ทีอ่นุญาตให้ผู้ใชต้ิดต้ังและใช้งาน
ได้อย่างไม่จ ากัดทั้งจ านวน และรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้งานส่วนตัว ในองค์กร หรือเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้
ยังอนุญาตและสนับสนุนให้เรยีนรู้ท าความเข้าใจการท างาน
โดยการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ต้นฉบับและอนุญาตให้แก้ไข
ดัดแปลงให้ตรงความต้องการได ้

Operating System (OS) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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Optical Media สื่อที่อ่านเขียนด้วยแสง 

Output Data Validation การตรวจสอบข้อมูลผลลัพธ ์

Packet Filtering แพ็คเกตฟิวเตอร์ริ่ง คือ เราเตอร์ที่ท าการหาเส้นทางและส่งต่อ 
(route) อย่างมีเงื่อนไขโดยจะพิจารณาจากข้อมูลส่วนที่ 
อยู่ในเฮดเดอร์ (header) ของแพ็คเกตที่ผ่านเข้ามา เทียบกับ
กฎ (rules) ที่ก าหนดไว้และตัดสินว่าควรจะทิ้ง (drop) แพ็ค
เกตน้ันไปหรือว่าจะยอม (accept) ให้แพ็คเกตนั้นผ่านไปได้ 

Packet Forward แพ็คเกตฟอร์เวิร์ด คือ การสง่ต่อแพ็คเกตจากกลุ่มเครือขา่ย
หน่ึงไปยังอีกโหนดหนึง่ในเครือข่าย 

Password รหัสผ่าน คือ ชดุอักขระที่ใช้ส าหรับพิสูจน์ตัวตน เพื่อเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

Penetration Test การทดสอบการเจาะระบบสารสนเทศ 

Personal Computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

Personal Digital Assistant คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก 

Physical ทางกายภาพ 

Power Supplies ระบบกระแสไฟฟ้าส ารอง 

Printer เครื่องพิมพ ์

Printer Zone ส่วนเครื่องพิมพ ์

Privacy ความลับส่วนบุคคล 

Priority ความส าคัญ 

Procedure วิธีการปฏิบัติ 

Processor ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ 

Program โปรแกรม คือ ชุดค าสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์  
ซึ่งโปรแกรมที่จะสั่งงานคอมพิวเตอรไดนั้น ตองเขียนดวย
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ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้ท างานตามที่ก าหนด 

Projector เครื่องฉายภาพสไลด ์

Program Utility โปรแกรมยูทิลิตี้ คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่ช่วยให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมตรวจสอบ
และก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  หรือ โปรแกรมที่ช่วยให้เว็บ
เบราว์เซอร์สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 

Protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเทอร์เน็ต 

Proxy พร็อกซี่  คือ อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่
ให้บริการต่างๆ แทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงที่ตั้งอยู่ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

Real time การสื่อสารตลอดเวลา 

Recovery การส ารองข้อมูล 

Recovery Site ห้องเก็บข้อมูลส ารอง 

Reliability ความน่าเชื่อถือ 

Remote Access การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล 

Remote Access Server (RAS) ควบคุมและสั่งการเครื่องแม่ขา่ยจากระยะไกล 

Remote Router การควบคุมและสั่งการอุปกรณเ์ราท์เตอร์จากระยะไกล 

Remote Terminal ค าสั่งการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล 

Remote Terminal Console การควบคุมและสั่งการคอนโซนจากระยะไกล 

Remote VPN การควบคุมและสั่งการระบบเครือข่ายเสมือนจากระยะไกล 

Re-Routing รีเราท์ติง คือ การก าหนดเส้นทางบนเน็ตเวิร์คเลเยอร์ 3 ใหม ่

Risk ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย 
การรั่วไหล  ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ที่
ท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถท างานได้ตาม
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วัตถุประสงค ์

Router เราท์เตอร์ คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอย่างหนึ่ง เป็น
ตัวกลางในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย ช่วยจัดหา
เส้นทางที่ดีที่สุดในการรับและส่งข้อมูล โดยท างานบน
เน็ตเวิรค์เลเยอร์ (Network Layer) 

Scope ขอบเขตการด าเนินงาน หรือ ขอบเขตที่ต้องประเมิน 

Sensitivity ความอ่อนไหว คือ ลักษณะพิเศษเฉพาะของแอพพลิเคชั่นที่
ต้องมีการก าหนดเป็นพิเศษ 

Severity ความรุนแรง 

Service Patch เซอร์วิสแพท คือ ชุดของโปรแกรมปรับปรุงที่รวบรวมการ
แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม  เช่น การเขียน
โปรแกรมที่ผิดพลาด (Bugs) หรือ การเขียนโปรแกรมที่เกิด
ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (Vulnerabilities) รวมถึง 
ประสิทธิภาพ (Performance) การใช้งานโปรแกรมดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Service Port เซอร์วิสพอร์ต คือ บริการที่ใช้เชื่อมต่อให้กับแอพพลิเคชั่นแต่ละ
ชนิ ด โดยมี การก าหนดเป็นมาตรฐาน ทาง  Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA) เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานว่า Port หมายเลขใดควรเหมาะส าหรับ 
Service ใด 

Service Set Identifier (SSID) ชื่อเครือข่ายไร้สายแต่ละเครอืข่าย 

Session ตัวแปร หรือหน่วยความจ าที่มีการเช่ือมต่อระหว่างเครือ่ง
เซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคล์แอนด ์

Short Cut เมนูทางลัดในการเข้าสู่โปรแกรม 

Smart Phone สมาร์ทโฟน คือ เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่
เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป สมาร์ทโฟนได้ถูก
มองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ท างานในลักษณะของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่สามารถเชื่อมต่อความสามารถหลัก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) ๑๔๙ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เอง 

Sniff Network Traffic การดักจับข้อมูลจราจรทางเครือข่าย 

Source Code ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ คือ ข้อความที่เป็นชุดของค าสั่งที่ถูกเขียน
ขึ้นด้วยภาษาโปรแกรม เช่น ภาษา C, Pascal, Visual Basic 
เป็นต้น และถูกเปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลส าหรับคอมพิวเตอร์ให้ท างานตามค าสั่งที่ก าหนด 

Standard มาตรฐาน คือ บรรทัดฐาน หรือแนวทางที่บังคับใช้ให้ปฏิบัติใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

Shareware แชร์แวร์ คือ โปรแกรมที่ผู้ผลิตหรือผู้ที่มีลิขสิทธิ์ยินยอมให้
ทดลองใช้ตามระยะเวลาหรือจ านวนครั้งที่ก าหนด ซึ่งอาจจะ
ใช้งานได้ครบตามความสามารถทั้งหมดของโปรแกรมหรือ
เพียงบางส่วน เมื่อครบตามก าหนดแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
เพิ่มอายุการใช้งานหรือเปิดการท างานให้สมบูรณ์ 

Software ซอฟต์แวร์ คือ การรวมชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่การท างาน
สัมพันธ์กัน ท าหน้าที่ควบคุมการท างานระบบคอมพิวเตอร์ ให้
ท าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

Software Library ซอฟต์แวร์ไลบารี ่คือ คลังที่เก็บรวบรวมชุดค าสั่งหรือ
โปรแกรมต่างๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่องแล้ว อาจเรียกใช้ได้
ทันทีและมักเปน็ชุดค าสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ 

Software Package ซอฟต์แวรส์ าเรจ็รูป คือ ซอฟต์แวร์ส าเร็จที่บริษัทพัฒนาขึ้น
เพื่อออกจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป   

Sub Components ส่วนประกอบย่อยของอุปกรณ์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Symmetric เข้ารหัสแบบสมมาตร คือ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยกุญแจเดีย่ว 
ทั้งผู้ส่งและผู้รบั 

System Administrator เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

Switch สวติช์ คือ อุปกรณส์ าหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์ศูนย์กลาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๑๕๐ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) 

คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน โดยท างานบนดาต้า
ลิงค์เลเยอร์ (Data Link Layer) 

Tablet แท็บเล็ต คือ คอมพิวเตอร์ที่รวมการท างานทุกอย่างไว้ในจอ
สัมผัสโดยใช้ปากกาสไตลัส ปากกาดิจิทัล หรือปลายนิ้ว เป็น
อุปกรณ์อินพุตพื้นฐาน แทนการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ แต่มีอยู่
หรือไม่มีก็ได ้

Time Server การก าหนดเวลามาตรฐานของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องไคล
แอนด ์

Time-out การก าหนดระยะเวลาการหมดอายุการให้บรกิาร 

Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol   
(TCP/IP) 

ทีซีพ/ีไอพ ีคือ โปรโตคอล การสื่อสารพ้ืนฐานของระบบ
อินเตอรเ์น็ต 

Temporary Worker ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว 

Term of Reference (TOR) ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง 

Topic หัวเรื่อง 

Unauthorized Access การเข้าถึงระบบโดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 

User ผู้ใช ้

User Acceptance Test (UTA) การทดสอบเพื่อการยอมรับระบบของผู้ใช้ 

User ID รหัสผู้ใช ้คือ รหัสประจ าตัวของผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

Virtual Private Network (VPN) เครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ท าการส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหสัเพื่อ
ความปลอดภัยของข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายสาธารณะที่
เชื่อมโยงกัน เสมือนมีการสรา้งอุโมงค์ข้อมูลเสมือนส่วนตวั
ขึ้นมา 

Virus Scanning การตรวจสอบไวรัส 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_(%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C


นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) ๑๕๑ 
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Virus Signature ไวรัสซิกเนเจอร์ คือ สัญลักษณ์ของไวรัส ซึ่งไวรัสแต่ละตัว จะมี 
สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 

Vulnerability ช่องโหว่ คือ ความอ่อนแอในระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ซึ่งอาจท าให้เกิดการกระท าที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ 

Vulnerability Scan การตรวจหาช่องโหว่ระบบสารสนเทศ 

War-dialing การโจมตีผ่านการเช่ือมต่ออุปกรณ์โมเด็ม 

Web Browser เว็บเบราว์เซอร์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการเข้าถึงข้อมูลเและติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยู่
ในรูปแบบของเว็บเพจ 

Wireless LAN ระบบเครือข่ายไร้สาย 

Wireless Access Point อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย 

Working area พื้นที่ปฏิบัติงาน 



๑๕๒ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security)  

ภาคผนวก ข. แบบฟอร์ม 
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แบบค าขอการเพิ่มความต้องการ/การเปลีย่นแปลงระบบส าหรับผู้ใช ้
(Change Request Form by User) 

 (ส าหรบัผู้ดูแลระบบ)   หมายเลขค าขอ ____________________________ 

 (ส าหรบัผู้ร้องขอ) 
วันที ่           

ชื่อผู้ร้องขอ                      ต ำแหน่ง 
ส่วนงำน  ศูนย/์ส ำนัก/กลุ่ม 
โทรศัพท์        โทรสำร 
ชื่อระบบ 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

รำยละเอียดควำมต้องกำร 

เอกสำรแนบ   ฉบับ 

ระดับควำมเร่งด่วน        ด่วน (Emergency)             ปกติ (Normal) 
วันที่ต้องกำรใช้งำน 

ลงนำมผู้ร้องขอ __________________      ลงนำมผู้อนมุัติ (ผู้บังคับบัญชำ) __________________ 
  (                           )                  (       )              

ต ำแหน่ง ________________________       ต ำแหน่ง _________________________ 
ลงวันที่  ___/___/___      ลงวันที่   ___/___/___ 

(ส าหรบัผู้ดูแลระบบ)   

ลงนำมผู้ร้องขอ __________________      ลงนำมผู้อนมุัติ (ผู้บังคับบัญชำ) __________________ 
  (                           )                  (           )              

ต ำแหน่ง ________________________       ต ำแหน่ง _________________________ 
ลงวันที่  ___/___/___      ลงวันที่   ___/___/___ 



๑๕๔ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security)  

วิเคราะห์ผลกระทบ 
1. ประเภทของผลกระทบ   Application, Software      Network Configuration

   System Configuration     System Software Upgrade 
  Other _______________  

2. ผลกระทบอื่นๆ เช่น Module/Screen/Table/File/etc. Effect
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. ผลที่กระทบกับเอกสารทีม่ีการเปลี่ยนแปลง (Document Effect)
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. รายละเอียดผลกระทบในการด าเนนิงาน
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

ก าหนดระยะเวลาการด าเนนิงาน (Time Estimate) 

กระบวนการ 

ระยะเวลาในการ
ด าเนนิการ(วัน) วันที่เริ่ม/

วันที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ลงนาม คาดว่า 
จะแล้ว
เสร็จ 

เวลาที่
ใช้จริง 

วิเครำะห์ออกแบบ 
พัฒนำ/แก้ไข 
ทดสอบ 

กำรยอมรับกำรใช้
งำนระบบของผู้ใช ้
(User Acceptance 
Test) 

____________ 
( ผู้ใช้งำน ) 

____________ 
(ผู้ดูแลระบบ ) 
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ข้อมูลมีกำร
เปลี่ยนแปลง 
(Data Conversion) 

____________ 
( ผู้ดูแลข้อมลู ) 

____________ 
(ผู้ดูแลระบบ ) 

จัดท ำ/ปรับปรุง
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/
อบรม 
สรุป (Total Time) 

แนวทำงกำรกลับคืนสู่สภำพเดิม 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
งบประมำณทีใ่ช_้______________________________________________________________ 
ควำมเห็นและทำงเลือกอื่นที่เป็นไป
ได_้_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
กำรอนุมัติกำรเพิ่มควำมต้องกำร/กำรเปลี่ยนแปลงระบบ 
 อนุมัต ิ       ไม่อนุมัติ         อื่นๆ ________________________        
เหตุผล 
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________ 

       ลงนำม  __________________________ 
  (                                          ) 

           ต ำแหน่ง ___________________________ 
           ลงวันที่   ___/___/___ 

ได



๑๕๖ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security)  

(ส าหรบัหน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน (Process Owner)) 

 เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย            
เหตุผล  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

ลงนำม  __________________________ 
  (                                          ) 

           ต ำแหน่ง ___________________________ 
           ลงวันที่   ___/___/___ 

ชื่อผู้ด ำเนินกำร  
________________________________________________________________________ 

(ส าหรบัผู้ร้องขอ) 

กำรยอมรับกำรใช้งำนระบบของผู้ใช้ (User Acceptance Test)      

               ลงนำม  __________________________ 
  (                                          ) 

        ต ำแหน่ง ___________________________ 
           ลงวันที่   ___/___/___ 

 (ส าหรบัผู้ดูแลข้อมูล (Data Owner)) กรณีที่มีการแปลงข้อมูล 

ข้อมูลมีกำรเปลี่ยนแปลง (Data Conversion) 

      ลงนำม  __________________________ 
  (                                          ) 

           ต ำแหน่ง ___________________________ 
           ลงวันที่   ___/___/___ 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) ๑๕๗ 
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 (ส าหรบัผู้ดูแลระบบ  เจ้าของกระบวนงาน และผู้ร้องขอ) 

วันที่เริ่มใช้งำนจริง   ________________         
 อ้ำงอิงเอกสำร       ________________               

 เจ้ำของกระบวนงำนลงนำม  

             __________________________      
             (                                         )           
ต ำแหน่ง    ________________________ 
ลงวันที่                  ___/___/___ 

ผู้ดูแลระบบลงนำม 
           _________________________      
          (                                        )               
ต ำแหน่ง    ________________________ 
ลงวันที่                  ___/___/___  

    ผู้ร้องขอลงนำม 
  __________________________          

          (                                        )               
ต ำแหน่ง    ________________________ 
ลงวันที่                  ___/___/___  

 (ลงนำมครบแล้ว ส่งเรื่องคืนให้ผู้ดูแลระบบจัดเก็บ) 

กำรเตรียม/ตรวจสอบ/รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
ชื่อผู้ด ำเนินกำร  ___________________    ลงนำม _____________________ 
ชื่อผู้อนุมัติ        ___________________    ลงนำม _____________________ 

ผู้ดูแลระบบจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องฯ เรียบร้อยวันที่ ___/___/___   ลงนำม 
___________________________ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



๑๕๘ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security)  

แบบค าขอการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 
(Change Request Form By Admin) 

ระบบ ______________________________________ 

วันที่แจ้ง/ตรวจพบ  เวลำ 

รายละเอียดการแจ้งปัญหา 
 หน่วยงานภายใน

ชื่อผู้แจ้ง / ผู้ดแูลระบบ ต ำแหน่ง  
ส่วน ส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม 
โทร.

 หน่วยงานภายนอก
ชื่อหน่วยงำน
ชื่อผู้แจ้ง / ผู้ดแูลระบบ ต ำแหน่ง  
สถำนที่ติดต่อ
โทร.

สถำนที่ปฏิบัติงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง/แก้ปัญหำ 
กำรแจ้ง  หนังสือ    อื่นๆ  

ปัญหำ/สำเหตุกำรแก้ไข 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) ๑๕๙ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

 รายการด าเนินการแก้ไข

 ระยะเวลาในการแก้ไข

 ระบบที่ได้รับผลกระทบ

  ลงนามผู้ด าเนินการแก้ไข ______________________________ 
      (                                               ) 

          ต ำแหน่ง  ______________________________ 
          ลงวันที่    ___/___/___ 

      ลงนามผู้อนุมัติ ______________________________ 
      (                                               ) 

          ต ำแหน่ง  ______________________________ 
          ลงวันที่    ___/___/___ 

ลักษณะโครงสร้างของระบบ 



๑๖๐ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security)  

แบบฟอร์มส าหรับผูป้ฏิบัติงานชั่วคราว 

วันที ่..................................... 

ชื่อ............................................................นำมสกุล.............................................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน...................................................ออกให้โดย...................................................  
หน่วยงำน........................................................................ 
วันที่เริ่มต้นปฏิบัติงำน.................................................. วันสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน................................. 
ระบบที่ต้องกำรใช.้............................................................................................................................... 
ชื่อผู้ดูแลระบบ....................................กอง..............................................ส ำนัก................................... 
ชื่อผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงำน...........................................ต ำแหน่ง................................................................... 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร 

  ลงชื่อผู้ขอ   
................................................ 
 (..............................................) 

     เห็นชอบอนุมัติตำมค ำขอ 
      ผู้อ ำนวยกำร  ............................................... 

(..............................................) 

 (โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้ขอ) 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) ๑๖๑ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

International Temporary Worker Form 
Date................................................. 

Personal Information 
First Name………………........……………….. Last Name…...……………………….…………….. 
Nationality…………………………………….. Country …………………………………………….. 
Permanent Address………………………………………………………………………..…………… 
Address in Thailand…………………………………………………Telephone………..…………… 

Passport Information 
Passport No. ………………………………………. Date of Issue …………………………………… 
Date of Expiry ……………………………………... Place of Issue/Issued by ………….……. 

Visa Information 
Visa No. ……………………………………………. Date of Issue……………………..……………. 
Date of Expiry ……………………………………... Place of Issue/Issued by …………….………… 

Purpose of Visit 
Objective ………………………………………...... Project Name ……………………….………….. 
Operation Starting Date ……………………..…... Operation Ending Date ………………… 
System Detail ….………………………………………………………………………………………. 
Administrator Name ……………………………….…...........… Position ……………………………. 
Section …………………………………………. Department ………………………………………… 
Contact Person Name …………………….…………………… Position ………………..…………… 

History of Visit or use MNRE’s IT Resource. 
“Is this the first time that you visit the MNRE or use MNRE’s IT Resource?” 

      Yes 
      No “List of your most recent visits to the MNRE (up to three): 

(Date and Project) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
I hereby certify, under the penalty of perjury, that all the information given here are 
the most truthful and accurate to my present knowledge. 
Signature ……………………….....….                             Authorized by …………………………………… 
   (                                         )                            (                                              )  



๑๖๒ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security)  

รายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงคห์รือไม่คาดคิด 
(Incident Response Report) 

      วันที ่................................................. 

วันที่ตรวจพบ........................................................เวลำ............................................................................. 
ผู้ตรวจพบ.................................................... ส ำนัก/ศูนย/์กลุ่ม.................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................         
อำกำร/สิ่งที่พบ
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
สำเหตุ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
กำรตรวจสอบแก้ไข 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ผลกระทบ
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
วันที่สิ้นสุดกำรแก้ปัญหำ 
................................................................................................................................................................. 



นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Policy & Instruction for IT Security) ๑๖๓ 

ภาคผนวก ค. สัญญาการรักษาความลับ 



สัญญารักษาความลับสําหรับบุคคลภายนอก 

(Non-Disclosure Agreement : NDA) 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) เม่ือวันท่ี............................

ระหวาง (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................

อยูบานเลขท่ี..................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................................................

เขต/อําเภอ................................................................จังหวัด........................................................................... 

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูใหสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ อส. มีสํานักงานตั้งอยูท่ี...................... 

.....................................................................................................................................................................

โดย............................................................................ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันท่ี

......................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี ้เรียกวา “อส.” อีกฝายหนึ่ง 

โดยท่ีการดําเนินกิจการของ อส. ไดกอใหเกิดขอมูลทางการคาหรือขอมูลท่ีเปนความลับและ อส. 

มีความประสงคท่ีจะรักษาไวซ่ึงสิทธิและประโยชนตางๆ ซ่ึงเกิดแตขอมูลดังกลาวท่ี อส. เปนเจาของ  

โดยท่ีการปฏิบัติงานของผูใหสัญญาตามโครงการ...........................................................สามารถ

เขาถึง เรียนรู พัฒนาและทราบขอมูลทางการคาหรือขอมูลท่ีเปนความลับของ อส. 

ขอ 1 คําจํากัดความ 

“ขอมูลลับ” หมายถึง 

1.1 ขอมูลทุกประเภทเก่ียวกับธุรกิจ กิจการ และ/หรือบริการของ อส. ท่ีผูใหสัญญา

ไดรับรูและรับทราบจาก อส. 

1.2 ขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวกับ การพัฒนา การวิจัย การทดลอง การผลิต การประดิษฐ 

คิดคน รวมท้ังขอมูลทางเทคนิคของ อส. 

1.3 สัญญา หนังสือโตตอบ บทวิเคราะห เอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดจากการรวบรวมขอมูล 

ผลการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การทดลอง การผลิต การประดิษฐ คิดคน หรือ

เทคนิคตางๆ ของ อส. และเอกสารอ่ืนใดท่ีจัดเตรียมโดยหรือจัดเตรียมในนามของ 

อส. 

1.4  ขอมูล...
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1.4 ขอมูลท่ีเปนความลับทางการคาหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ี อส. ตระหนักวาเปนความลับ 

1.5 ขอมูลทุกประเภทเก่ียวกับลิขสิทธิ์ทางปญญา รวมถึงใบอนุญาต การอนุญาต 

สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา ลิขสิทธิ์ 

1.6 ขอมูลทุกประเภทที่เกี่ยวกับ กิจกรรมและแผนกลยุทธของ อส. 

1.7 ขอมูลทุกประเภทท่เีกี่ยวกับผู รับบริการ รายชื ่อผรูับบริการ รวมถึงลักษณะของ

ผูรับบริการท่ี อส. คาดหมายไวในอนาคต 

1.8 ขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวกับ บุคคลหรือองคกรท่ี อส. มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ

ขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคาท่ีเปนคูสัญญาของ อส. 

1.9 ขอมูลลับรวมถึง ความคิด แนวคิด การสรางสรรค การออกแบบ การคนพบ กระบวนการ 

ข้ันตอน วิธีการ สูตร เทคนิค ผลงาน 

1.10 ขอมูลท่ีเกิดจากขอมูลท่ีเขาเกณฑตาขอ 1.1 – 1.9 

ขอ 2 ผูใหสัญญายอมรับวา ขอมูลหรือผลงานอันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน การศึกษา การพัฒนา 

การวิจัย การทดลอง การผลิต การประดิษฐ คิดคน หรือเทคนิคตางๆ ของ อส. ท้ังนี้ไมวาจะปรากฏหรือ

จัดเก็บในรูปแบบใดเปนขอมูลซ่ึง อส. เปนเจาของท้ังหมดแตเพียงผูเดียว โดยไมคํานึงถึงวาผูใหสัญญาจะมี

สวนโดยตรงหรือโดยออมในการกอใหเกิดขอมูลนั้น 

ขอ 3 ผูใหสัญญา ตกลงดังนี้ 

3.1 เก็บรักษาขอมูลลับ มิใหสูญหาย ถูกทําลายหรือทําใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลลับได 

3.2 ไมทําซํ้าหรือกําจัด ทําลาย ทําใหเสียหายซ่ึงขอมูลลับแมเพียงสวนใดสวนหนึ่ง เวนแต

จะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก อส. 

3.3 เก็บขอมูลลับไวเปนความลับและไมเปดเผยหรือพยายามเปดเผยแกผูใดเวนแตจะ

ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก อส. หรือเปนการเปดเผยขอมูลลับภายใต

หลักเกณฑตามขอ 4  

3.4 ไมนําขอมูลลับไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน รวมท้ังไมแสวงหาประโยชนจาก

ขอมูลลับ 

3.5 จัดเก็บ...
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3.5 จัดเก็บขอมูลลับในสภาพท่ีปลอดภัย และจัดเก็บในสภาพท่ี อส.สามารถตรวจสอบ

ขอมูลลับไดตลอดเวลา 

3.6 ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ของ อส. เก่ียวกับการรักษา 

ความปลอดภัย เพ่ือรักษาขอมูลลับ โดยเครงครัด 

ขอ 4 ผูใหสัญญาจะเปดเผยขอมูลลับตอผูใดไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

4.1 เปนการเปดเผยขอมูลลับตอ ผูแทน ลูกจางหรือพนักงานของ อส. ซ่ึงจําเปนตองรู

ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือใชในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลลับ

นั้น 

4.2 เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชนโดยท่ัวไปแลว โดยบุคคลซ่ึงกระทําไดซ่ึงไมเปนการ

ผิดเง่ือนไขขอตกลงนี้ หรือละเมิดกฎหมาย 

4.3 เปนขอมูลท่ีเปดเผยโดย อส. หรือ อส. อนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหมีการเปดเผย

ขอมูลนั้นไดแลว 

4.4 เปนขอมูลซ่ึงตองเปดเผยตามผลบังคับของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดของ

หนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

4.5 กรณีการเปดเผยขอมูลตาม ขอ 4.2 – 4.4 จะตองไดรับอนุญาตจาก อส. เปน 

ลายลกัษณอักษรกอน 

ขอ 5 ผูใหสัญญาจะชวย อส. ในการดําเนินการขอใบอนุญาต สิทธิบัตร หรือจดสิทธิบัตร 

จดทรัพยสินทางปญญาหรือการอ่ืนใด ในผลงานท่ีผูใหสัญญาคิดคนหรือพัฒนาหรือสรางข้ึนให อส. 

ขอ 6 สัญญามีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาและผูใหสัญญายังมีหนาท่ีตามสัญญานี้ตอไป

อีกเปนเวลา 3 ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญาพนสภาพจากการปฏิบัติงานใหแก อส.  

ขอ 7 ผูใหสัญญายอมรับและตกลงวา หากผูใหสัญญาพนสภาพจากการปฏิบัติงานใหแก อส. ไมวา

จะดวยเหตุใดๆก็ตาม ผูใหสัญญาไมมีสิทธิครอบครองขอมูลลับและจะตองคืนขอมูลลับ ไมวาจะปรากฏหรือ

จัดเก็บในรูปแบบใดๆใหแก อส. ในทันที 

ขอ 8 การ...
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ขอ 8 การละเมิดสัญญาฉบับนี้ ถือวาเปนการกอใหเกิดความเสียหายตอ อส. อยางรายแรง ผูให

สัญญาตกลงท่ีจะปกปอง จายคาชดเชย และระงับความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆ ของ อส. 

อันเปนผลจากการท่ี อส. ถูกเรียกรองจากการละเมิดสัญญาดังกลาว 

ขอ 9 ในกรณีท่ีขอกําหนดใดๆ ในสัญญานี้ เปนขอกําหนดท่ีตองหามดวยกฎหมายหรือไมสามารถใช

บังคับไดก็ดี ใหสัญญานี้สิ้นผลใชบังคับเฉพาะเพียงขอกําหนดดังกลาวท่ีตองหามหรือไมสามารถใชบังคับได

เทานั้น ใหบรรดาขอกําหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ มีผลใชบังคับอยางสมบูรณ 

ขอ 10 การยกเวนการปฏิบัติตาม ขอกําหนด แหงสัญญานี้ หรือการเปลี่ยนแปลงแกไขขอกําหนด

แหงสัญญานี้จะมีผลก็ตอเม่ือคูสัญญาท้ังสองฝายมีการตกลงกันเปนลายลักษณอักษรและมีการลงชื่อคูสัญญา

ท้ังสองฝายรวมกัน 

ขอ 11 สัญญานี้ ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลในประเทศไทยเปนศาลท่ีมี

อํานาจพิจารณาขอพิพาทตางๆท่ีเกิดข้ึนจากสัญญานี้หรือท่ีเก่ียวของกับสัญญานี้ 

สัญญานี้ไดทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจ

รายละเอียดโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ และเก็บไวฝายละหนึ่ง

ฉบับ 

ลงชื่อ..................................................ผูใหสัญญา 
       (................................................) 

ลงชื่อ..................................................อส. 
       (................................................) 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
       (................................................) 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
       (................................................) 



สัญญารักษาความลับสําหรับหนวยงานภายนอก 

(Non-Disclosure Agreement : NDA) 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) เม่ือวันท่ี............................

ระหวางบริษัท..........................................................................ทะเบียนเลขท่ี..................................................

มีสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี....................................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................

เขต/อําเภอ................................................................จังหวัด........................................................................... 

โดย.....................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ซ่ึงตอไปในสัญญานี้

เรียกวา “ผูใหสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ อส. มีสํานักงานตั้งอยูท่ี..........................................................................

โดย.......................................ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ ฉบับลงวันท่ี........................ซ่ึงตอไปใน

สัญญานี้ เรียกวา “อส.” อีกฝายหนึ่ง 

โดยท่ีการดําเนินกิจการของ อส. ไดกอใหเกิดขอมูลทางการคาหรือขอมูลท่ีเปนความลับและ อส. 

มีความประสงคท่ีจะรักษาไวซ่ึงสิทธิและประโยชนตางๆ ซ่ึงเกิดแตขอมูลดังกลาวท่ี อส. เปนเจาของ  

โดยท่ีการปฏิบัติงานของผูใหสัญญาตามโครงการ...........................................................สามารถ

เขาถึง เรียนรู พัฒนาและทราบขอมูลทางการคาหรือขอมูลท่ีเปนความลับของ อส. 

ขอ 1 คําจํากัดความ 

“ขอมูลลับ” หมายถึง 

1.1 ขอมูลทุกประเภทเก่ียวกับธุรกิจ กิจการ และ/หรือบริการของ อส. ท่ีผูใหสัญญาไดรับรู

และรับทราบจาก อส. 

1.2 ขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวกับ การพัฒนา การวิจัย การทดลอง การผลิต การประดิษฐ 

คิดคน รวมท้ังขอมูลทางเทคนิคของ อส. 

1.3 สัญญา หนังสือโตตอบ บทวิเคราะห เอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดจากการรวบรวมขอมูล 

ผลการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การทดลอง การผลิต การประดิษฐ คิดคน หรือ

เทคนิคตางๆ ของ อส. และเอกสารอ่ืนใดท่ีจัดเตรียมโดยหรือจัดเตรียมในนามของ 

อส. 

1.4  ขอมูล...
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1.4 ขอมูลท่ีเปนความลับทางการคาหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ี อส. ตระหนักวาเปนความลับ 

1.5 ขอมูลทุกประเภทเก่ียวกับลิขสิทธิ์ทางปญญา รวมถึงใบอนุญาต การอนุญาต 

สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ซ่ือทางการคา ลิขสิทธิ์ 

1.6 ขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวกับ กิจกรรมและแผนกลยุทธของ อส. 

1.7 ขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวกับผูรับบริการ รายชื่อผูรับบริการ รวมถึงลักษณะของ

ผูรับบริการท่ี อส. คาดหมายไวในอนาคต 

1.8 ขอมูลทุกประเภทท่ีเก่ียวกับ บุคคลหรือองคกรท่ี อส. มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ

ขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคาท่ีเปนคูสัญญาของ อส. 

1.9 ขอมูลลับรวมถึง ความคิด แนวคิด การสรางสรรค การออกแบบ การคนพบ กระบวนการ 

ข้ันตอน วิธีการ สูตร เทคนิค ผลงาน 

1.10 ขอมูลที่เกิดจากขอมูลที่เขาเกณฑตามขอ 1.1 – 1.9 

ขอ 2 ผูใหสัญญายอมรับวา ขอมูลหรือผลงานอันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน การศึกษา การพัฒนา 

การวิจัย การทดลอง การผลิต การประดิษฐ คิดคน หรือเทคนิคตางๆ ของ อส. ท้ังนี้ไมวาจะปรากฏหรือ

จัดเก็บในรูปแบบใดเปนขอมูลซ่ึง อส. เปนเจาของท้ังหมดแตเพียงผูเดียว โดยไมคํานึงถึงวาผูใหสัญญาจะมี

สวนโดยตรงหรือโดยออมในการกอใหเกิดขอมูลนั้น 

ขอ 3 ผูใหสัญญา ตกลงดังนี้ 

3.1 เก็บรักษาขอมูลลับ มิใหสูญหาย ถูกทําลายหรือทําใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลลับได 

3.2 ไมทําซํ้าหรือกําจัด ทําลาย ทําใหเสียหายซ่ึงขอมูลลับแมเพียงสวนใดสวนหนึ่ง เวนแต

จะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก อส. 

3.3 เก็บขอมูลลับไวเปนความลับและไมเปดเผยหรือพยายามเปดเผยแกผูใดเวนแตจะ

ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก อส. หรือเปนการเปดเผยขอมูลลับภายใต

หลักเกณฑตามขอ 4  

3.4 ไมนําขอมูลลับไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน รวมท้ังไมแสวงหาประโยชนจาก

ขอมูลลับ 

3.5 จัดเก็บ...
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3.5 จัดเก็บขอมูลลับในสภาพท่ีปลอดภัย และจัดเก็บในสภาพท่ี อส.สามารถตรวจสอบ

ขอมูลลับไดตลอดเวลา 

3.6 ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ของ อส. เก่ียวกับการรักษา 

ความปลอดภัย เพ่ือรักษาขอมูลลับ โดยเครงครัด 

ขอ 4 ผูใหสัญญาจะเปดเผยขอมูลลับตอผูใดไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

4.1 เปนการเปดเผยขอมูลลับตอ ผูแทน ลูกจางหรือพนักงานของ อส. ซ่ึงจําเปนตองรู

ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือใชในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลลับ

นั้น 

4.2 เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชนโดยท่ัวไปแลว โดยบุคคลซ่ึงกระทําไดซ่ึงไมเปนการ

ผิดเง่ือนไขขอตกลงนี้ หรือละเมิดกฎหมาย 

4.3 เปนขอมูลท่ีเปดเผยโดย อส. หรือ อส. อนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหมีการเปดเผย

ขอมูลนั้นไดแลว 

4.4 เปนขอมูลซ่ึงตองเปดเผยตามผลบังคับของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใดของ

หนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

4.5 กรณีการเปดเผยขอมูลตาม ขอ 4.2 – 4.4 จะตองไดรับอนุญาตจาก อส. เปน 

ลายลกัษณอักษรกอน 

ขอ 5 ผูใหสัญญาจะชวย อส. ในการดําเนินการขอใบอนุญาต สิทธิบัตร หรือจดสิทธิบัตร 

จดทรัพยสินทางปญญาหรือการอ่ืนใด ในผลงานท่ีผูใหสัญญาคิดคนหรือพัฒนาหรือสรางข้ึนให อส. 

ขอ 6 สัญญามีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาและผูใหสัญญายังมีหนาท่ีตามสัญญานี้ตอไป

อีกเปนเวลา 3 ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญาพนสภาพจากการปฏิบัติงานใหแก อส.  

ขอ 7 ผูใหสัญญายอมรับและตกลงวา หากผูใหสัญญาพนสภาพจากการปฏิบัติงานใหแก อส. ไมวา

จะดวยเหตุใดๆก็ตาม ผูใหสัญญาไมมีสิทธิครอบครองขอมูลลับและจะตองคืนขอมูลลับ ไมวาจะปรากฏหรือ

จัดเก็บในรูปแบบใดๆใหแก อส. ในทันที 

ขอ 8 การ...
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ขอ 8 การละเมิดสัญญาฉบับนี้ ถือวาเปนการกอใหเกิดความเสียหายตอ อส. อยางรายแรง ผูให

สัญญาตกลงท่ีจะปกปอง จายคาชดเชย และระงับความสูญเสีย ความเสียหาย คาใชจายใดๆ ของ อส. 

อันเปนผลจากการท่ี อส. ถูกเรียกรองจากการละเมิดสัญญาดังกลาว 

ขอ 9 ในกรณีท่ีขอกําหนดใดๆ ในสัญญานี้ เปนขอกําหนดท่ีตองหามดวยกฎหมายหรือไมสามารถใช

บังคับไดก็ดี ใหสัญญานี้สิ้นผลใชบังคับเฉพาะเพียงขอกําหนดดังกลาวท่ีตองหามหรือไมสามารถใชบังคับได

เทานั้น ใหบรรดาขอกําหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ มีผลใชบังคับอยางสมบูรณ 

ขอ 10 การยกเวนการปฏิบัติตาม ขอกําหนด แหงสัญญานี้ หรือการเปลี่ยนแปลงแกไขขอกําหนด

แหงสัญญานี้จะมีผลก็ตอเม่ือคูสัญญาท้ังสองฝายมีการตกลงกันเปนลายลักษณอักษรและมีการลงชื่อคูสัญญา

ท้ังสองฝายรวมกัน 

ขอ 11 สัญญานี้ ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศาลในประเทศไทยเปนศาลท่ีมี

อํานาจพิจารณาขอพิพาทตางๆท่ีเกิดข้ึนจากสัญญานี้หรือท่ีเก่ียวของกับสัญญานี้ 

สัญญานี้ไดทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจ

รายละเอียดโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ และเก็บไวฝายละหนึ่ง

ฉบับ 

ลงชื่อ..................................................ผูใหสัญญา 
       (................................................) 

ลงชื่อ..................................................อส. 
       (................................................) 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
       (................................................) 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
       (................................................) 



สวนเพิ่มเติม



แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (MailGoThai) 

ข้อชี้แจงเบื้องต้น : 
1. ท่านสามารถขอลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน (1 คน ต่อ 1 อีเมล)
2. ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนแก่ผู้ดูแลระบบ ผ่านอีเมล itcenter@dnp.mail.go.th หรือยื่นด้วยตนเองที่

ศูนย์สารสนเทศ ช้ัน 5 อาคาร สทก.
3. ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียน ไม่เกิน 1 วันท าการ หลังจากนั้นให้ท่านเข้าใช้งาน log in ที่ 

https://accounts.mail.go.th โดยชื่อที่อยู่อีเมล (e-Mail address) คือช่ือและนามสกุลของท่านที่เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ
Name_Surname@dnp.mail.go.th (เช่น ถ้าท่านช่ือ Somsri นามสกุล Srisom ช่ือที่อยู่อีเมลของท่านคือSomsri_Srisom@dnp.mail.go.th)
และจะตั้งรหัสผ่านเบื้องต้น คือ Dnp12345   ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะก าหนดให้ท่านใส่รหัสผ่านเบื้องต้น และระบบจะ
ให้ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที โดยท่านจะต้องใส่รหัสผ่านเบื้องต้นเดิม และก าหนดรหัสผ่านใหม่ตามมาตรฐาน คือต้อง
ไม่ต  ากว่า 8 ต าแหน่ง และต้องประสมกัน ดังนี้ พยัญชนะตัวใหญ่ พยัญชนะตัวเล็ก และตัวเลข (สามารถประสมอักขระพิเศษได้)
หากไม่ก าหนดตามมาตรฐาน ระบบจะไม่สามารถยืนยันการแก้ไขรหัสผ่านได้ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้ส าเร็จ ถือเป็นอันเสร็จสิ้น
หากท่านยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือมีปัญหาการใช้งานอีเมล สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0 2561 0777 ต่อ 1245

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ขอลงทะเบียน : 

สังกัดหน่วยงาน...................................................................................ส่วนย่อย................................................................................................ 
โทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได้............................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเบื้องต้น เป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทุกประการ 

ส่วนที  3 ส าหรับเจ้าหน้าที ศูนย์สารสนเทศ :  
ได้ด าเนินการลงทะเบียนอีเมลดังกล่าวเรยีบร้อยแล้ว 

ลงนาม..................................................(ผูด้ าเนินการ)
      (.....................................................)
   วันท่ี.................................................... 

ลงนาม...............................................................
  (......................................................)

ต าแหน่ง............................................................. 
 วันท่ี................................................ 

ให้ท่านแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ในรูปแบบไฟลด์ิจิตอล เช่น ไฟล์สแกน รปูถ่าย เป็นต้น 
หรือ ทาบบัตรประจ าตัวประชาชนในบริเวณนี้เพื่อถ่ายเอกสารแนบบัตรประจ าตัวประชาชนลงบนเอกสารฉบับน้ี 

ลงนาม............................................................ผู้ขอลงทะเบียน 
 (.................................................................)ตัวบรรจง 

  วันท่ี..........................................   

พื้นท่ีทาบบัตรประจ าตัวประชาชน 



แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (MailGoThai)  

ส าหรับใช้เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประจ าหน่วยงาน 

ข้อชี้แจงเบื้องต้น : 
1. หน่วยงานของท่านสามารถขอลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน (1 ส านัก/กอง/กลุ่ม ตอ่ 1 อีเมล) โดยให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในงาน

สารบรรณหรืองานธุรการของหน่วยงานเป็นผู้ขอลงทะเบียนและรับผิดชอบดูแลอีเมล
2. ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนแก่ผู้ดูแลระบบ ผ่านอีเมล itcenter@dnp.mail.go.th หรือยื่นด้วยตนเองที่

ศูนย์สารสนเทศ ช้ัน 5 อาคาร สทก.
3. ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียน ไม่เกิน 1 วันท าการ หลังจากนั้นให้ท่านเข้าใช้งาน log in ที่ 

https://accounts.mail.go.th โดยช่ือที่อยู่อีเมล (e-Mail address) คือช่ือหน่วยงานของท่านที่เป็นภาษาอังกฤษที่ท่านตั้งช่ือ
ด้วยตนเอง และจะตั้งรหัสผ่านเบื้องต้น คือ Dnp12345  ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะก าหนดให้ท่านใส่รหัสผ่านเบื้องต้นและระบบ
จะให้ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที โดยท่านจะต้องใส่รหัสผ่านเบื้องต้นเดิม และก าหนดรหัสผ่านใหม่ตามมาตรฐาน คือต้อง
ไม่ต  ากว่า 8 ต าแหน่ง และต้องประสมกัน ดังนี้ พยัญชนะตัวใหญ่ พยัญชนะตัวเล็ก และตัวเลข (สามารถประสมอักขระพิเศษได้ )
หากไม่ก าหนดตามมาตรฐาน ระบบจะไม่สามารถยืนยันการแก้ไขรหัสผ่านได้ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้ส าเร็จ ถือเป็นอันเสร็จสิ้น
ท่านจะต้องจดจ าช่ือที่อยู่ที่ใช้ในการขอและรหัสผ่านไว้ อีกทั้งต้องแจ้งเป็นการภายในให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบถึงอีเมล
ประจ าหน่วยงาน หากท่านยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือมีปัญหาการใช้งานอีเมล สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0 2561 0777
ต่อ 1245

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ขอลงทะเบียน : 
ช่ือ – นามสกลุ ผู้ขอ.............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง..............................................................สังกัดหน่วยงาน......................................................................................... 
ส่วนย่อย..............................................................โทร............................................................ 

ให้ท่านก าหนดช่ือท่ีอยู่อีเมล (e-Mail address) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอารบิก (ห้ามประสมอักขระพิเศษ) 

e-Mail address...........................................................................................................................@dnp.mail.go.th 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเบื้องต้น เป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทุกประการ 

ส่วนที  2 ส าหรับเจ้าหน้าที ศูนย์สารสนเทศ :  
ได้ด าเนินการลงทะเบียนอีเมลดังกล่าวเรยีบร้อยแล้ว 

ลงนาม..................................................(ผูด้ าเนินการ)
      (.....................................................)
   วันท่ี.................................................... 

ลงนาม...............................................................
  (......................................................)

ต าแหน่ง............................................................. 
 วันท่ี................................................ 

ลงนาม............................................................ผู้ขอลงทะเบียน 
 (.................................................................)ตัวบรรจง 

  วันท่ี..........................................   
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