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ค านิยาม 
 

ค ำนิยำมท่ีใช้ในประกำศประกอบด้วย 
 

กทพ. หมำยถึง กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
ผู้บริหารสูงสุด หมำยถึง ผู้ว่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) หมำยถึง รองผู้ว่ำกำรฯ ทีมี่
ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำร 
กำรจัดท ำนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศแห่งชำติ กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล
และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ผู้บังคับบัญชา หมำยถึง ผู้มีอ ำนำจสั่งกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของ กทพ. 
ผู้ใช้งาน หมำยถึง บุคคลที่ได้รับอนุญำต (Authorized User) ให้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กทพ. ดังนี้ 

 พนักงำนประจ ำและลูกจ้ำง 
 บุคคลที่ กทพ. อนุญำตให้เข้ำใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. ได้ชั่วครำว เพ่ือประโยชน์

ในกำรด ำเนินงำนของ กทพ. เช่น บริษัทภำยนอกที่เข้ำมำติดตั้งหรือบ ำรุงรักษำระบบให้กับ กทพ. 
ที่ปรึกษำหรือผู้ปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำงหรือนิสิตและนักศึกษำฝึกงำน 

สิทธิของผู้ใช้งาน หมำยถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจ ำเพำะ สิทธิพิเศษและสิทธิอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กทพ. 
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยถึง ฝ่ำยสำรสนเทศและฝ่ำยบ ำรุงรักษำหรือหน่วยงำนที่มีกำรพัฒนำ
หรือจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้งำนใน กทพ. 
พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยถึง พนักงำนของหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับ
มอบหมำยให้สำมำรถเข้ำใช้งำนดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. ดังนี้ 

 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมำยถึง พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้มี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำระบบและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 ผู้พัฒนำระบบ (System Developer) หมำยถึง พนักงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้มี
หน้ำที่ในกำรพัฒนำและดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน 

หน่วยงานภายนอก หมำยถึง องค์กรซึ่ง กทพ. ให้สิทธิในกำรเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลหรือสินทรัพย์ต่ำงๆ ของ กทพ. 
โดยจะได้รับสิทธิในกำรใช้ระบบตำมควำมจ ำเป็นและต้องรับผิดชอบในกำรรักษำควำมลับด้วย 
 



-2- 

 
ผู้ให้บริการภายนอก (External Service Provider) หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกที่รับจ้ำงปฏิบัติงำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของ กทพ. 
เจ้าของข้อมูล หมำยถึง พนักงำนในหน่วยงำนของ กทพ. ซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้สร้ำง เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขข้อมูลที่เก่ียวกับภำรกิจของหน่วยงำนนั้น รวมทั้งกำรให้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่น 
คณะกรรมการท าลายข้อมูล หมำยถึง กลุ่มพนักงำนของ กทพ. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ว่ำกำรฯ เพ่ือท ำหน้ำที่
ท ำลำยข้อมูลที่สิ้นสุดหรือหมดอำยุกำรจัดเก็บ ข้อมูลที่ต้องกำรท ำลำยสำมำรถอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูลได้ใน
หลำกหลำยรูปแบบ 
เจ้าของข้อมูลลับของหน่วยงานภายใน หมำยถึง พนักงำนของ กทพ. ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้สร้ำงข้อมูลลับขึ้นมำ
เป็นผู้ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลนั้นได้ สำมำรถก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลลับคือกำรก ำหนดว่ำ
จะอนุญำตให้ใครบ้ำงท่ีสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลนี้ได้ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หมำยถึง ห้องที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหรือคอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์
เครือข่ำยหลักที่ใช้งำนในองค์กร 
สินทรัพย์ หมำยถึง สินทรัพย์ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ กทพ. เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย ซอฟต์แวร์ที่มีค่ำลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมำยถึง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook Computer) สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) และ/หรืออุปกรณ์พกพาใดๆ ที่มีระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผล   
ได้ด้วยตัวเอง ใช้เพื่อการเข้าถึง ใช้งานและจัดเก็บสารสนเทศ 
สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง เทป Harddisk Flash Drive และแผ่น CD/DVD หรือสื่อชนิดอ่ืนๆ 
ที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูล 
มาตรฐาน หมำยถึง บรรทัดฐำนที่บังคับใช้ในกำรปฏิบัติกำรจริงเพื่อให้ได้ตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย 
ขั้นตอนปฏิบัติ หมำยถึง รำยละเอียดที่บอกข้ันตอนที่ต้องน ำมำปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
แนวทางปฏิบัติ หมำยถึง แนวทำงท่ีควรปฏิบัติตำมเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ง่ำยขึ้น 
ข้อปฏิบัติ หมำยถึง กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย หมำยถึง กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ กทพ. 
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) หมำยถึง กำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมลับ (Confidentiality) 
ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และควำมพร้อมใช้งำน (Availability) ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูล  โดยอำจรวมถึ งคุณสมบัติ อ่ืนๆ ได้แก่  ควำมถูกต้องแท้จริ ง  (Authenticity)  ควำมรับผิด 
(Accountability) กำรห้ำมปฏิเสธควำมรับผิด (Non-repudiation) และควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) 
สารสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จำกข้อมูลน ำมำผ่ำนกำรประมวลผล กำรจัดระเบียบ 
ให้ข้อมูลซึ่งอำจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อควำมหรือรูปภำพให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใจได้ และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร กำรวำงแผน กำรตัดสินใจและประโยชน์อื่นๆ 
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ชั้นความลับของข้อมูล หมำยถึง กำรจ ำแนกข้อมูลส ำคัญของ กทพ. ออกเป็นแต่ละระดับเพ่ือให้มีกำรจัดกำร
กับข้อมูลเหล่ำนั้นอย่ำงม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ ดังนี้ 

 ข้อมูลลับ หมำยถึง เอกสำรหรือข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์และสำรสนเทศต่ำงๆ 
ซึ่งจ ำกัดกำรเข้ำถึงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ห้ำมไม่ให้เปิดเผยกับผู้อ่ืน กำรเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญำตอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ ก ำหนดชั้นควำมลับเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ลับที่สุด
(Top Secret) ลับมำก (Secret) และลับ (Confidential) 

 ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น หมำยถึง เอกสำรหรือข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
สำรสนเทศต่ำงๆ ซึ่ง กทพ. สร้ำงขึ้นมำเพ่ือใช้งำนภำยใน กทพ. เท่ำนั้น ห้ำมไม่ให้เปิดเผยกับ
บุคคลภำยนอกโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผยข้อมูลในกรณีต้องส่งมอบให้กับกระทรวงหรือ
หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ซึ่งมีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแล กทพ. 

 ข้อมูลที่เปิดเผยได้ หมำยถึง เอกสำรหรือข้อมูลต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
สำรสนเทศต่ำงๆ ซึ่ง กทพ. สร้ำงขึ้นมำเองหรือได้รับจำกภำยนอกและมีจุดประสงค์เพ่ือให้สำมำรถ
เผยแพร่ข้อมูลได้ในวงกว้ำง เช่น เผยแพร่ให้ประชำชนหรือผู้ใช้งำนบริกำรได้รับทรำบ เป็นต้น 

เอกสารลับ หมำยถึง ข้อมูลลับที่อยู่ในรูปของเอกสำร 
ไฟล์ข้อมูลลับอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ข้อมูลลับ) หมำยถึง ไฟล์ที่ถูกสร้ำงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์และมีข้อมูลลับ 
อยู่ภำยในไฟล์ เช่น ไฟล์ .doc ของ Microsoft Office เป็นต้น 
ทะเบียนข้อมูลลับ หมำยถึง เอกสำรแสดงรำยกำรของข้อมูลลับของหน่วยงำนภำยในว่ำประกอบไปด้วย 
ข้อมูลลับอะไรบ้ำง ใครเป็นเจ้ ำของข้อมูล หน่วยงำนใดบ้ำงที่ อนุญำตให้ เข้ ำถึ ง สถำนที่ ใดที่ ใช้ ใน 
กำรจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 
ข้อมูลชั่วคราว หมำยถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับภำรกิจของหน่วยงำนซึ่งอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูลแต่ไม่ได้เป็นข้อมูล
ส ำเนำชุดสุดท้ำยที่เจ้ำของข้อมูลมีอยู่ ข้อมูลดังกล่ำวถือเป็น “ข้อมูลชั่วครำว” ที่เจ้ำของข้อมูลสำมำรถท ำลำยได้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology System) หมำยถึง ระบบงำนของ กทพ.  
ที่น ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยมำช่วยในกำรสร้ำงสำรสนเทศที่ กทพ. 
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน กำรบริหำร กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร กำรพัฒนำและควบคุม   
กำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
และสำรสนเทศ เป็นต้น 
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมำยถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
กำรท ำงำนเข้ำด้วยกันโดยมีกำรก ำหนดค ำสั่ง ชุดค ำสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดและแนวทำงปฏิบัติงำนให้อุปกรณ์หรือ   
ชุดอุปกรณ์ท ำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
ระบบเครือข่าย (Network System) หมำยถึง ระบบที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรหรือกำรส่งข้อมูลและ
สำรสนเทศระหว่ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ของ กทพ. เช่น ระบบแลน (LAN) ระบบอินทรำเน็ต 
(Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

 ระบบแลน (LAN) และระบบอินทรำเน็ต (Intranet) หมำยถึง ระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำนของ กทพ. เข้ำด้วยกันเป็นเครือข่ำยที่มี
จุดประสงค์เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและสำรสนเทศภำยในหน่วยงำน 
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 ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมำยถึง ระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ของ กทพ. เข้ำกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ หมำยถึง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กับงำนของ กทพ. 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมำยถึง ข้อมูล ข้อควำม ค ำสั่ง ชุดค ำสั่งหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภำพ
ที่ระบบคอมพิวเตอร์อำจประมวลผลได้และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ซอร์สโค้ด (Source Code) หมำยถึง ชุดค ำสั่งที่สำมำรถสั่งกำรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมท่ีต้องกำรได้ 
ชุดค ำสั่งนี้จะถูกแปลงโดยโปรแกรมแปลภำษำ เช่น Compiler Interpreter หรือ Assembler ไปเป็นโค้ด    
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถตีควำมและสั่งกำรให้เครื่องท ำงำนตำมที่ตีควำม 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งแสดงถึงแหล่งก ำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของบริกำร หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมำยถึง ระบบที่บุคคลใช้ในกำรรับ-ส่งข้อควำมระหว่ำงกัน โดยผ่ำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภำพถ่ำย ภำพกรำฟฟิก 
ภำพเคลื่อนไหวและเสียง ผู้ส่งสำมำรถส่งข่ำวสำรไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ โดยข่ำวสำรที่ส่งนั้น    
จะถูกเก็บไว้ในตู้จดหมำย (Mail Box) ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ใช้งำน 
รหัสผ่าน (Password) หมำยถึง ตัวอักษร อักขระหรือตัวเลขที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบกำรยืนยัน 
ตัวบุคคล เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ข้อมูลล็อก (Log Data) หมำยถึง ข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำยบันทึกไว้ซึ่งแสดงถึง
เหตุกำรณ์หรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะมีหรือแสดงวันเวลำที่เหตุกำรณ์หรือ
กิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ว่ำเหตุกำรณ์หรือกิจกรรมนั้นเกิดข้ึนเมื่อไร 
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมำยถึง กำรอนุญำตกำรก ำหนดสิทธิหรือกำรมอบอ ำนำจให้
ผู้ใช้งำนเข้ำถึงหรือใช้งำนเครือข่ำยหรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งทำงอิเล็กทรอนิกส์และทำงกำยภำพ
รวมทั้งกำรอนุญำตที่ว่ำนั้นส ำหรับบุคคลภำยนอก ตลอดจนอำจก ำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงโดยมิชอบ
เอำไว้ด้วยก็ได้ 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน หมำยถึง ข้อมูลที่หน่วยงำนของ กทพ. เป็นผู้สร้ำง เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขตำมภำรกิจหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนนั้น ข้อมูลที่ได้รับจำกหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอก กทพ. ไม่ถือว่ำหน่วยงำนเป็นเจ้ำของ เป็นแต่เพียงผู้ใช้งำนข้อมูลเท่ำนั้น 
การเข้ารหัสข้อมูล หมำยถึง กำรใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรซ่อนข้อมูล
ส ำคัญจำกกำรมองเห็นหรือถูกเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยใช้วิธีกำรแปลงข้อมูลเดิมไปสู่ข้อมูล  
อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่สำมำรถอ่ำนท ำควำมเข้ำใจได้ 
ช่องโหว่ (Software/Hardware Vulnerabilities) หมำยถึง จุดอ่อนที่พบในซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์       
ที่ กทพ. ใช้งำน (ซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์นั้นถูกพัฒนำหรือจัดท ำโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์) จุดอ่อนที่พบ
อำจท ำให้ซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์ท ำงำนผิดพลำดในลักษณะต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมผิดพลำดในตัวข้อมูลด้วย 
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โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ (Patch for Software/Hardware Vulnerabilities) หมำยถึง โปรแกรมส ำหรับ
แก้ไขที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์จัดท ำขึ้นมำเพ่ือแก้ไขปัญหำช่องโหว่ที่ผู้ใช้งำนค้นพบและรำยงำนเข้ำมำ
ให้ผู้ผลิตได้รับทรำบ 
พอร์ต (Ports) หมำยถึง บริกำรต่ำงๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริกำร โดยทั่วไปบริกำรเหล่ำนี้จะได้รับกำร
ก ำหนดหมำยเลขเป็นหมำยเลขมำตรฐำน เช่น พอร์ต 80 หมำยถึงบริกำรเว็บซึ่งบริกำรข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บหนึ่ง
หรือพอร์ต 25 หมำยถึงบริกำรรับส่งอีเมล์บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ (Utility Software) หมำยถึง ซอฟต์แวร์ที่มีกำรติดตั้งเพ่ิมเติมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือประโยชน์กำรใช้งำนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
เหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย หมำยถึง กรณีที่ระบุกำรเกิดเหตุกำรณ์ สภำพของบริกำรหรือเครือข่ำย 
ที่แสดงให้เห็นควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดกำรฝ่ำฝืนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศหรือมำตรกำรป้องกัน    
ที่ล้มเหลวหรือเหตุกำรณ์อันไม่อำจรู้ได้ว่ำอำจเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย 
สถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด หมำยถึง สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อำจคำดคิด ซึ่งอำจท ำให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และควำมม่ันคง
ปลอดภัยถูกคุกคำม 
โปรแกรมไม่ประสงค์ดีหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หมำยถึง โปรแกรมที่มีผลท ำให้คอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอ่ืนเกิดควำมเสียหำย ถูกท ำลำย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมท ำให้ขัดข้อง
หรือปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมค ำสั่งที่ก ำหนดไว้ 
ระบบให้ความช่วยเหลือ (Help Desk) หมำยถึง ระบบที่ให้บริกำรรับเรื่องและตอบปัญหำข้อขัดข้องและปัญหำ
เทคนิคเก่ียวกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนในองค์กร 
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) หมำยถึง งำนตำมภำรกิจของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องด ำเนินกำรจนกระทั่งแล้วเสร็จ ปกติกระบวนกำร  ๆหนึ่งจะมีปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ที่ใช้ในกระบวนกำร
และมีผลลัพธ์ (Output) ของกระบวนกำรนั้นเกิดข้ึน 
กระบวนการทางธุรกิจส าคัญ (Critical Business Process) หมำยถึง งำนตำมภำรกิจส ำคัญของ กทพ.  
ซึ่งหำกงำนเหล่ำนี้เกิดกำรหยุดชะงักหรือไม่สำมำรถปฏิบัติต่อไปได้ จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร     
เป็นอย่ำงมำก เช่น ควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน ด้ำนชื่อเสียงภำพลักษณ์ ด้ำนควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำ ประชำชน
หรือผู้ใช้บริกำร ด้ำนกำรละเมิดกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น 
สภาพความพร้อมใช้ของระบบ (IT System Availability) หมำยถึง ควำมสำมำรถของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่จะให้บริกำรตำมหน้ำที่ของตัวเองหรือตำมที่ได้ถูกพัฒนำขึ้นมำได้อย่ำงต่อเนื่องมำกที่สุดหรือมีช่วง
ระยะเวลำที่ไม่สำมำรถให้บริกำรได้น้อยท่ีสุด 
ร้อยละของสภาพความพร้อมใช้ของระบบ (Percent of IT System Availability) หมำยถึง ภำยในช่วง
ระยะเวลำหนึ่งที่ได้ก ำหนดไว้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหนึ่งสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง คิดรวมเป็น
ระยะเวลำทั้งหมดเท่ำไร เช่น ก ำหนดช่วงเวลำไว้ 1 ปี ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถให้บริกำรรวม
ทั้งหมดได้กี่ชั่วโมงภำยในระยะเวลำ 1 ปี เมื่อค ำนวณเป็นร้อยละหรือสัดส่วน วิธีกำรค ำนวณคือ (ระยะเวลำ  
ทีร่ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถให้บริกำรได้ภำยใน 1 ปี /ระยะเวลำ 1 ปี) x 100 เป็นต้น 
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ระยะเวลาการหยุดชะงักโดยเฉลี่ยต่อครั้ง (Mean Time To Repair - MTTR) หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของระยะเวลำ
ที่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหนึ่งเกิดกำรหยุดชะงักต่อหนึ่งครั้งค่ำเฉลี่ยนี้เกิดจำกกำรน ำระยะเวลำรวม
ทั้งหมดท่ีระบบเกิดกำรหยุดชะงักหำรด้วยจ ำนวนครั้งที่เกิดกำรหยุดชะงัก 
การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis - BIA) หมำยถึง กำรประเมินผลในเชิงลบ
ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหนึ่งซึ่งสนับสนุนกระบวนกำรทำงธุรกิจเกิดกำรหยุดชะงัก
หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เช่น ผลในเชิงลบด้ำนมูลค่ำควำมเสียหำยทำงธุรกิจ กำรให้บริกำรลูกค้ำ สัญญำจ้ำง 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตำม 
RTO (Recovery Time Objective) หมำยถึง ระยะเวลำที่จะใช้ในกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
กำรหยุดชะงักเพ่ือให้ระบบกลับคืนมำท ำให้องค์กรสำมำรถด ำเนินงำนหรือให้บริกำรต่อไปได้ 
MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption) หมำยถึง ระยะเวลำนำนที่สุดที่องค์กรยอมให้
กำรด ำเนินงำนหยุดชะงักได้ 
MTDL (Maximum Tolerable Data Loss) หมำยถึง ระยะเวลำที่ยอมให้ข้อมูลสูญหำยได้นำนที่สุด    
โดยไม่ส่งผลเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนหรือท ำให้กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง 
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 ส่วนที่ 1 
นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับผู้บริหาร 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 27001 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้บริหำรสูงสุดและผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO)  
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.5 นโยบายความม่ันคงปลอดภัย 
 A.6  โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร 
 A.7  ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 
 A.10 การเข้ารหัสข้อมูล 
 A.11 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 A.12 ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 A.13 ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
 A.14 การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ 
 A.15 ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ 
 A.16 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 A.17 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 A.18 การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดให้จัดท ำ ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนปฏิบัติส ำหรับกำรทบทวนและปรับปรุง
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 
1.1   ศึกษำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงหรือผลกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนด

นโยบำยเชิงป้องกันเพิ่มเติม 
1.2   ศึกษำจำกแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงต่ำงๆ ในกำรจัดท ำนโยบำย 

 1.3  ก ำหนดหัวข้อนโยบำยเชิงป้องกันเพิ่มเติมเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน 
 1.4  ด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักหรือเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ โดยพนักงำนในหัวข้อ

นโยบำย ใหม่ทีก่ ำหนดขึ้นมำ 
 1.5  จัดหำซอฟต์แวร์ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องในกำรปฏิบัติตำม
   นโยบำยนั้น 
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 1.6  น ำนโยบำยที่ทบทวนหรือปรับปรุงเสนอคณะท ำงำนดิจิทัลของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
เพ่ือขอค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงและขอควำมเห็นชอบเพ่ือประกำศใช้งำนต่อไป 

1.7  น ำเสนอผู้บริหำรลงนำมและประกำศใช้ 
1.8  เวียนแจ้ง/เผยแพร่ให้พนักงำน ลูกจ้ำงรวมทั้งบุคคลภำยนอกได้รับทรำบและถือปฏิบัติตำม

นโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครัด 
2. ก ำหนดให้ท ำหนังสือเวียนปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแจ้งให้พนักงำนทั้งหมดขององค์กรรวมถึงผู้ให้บริกำร

ภำยนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเกี่ยวกับประเภทของเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและข้อมูล
ที่ต้องรำยงำน รวมทั้งให้ปรับปรุงข้อมูลกำรรำยงำนดังกล่ำวตำมควำมจ ำเป็น ประเภทของเหตุกำรณ์ 
ที่ต้องรำยงำน ได้แก่ 
2.1 กำรกระท ำท่ีขัดต่อ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2.2 กำรกระท ำท่ีขัดต่อควำมมั่นคงของชำติ 
2.3 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศขององค์กรผิดวัตถุประสงค์ 
2.4 หน้ำเว็บไซต์หลักถูกเปลี่ยนแปลง 
2.5 ข้อมูลในหน้ำเว็บไซต์หลักไม่ถูกต้องหรือคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง 
2.6 ข้อมูลส ำคัญถูกเปลี่ยนแปลง ถูกลบหรือสูญหำย 
2.7 กำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต 
2.8 กำรน ำข้อมูลส ำคัญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
2.9 ทรัพยำกรสำรสนเทศสูญหำยหรือถูกขโมย 
2.10 กำรอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเข้ำใช้ระบบขององค์กร 
2.11 กำรแอบติดตั้งอุปกรณ์หรือโปรแกรมเพ่ือดักขโมยข้อมูลหรือดักดูข้อมูลในเครือข่ำย 
2.12 กำรใช้อ ำนำจของสิทธิกำรเป็นผู้ดูแลระบบอย่ำงไม่เหมำะสม 
2.13 กำรบุกรุกศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2.14 โปรแกรมไม่ประสงค์ดี  
2.15 เหตุกำรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นกำรละเมิดด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 

3. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรตรวจสอบทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรและวัตถุดิบ
ที่พอเพียงต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งรวมถึงแผนควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้นด้วย 

4. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือทักษะที่ต้องกำรเพ่ิมเติม เป็นระยะๆ ส ำหรับ
พนักงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของ
พนักงำนต่อไป  

5. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

6. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกำรฝึกอบรมของพนักงำนสำรสนเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ที่เก่ียวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศ 

7. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยผู้ตรวจสอบภำยในปีละ 1 ครั้ง และท ำแผนเพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหำ
ที่พบ 

8. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
องค์กรโดยผู้ตรวจสอบอิสระภำยนอกทุกๆ 1-3 ปี 
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9. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรซ้อมแผนกู้คืนระบบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแผนฯ ตำมควำมเหมำะสม
และปัญหำที่พบระหว่ำงกำรทดสอบและฝึกซ้อม 

10. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรก ำหนดบริกำรที่อนุญำตให้ใช้งำน และบริกำรที่ไม่อนุญำตให้ใช้งำนบนระบบ
เครือข่ำย รวมทั้งปรับปรุงรำยชื่อบริกำรดังกล่ำวตำมควำมจ ำเป็นโดยหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นผู้ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ 

11. ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศและก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้ำงดังกล่ำวตำมควำมจ ำเป็น 

12. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรท ำแผนควำมม่ันคงปลอดภัย โดยให้พิจำรณำจำกปัจจัยน ำเข้ำดังต่อไปนี้ 
12.1 กำรปรับปรุงนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับปีถัดไป 
12.2 ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและแผนลดควำมเสี่ยง 
12.3 ผลกำรแจ้งเตือนโดยระบบป้องกันกำรบุกรุกในปีที่ผ่ำนมำ 
12.4 ผลของกำรตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่ส ำหรับระบบต่ำงๆ ในปีที่ผ่ำนมำ 
12.5 ผลกำรทบทวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยโดยผู้บริหำร 
12.6 กำรจัดท ำและต่อสัญญำบ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
12.7 แผนกำรอบรมทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยประจ ำปีซึ่งรวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
12.8 ผลกำรทดสอบแผนกู้คืนระบบในปีที่ผ่ำนมำ 
12.9 แผนกำรปรับปรุงศูนย์ส ำรอง 
12.10 แผนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศในปีถัดไป 
12.11 ข้อมูลภัยคุกคำมต่ำงๆ ที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอก 
12.12 กำรปรับปรุงสัญญำกำรให้บริกำรโดยหน่วยงำนภำยนอก 
12.13 ข้อมูลกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติตำม 
12.14 ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศโดยผู้ตรวจสอบภำยใน 
12.15 ผลกำรตรวจสอบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร

โดยผู้ตรวจสอบอิสระภำยนอก 
13. แสดงเจตนำรมณ์หรือสื่อสำรอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้พนักงำนทั้งหมดได้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำร

ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยเคร่งครัด 
14. ก ำหนดให้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี ่ยงที ่อำจจะเกิดขึ ้นกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ     

อย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีสิ่งที่ต้องค ำนึงถึง ดังนี้ 
14.1  กำรทบทวนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
14.2  กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงและให้จัดท ำรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะ 

15. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนภำยใน กทพ. ที่พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นมำใช้จะต้องปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ (ส่วนที่ ๓: นโยบำย ๓ ข้อ 4) เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือคุณลักษณะของระบบที่ก ำหนดไว้ ข้อมูลมีควำมถูกต้อง
และเชื่อถือได้ รวมทั้งปลอดภัยจำกกำรบุกรุกหรือเจำะระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 

16. ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำก ำกับดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่อยู่ใต้กำรบังคับบัญชำของตน  
ให้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งาน 

 

ผู้ใช้งานมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังนี้ 
 ประพฤติและปฏิบัติตำมนโยบำยฯ อย่ำงเคร่งครัด 
 ไม่เข้ำถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ท ำลำยหรือท ำให้เสียหำยต่อสินทรัพย์สำรสนเทศขององค์กร

โดยไม่ได้รับอนุญำต 
 ไม่รบกวนหรือแทรกแซงกำรสื่อสำรของผู้อ่ืนจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ 
 ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองที่ก ำหนดไว้ 
 รำยงำนเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง จุดอ่อนหรือเหตุกำรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยที่พบไปยังหน่วยรับแจ้ง 
 ในกรณีที่มีกำรละเลยต่อหน้ำที่หรือนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ จะมีกำรสอบสวนและด ำเนินกำร  

ทั้งทำงวินัยและกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม 

 

นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งานประกอบด้วย 
๑) นโยบำยกำรป้องกันสินทรัพย์ขององค์กร 
๒) นโยบำยกำรป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
๓) นโยบำยกำรห้ำมกำรติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ เพิ่มเติม  
๔) นโยบำยกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
๕) นโยบำยกำรใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
๖) นโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ทรัพยำกรผิดวัตถุประสงค์ 
๗) นโยบำยกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
๘) นโยบำยกำรก ำหนดและป้องกันรหัสผ่ำน 
๙) นโยบำยกำรตั้งรหัสผ่ำน 
๑๐) นโยบำยกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๑๑) นโยบำยกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล 
๑๒) นโยบำยกำรจัดกำรกับข้อมูลลับ 
๑๓) นโยบำยกำรจัดกำรกับข้อมูลใช้ภำยใน 
๑๔) นโยบำยกำรท ำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล 
๑๕) นโยบำยกำรลงทะเบียนกำรใช้งำน 
๑๖) นโยบำยกำรแจ้งเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 
๑๗) นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับหน่วยงำนภำยนอก 
๑๘) นโยบำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนชัว่ครำว 
๑๙) นโยบำยกำรระบุเจ้ำของระบบงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 

  



 -11- 

 

ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 1) นโยบายการป้องกันสินทรัพย์ขององค์กร  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันสินทรัพย์ขององค์กรจำกกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต สูญหำย เสียหำยหรือถูกขโมย     
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ออกจำกระบบงำนคอมพิวเตอร์โดยทันทีที่ใช้งำนเสร็จ 
2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) ที่ตนเองใช้งำนอยู่เมื่อใช้งำนประจ ำวันเสร็จสิ้น        

หรือเมื่อไม่มีกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ให้บริกำรที่ต้องใช้งำนตลอด 24 ชั่วโมง  

3. ท ำกำรตั้งค่ำ Screen Saver ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) ที่ตนเองใช้งำนหรือ
ถือครองให้มีกำรล็อค (Lock) หน้ำจอโดยอัตโนมัติหลังจำกที่ไม่ได้ใช้งำนเกินกว่ำ 30 นำท ี

4. ขออนุมัติผู้บังคับบัญชำ  ในกรณีท่ีต้องกำรน ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ออกนอกส ำนักงำน 
5. ระมัดระวังและดูแลสินทรัพย์ขององค์กรที่ตนเองใช้งำนหรือถือครองเสมือนเป็นสินทรัพย์ของตนเอง 

หำกเกิดควำมสูญหำยหรือเสียหำยโดยประมำทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ต่อควำมเสียหำยนั้น 
6. ก ำหนดให้มีกำรส่งคืนสินทรัพย์ขององค์กรเมื่อสิ้นสุดกำรจ้ำงงำนหรือหมดสัญญำ 

  



 -12- 

 

ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 2) นโยบายการป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์   
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
 เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำนอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้และปลอดภัยจำกกำรถูกบุกรุกหรือโจมตี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 
ข้อปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมป้องกันไวรัสว่ำท ำงำนตำมปกติและมีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลไวรัส
ให้เป็นปัจจุบัน โดยท ำกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง หำกพบว่ำท ำงำนผิดปกติ ให้รีบแจ้ง
ผู้ดูแลระบบที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขโดยทันที 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 3) นโยบายการห้ามการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันผลกระทบในเชิงลบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจำกที่องค์กรติดตั้งไว้ให้ใช้งำน 

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยหรือข้อมูลขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญำต 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ห้ำมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่องค์กรได้ติดตั้งไว้ให้ใช้งำน 
2. ห้ำมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถใช้ในกำรตรวจสอบข้อมูลบนระบบเครือข่ำย ยกเว้น  

กำรติดตั้งเพ่ือกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้อง 
3. ห้ำมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนใดเพ่ิมเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ

เครือข่ำยขององค์กร เพ่ือให้บุคคลอื่นสำมำรถเข้ำถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ำยขององค์กรได้ 
4. ห้ำมน ำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งำนเป็นเจ้ำของมำใช้กับระบบเครือข่ำยขององค์กร ยกเว้นจะได้รับ

กำรตรวจสอบและอนุญำตจำกผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องก่อนกำรใช้งำน 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 4) นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่องค์กรจัดไว้ให้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนประจ ำและลูกจ้ำงโดยไม่น ำไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน  ๆที่เป็นกำรสูญเสียเวลำท ำงำนโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือมีลักษณะเป็นอบำยมุขที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
หรือที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์หรือสิ่งที่บุคคลทั่วไปพึงประพฤติ
ปฏิบัติ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.18 การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ห้ำมท ำกำรดำวน์โหลด (Download) หรือส่งไฟล์ประเภทสื่อลำมกอนำจำร 
2. ห้ำมเล่นเกม ดูภำพยนตร์หรือฟังเพลง ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตในเวลำท ำงำน 
3. ห้ำมเข้ำเว็บไซต์ท่ีอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ 

3.1 กำรพนัน 
3.2 กำรประมูล 
3.3 กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
3.4 กำรลำมก อนำจำร 
3.5 อ่ืนๆ ที่อำจเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมำยหรือผิดศีลธรรม จริยธรรม 

4. ห้ำมเข้ำไปสนทนำในห้องสนทนำบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
5. ห้ำมใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่ง กระจำยหรือแจกจ่ำย สื่อหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ 

5.1 สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้เป็นเจ้ำของ 

6. ห้ำมใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียง
ขององค์กร 

7. ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอมีบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยและ E-mail โดยผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 5) นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรใช้งำน E-mail ที่องค์กรจัดไว้ให้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน   
ของพนักงำนประจ ำและลูกจ้ำง โดยไม่น ำไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน  ๆที่เป็นกำรสูญเสียเวลำท ำงำนโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือมีลักษณะเป็นอบำยมุขที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
หรือที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์หรือสิ่งที่บุคคลทั่วไปพึงประพฤติ
ปฏิบัติ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.18  การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ห้ำมใช้ที่อยู่ E-mail (E-mail Address) อ่ืนนอกเหนือจำกที่องค์กรได้จัดสรรไว้ให้ เพ่ือใช้ในกำร
ติดต่องำนตำมภำรกิจหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 

2. ห้ำมพนักงำนและลูกจ้ำงเข้ำถึงข้อมูล  E-mail ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต 
3. ห้ำมลงทะเบียนด้วยที่อยู่ E-mail (E-mail Address) ที่องค์กรมอบให้ไว้ตำมที่อยู่เว็บไซต์ต่ำงๆ   

ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน 
4. ห้ำมส่ง E-mail ที่มีลักษณะเป็นจดหมำยขยะ (Spam Mail) จดหมำยลูกโซ่ (Chain Letter) 

ละเมิดต่อกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำหรือเป็นโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
5. ห้ำมปลอมแปลง E-mail ของบุคคลอื่น 
6. ห้ำมรับหรือส่ง E-mail แทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต 
7. ห้ำมส่ง E-mail ที่มีขนำดใหญ่เกินกว่ำ 15 เมกกะไบต์หรือตำมขนำดที่องค์กรระบุไว้ 
8. ห้ำมส่ง E-mail ที่มีข้อมูลควำมลับขององค์กร เว้นเสียแต่ว่ำจะใช้วิธีกำรที่มีควำมปลอดภัยที่องค์กร

ก ำหนดไว้ 
9. ให้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรระบุชื่อที่อยู่ E-mail ของผู้รับให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันกำรส่งข้อมูล

ผิดพลำด 
10.   ให้ระบุชื่อของผู้ส่งใน E-mail ทุกฉบับที่ส่งไป 
11.   ให้จ ำกัดกลุ่มผู้รับ E-mail เท่ำท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องรับทรำบในข้อมูลที่ส่งไปนั้น 
12.   ให้ท ำกำรส ำรองข้อมูล E-mail อย่ำงสม่ ำเสมอ 
13.   ห้ำมใช้ค ำที่ไม่สุภำพในกำรส่ง E-mail 
14.   ห้ำมเปิดหรือส่งต่อ E-mail ที่ได้รับจำกผู้ส่งที่ไม่รู้จัก 
15.   ควรลบ E-mail ที่ไม่ต้องกำรออกจำกระบบเพ่ือลดปริมำณกำรใช้เนื้อท่ี 
16.   ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มค ำขอมีบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยและ E-mail โดยผ่ำน      

  ทำงเว็บไซต์ระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 6) นโยบายการป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันกำรใช้ทรัพยำกรผิดวัตถุประสงค์ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.18  การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ 
 
ข้อปฏิบัติ 
ผู้ใช้งำนจะต้องไม่ใช้ระบบเครือข่ำยขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือกระท ำกำรผิดกฎหมำยหรือเพ่ือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืน 
2. เพ่ือกระท ำกำรที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 

พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
3. เพ่ือกระท ำกำรที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
4. เพ่ือค้ำขำยและประโยชน์ส่วนตัว 
5. เพ่ือกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลอ่ืน 
6. เพ่ือเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่ำว 
7. เพ่ือขัดขวำงหรือท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ของพนักงำนอ่ืนหรือของหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน 
8. เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรไปยังที่อยู่เว็บใดๆ 

ในลักษณะที่จะก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง 
9. เพ่ือกระท ำกำรอ่ืนใดที่อำจขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรหรืออำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือควำม

เสียหำยต่อองค์กร 
10.  ผู้ใช้งำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ข้อบังคับต่ำงๆ ที่มีกำรประกำศใช้ตำม

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน 
11. ผู้ใช้งำนต้องระมัดระวังไม่ใช้งำนซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์หำกเกิดควำมผิดที่เกิดจำกกำรใช้ซอฟต์แวร์

ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งำน ผู้ใช้งำนต้องรับผิดชอบในกำรกระท ำนั้นๆ 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 7) นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำที่องค์กรจัดไว้ให้อย่ำงเหมำะสมและป้องกัน    
กำรสูญหำย เสียหำยหรือถูกเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.6  โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร 

 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. หำกต้องกำรใช้งำนให้กรอกทะเบียนรำยกำรครุภัณฑ์ที่ยืม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพำที่จัดสรรไว้เป็นเครื่องกลำงเพ่ือขออนุมัติก่อนน ำไปใช้งำน   

2. ตรวจสอบว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำขององค์กรได้รับกำรติดตั้งโปรแกรมตำมรำยชื่อ
โปรแกรมมำตรฐำนที่ก ำหนดให้ติดตั้งเท่ำนั้น 

3. ระมัดระวังและรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำเมื่อมีกำรน ำไปใช้งำนนอกสถำนที่ เพ่ือป้องกัน 
กำรสูญหำยหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต  

4. ตรวจสอบว่ำได้มีกำรตั้งค่ำ Screen Saver เพ่ือให้ท ำกำรล็อกหน้ำจอโดยอัตโนมัติหลังจำกที่ไม่ได้ใช้งำน 
เกินกว่ำ 30 นำท ี

5. ห้ำมปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลเมื่ออยู่ในที่สำธำรณะ 
6. ศึกษำและปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้งำนอย่ำงละเอียด เพ่ือกำรใช้งำนอย่ำงปลอดภัยและมี

ประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 8) นโยบายการก าหนดและป้องกันรหัสผ่าน  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบงำนคอมพิวเตอร์หรือทรัพยำกรอ่ืนๆ ขององค์กรโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 
 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. เก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนเองไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยต่อผู้อื่น 
2. ก ำหนดรหัสผ่ำนให้มีคุณสมบัติตำมนโยบำยกำรตั้งรหัสผ่ำน (ส่วนที่ ๒: นโยบำย ๙) 
3. ก ำหนดรหัสผ่ำนส ำหรับกำรใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันกับบุคคลอื่นโดยผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย 
4. ห้ำมบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกำรจ ำรหัสผ่ำนของตน 
5. ต้องไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในสถำนที่ที่ง่ำยต่อกำรสังเกตเห็นไดโ้ดยบุคคลอ่ืน 
6. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องบอกรหัสผ่ำนแก่ผู้อ่ืนเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนตนเองได้ หลังจำก 

ที่ท ำงำนนั้นแล้วเสร็จให้ท ำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนโดยทันที 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 9) นโยบายการตั้งรหัสผ่าน 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบงำนคอมพิวเตอร์หรือทรัพยำกรอ่ืนๆ ขององค์กรโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดรหัสผ่ำนให้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๘ ตัวอักษร และไม่ก ำหนดรหัสผ่ำนอย่ำงเป็นแบบแผน 
เช่น “abcdef” “123456” “aaaaaa” 

2. รหัสผ่ำนต้องมีกำรผสมผสำนกันระหว่ำงตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และ
อักขระพิเศษเข้ำด้วยกัน 

3. รหัสผ่ำนต้องไม่ก ำหนดโดยใช้ชื่อหรือนำมสกุลของตนเอง บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน 

4. รหัสผ่ำนต้องไม่ก ำหนดจำกค ำศัพท์ที่ปรำกฏในพจนำนุกรม 
5. เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุกๆ 3 เดือน 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 10) นโยบายการเข้าไปปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพโดยอนุญำตให้เฉพำะผู้ที่มีภำรกิจเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถเข้ำถึง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้และป้องกันกำรสูญหำย เสียหำย กำรถูกขโมยของสินทรัพย์ต่ำงๆ ในศูนย์
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรเข้ำถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ห้ำมเข้ำไปในบริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์โดยไม่มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น 
2. ห้ำมใส่รองเท้ำเข้ำไปในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. ห้ำมน ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำไปในบริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4. ลงบันทึกกำรเข้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ในสมุดบันทึกกำรเข้ำ-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง 
5. หำกพบเห็นควำมผิดปกติในศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น มีสินทรัพย์หำย มีร่องรอยกำรบุกรุก เป็นต้น    

ให้รีบแจ้งผู้ดูแลระบบที่เก่ียวข้อง 
6. ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของพนักงำนที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์อย่ำงเคร่งครัด 
7. ติดบัตรประจ ำตัวตลอดช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 11) นโยบายการจัดชั้นความลับของข้อมูล  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือควบคุมกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูลให้มีควำมถูกต้องตำมลักษณะข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่อกำร
บริหำรจัดกำรและควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลเป็น ลับที่สุด (Top Secret) ลับมำก (Secret) ลับ (Confidential) 
ข้อมูลใช้ภำยใน (Internal Use) ข้อมูลเปิดเผยได้ (Public) โดยพิจำรณำ 
1.1 ควำมส ำคัญของเนื้อหำ หำกมีควำมส ำคัญสูง ข้อมูลนั้นจะสำมำรถจัดอยู่ในชั้นควำมลับ

ประเภทใช้ภำยในเท่ำนั้นหรือลับ 
1.2 แหล่งที่มำของข้อมูล หำกข้อมูลนั้นมำจำกภำยนอกและเป็นข้อมูลลับ ชั้นควำมลับก็จะต้อง

คงไว้เช่นเดิม หำกข้อมูลนั้นมำจำกอินเทอร์เน็ต ชั้นควำมลับก็จะเป็นประเภทเปิดเผยได้ 
1.3 วิธีกำรน ำไปใช้ประโยชน์  เช่น หำกข้อมูลนั้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้ 

หำกถูกเปิดเผยจะส่งผลกระทบด้ำนกำรเงินของ กทพ. ข้อมูลนี้จะอยู่ในประเภทลับ เป็นต้น 
1.4 ผลกระทบหำกมีกำรเปิดเผย เช่น หำกข้อมูลนั้นถูกเปิดเผย จะมีผลกระทบด้ำนชื่อเสียงและ

ภำพลักษณ์ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติ ตำม 
ข้อมูลจะสำมำรถจัดอยู่ในชั้นควำมลับประเภทใช้ภำยในเท่ำนั้นหรือลับ เป็นต้น 

1.5 หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในฐำนะเจ้ำของเรื่อง เช่น ข้อมูลส ำคัญหรือข้อมูลลับที่มำจำก
เจ้ำของเรื่องใดจะต้องคงชั้นควำมลับไว้เช่นเดิม กำรน ำไปใช้งำนควรขออนุญำตจำกผู้ที่เป็น
เจ้ำของเรื่องก่อน เป็นต้น 

2. ส ำหรับข้อมูลในชั้นควำมลับ “ลับ” ได้แก่ ลับ ลับมำกหรือลับที่สุด เจ้ำของข้อมูลต้องพิจำรณำเกณฑ์
ต่อไปนี้เพิ่มเติมเพ่ือก ำหนดชั้นควำมลับที่ถูกต้อง 
2.1 ลับที่สุด หมำยควำมถึง ข้อมูลลับซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย

แก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด 
2.2 ลับมำก หมำยควำมถึง ข้อมูลลับซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย

แก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง 
2.3 ลับ หมำยควำมถึง ข้อมูลลับซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย

แก่ประโยชน์แห่งรัฐ  
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 12) นโยบายการจัดการกับข้อมูลลับ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลลับของ กทพ. โดยไม่ได้รับอนุญำต  
 เพ่ือก ำหนดวิธีกำรจัดกำรกับข้อมูลลับของ กทพ. ให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 
 เพ่ือควบคุมกำรใช้งำนหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลลับของ กทพ. ให้เป็นไปอย่ำงมั่นคงปลอดภัย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำนซ่ึงเป็นเจ้ำของข้อมูล 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 
ข้อปฏิบัติ    

1. ในกำรก ำหนดชั้นควำมลับและจัดท ำทะเบียนข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลลับที่ตนเองรับผิดชอบตำมนโยบำยกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล 

(ส่วนที่ ๒ : นโยบำย ๑๑) 
1.2 จัดท ำทะเบียนข้อมูลลับที่ตนเองดูแลหรือรับผิดชอบ ซึ่งมีรำยละเอียดประกอบด้วย 

- ชื่อและประเภทของข้อมูล 
- ล ำดับชั้นควำมลับของข้อมูลและระดับชั้นกำรเข้ำถึง 
- ชื่อเจ้ำของข้อมูลลับ 
- เหตุผลประกอบกำรก ำหนดชั้นควำมลับ 
- เวลำและช่องทำงกำรเข้ำถึง 
- หน่วยงำนภำยในที่อนุญำตให้เข้ำถึงได้ 
- หน่วยงำนภำยนอกที่อนุญำตให้เข้ำถึงได้ 
- สถำนที่ที่จัดเก็บข้อมูล 
- ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล 
- ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูล   

1.3 พิจำรณำปรับชั้นควำมลับตำมควำมจ ำเป็น ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลลับให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันและต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลหรือที่ได้รับกำรแจกจ่ำยทรำบด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือแก้ไขชั้นควำมลับให้ถูกต้อง 

2. ในกำรจัดท ำหรือจัดเตรียมข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 จัดท ำหรือจัดเตรียมข้อมูลในสถำนที่ที่ปลอดภัย เช่น จัดท ำในส ำนักงำน ไม่ท ำในสถำนที่

สำธำรณะซึ่งบุคคลภำยนอกสำมำรถเห็นข้อมูลที่จัดท ำได้และจ ำกัดผู้ที่เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
เป็นต้น 
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2.2 ในกำรจัดท ำข้อมูลลับซึ่งใช้กระดำษหรือวัสดุชั่วครำวต้องท ำลำยกระดำษหรือวัสดุนั้นทันที   
ที่จัดท ำแล้วเสร็จ ถ้ำเป็นกำรจัดท ำโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องท ำกำรลบ หรือท ำลำย
สื่อบันทึกข้อมูลจนไม่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมนโยบำยกำรท ำลำยข้อมูลบนสื่อ
บันทึกข้อมูล (ส่วนที่ ๒ : นโยบำย ๑๔) หำกไม่ท ำลำยต้องเก็บรักษำไว้ในสถำนที่ที่ปลอดภัย 

2.3 จัดท ำข้อมูลโดยแสดงเลขที่หน้ำของจ ำนวนหน้ำทั้งหมดไว้ในทุกหน้ำของข้อมูลลับและแสดง
ไว้ในส่วนที่สำมำรถเห็นได้ชัดเจน เช่น มุมขวำด้ำนบนของเอกสำร เป็นต้น 

3. ในกำรแสดงชั้นควำมลับบนข้อมูลลับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 แสดงชั้นควำมลับของข้อมูลให้ปรำกฏเห็นอย่ำงเด่นชัดทั้งข้อมูลที่มีสภำพเป็นกระดำษ ไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ เทป External Harddisk Flash Drive CD/DVD หรือข้อมูลลับที่อยู่ในรูปแบบอ่ืน 
3.2 แสดงชั้นควำมลับบนเอกสำรลับในทุกหน้ำของเอกสำรให้ปรำกฎเห็นอย่ำงเด่นชัด 

4. ในกำรท ำส ำเนำหรือแจกจ่ำยข้อมูลลับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ท ำส ำเนำหรือแจกจ่ำยข้อมูลลับให้แก่ผู้รับปลำยทำงซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

ตำมที่ระบุไว้ในทะเบียนข้อมูลลับหรือสำมำรถแจกจ่ำยให้ได้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลนั้น 

4.2 แจ้งให้หน่วยงำนภำยนอกที่อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลลับนั้นได้ว่ำไม่อนุญำตให้ท ำส ำเนำเพ่ิมเติม 
เว้นเสียแต่ได้รับอนุญำตจำก กทพ. ก่อน 

5. ในกำรเก็บรักษำเอกสำรลับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 จัดเก็บเอกสำรลับไว้ในแฟ้มข้อมูลลับและน ำไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสำรลับโดยแยกเก็บ 

เป็นแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ 
5.2 ไม่จัดเก็บเอกสำรลับร่วมกับเอกสำรที่อยู่ในชั้นควำมลับอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เปิดเผยได้ เป็นต้น 
5.3 จัดเก็บแฟ้มข้อมูลลับไว้ในตู้และปิดล็อคด้วยกุญแจ 

6. ในกำรยืมหรือขอเข้ำถึงข้อมูลลับให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1   เมื่อมีกำรขอยืมหรือขอเข้ำถึงข้อมูลลับโดยผู้อ่ืนที่ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลตำม

ทะเบียนข้อมูลลับให้หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในเป็นผู้พิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืม
หรือขอเข้ำถึงก่อนว่ำเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่หรือมีควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำถึ ง
ข้อมูลนั้นหรือไม่ พร้อมทั้งต้องท ำบันทึกหลักฐำนกำรยืมหรือกำรขอเข้ำถึงข้อมูลนั้นด้วย แจ้งให้ผู้ยืม
หรือขอเข้ำถึงทรำบว่ำห้ำมท ำกำรส ำเนำเพิ่มเติม 

6.2   เมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนแล้ว หัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน ก ำหนดให้ผู้ขอยืมจัดส่ง
ข้อมูลนั้นกลับคืนมำโดยทันที ส ำหรับกรณีกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ท ำกำร
ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งำนที่ขอเข้ำถึงข้อมูลลับโดยทันที  

7. ในกำรส่งเอกสำรลับให้ปฏิบัต ิดังนี้ 
7.1 ปฏิบัติตำมระเบียบกำรส่งเอกสำรลับของ กทพ. 
7.2 ตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ของผู้รับปลำยทำงให้ถูกต้อง ก่อนจัดส่งไฟล์นั้นไปยังผู้รับเพ่ือป้ องกัน

กำรส่งผิดตัวบุคคล 
8. ในกำรท ำลำยข้อมูลลับให้ปฏิบัตติำมนโยบำยกำรท ำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล  

(ส่วนที่ ๒ : นโยบำย ๑๔) 
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9. ในกำรจัดกำรกับไฟล์ข้อมูลลับให้ปฏิบัต ิดังนี้ 
9.1 แสดงชั้นควำมลับบนไฟล์ข้อมูลลับ เช่น กำรท ำลำยน้ ำและแสดงชั้นควำมลับกับทุกหน้ำ 
 ของไฟล์ดังกล่ำว เป็นต้น 
9.2 ป้องกันไฟล์ข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกำรใช้กำรเข้ำรหัสข้อมูลตำมมำตรฐำน

ที่ กทพ. ก ำหนด 
9.3 ป้องกันไฟล์ข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งำนโดยกำรใช้รหัสผ่ำน    

ที่มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
9.4 ห้ำม Share ไฟล์ข้อมูลลับบนเครือข่ำยของ กทพ. เพ่ืออนุญำตให้ผู้อ่ืนเข้ำถึงได้   
9.5 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบป้องกันไวรัสอย่ำงสม่ ำเสมอในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำร

จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลลับว่ำมีกำรท ำงำนป้องกันไวรัสตำมปกติหรือไม่ 
9.6 ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งำนว่ำมีกำรติดตั้งโปรแกรมแก้ไข 

ช่องโหว่เพ่ือแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในเครื่องตำมปกติหรือไม่ 
9.7 ด ำเนินกำรส ำรองไฟล์ข้อมูลลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำม

ควำมจ ำเป็น 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 13) นโยบายการจัดการกับข้อมูลใช้ภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลใช้ภำยในองค์กรเท่ำนั้นโดยไม่ได้รับอนุญำต 
 เพ่ือก ำหนดวิธีกำรจัดกำรกับข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำนซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูล 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ในกำรระบุชนิดของข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น ให้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล
(ส่วนที่ ๒ : นโยบำย ๑๑) เพ่ือระบุชนิดของข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 

2. ในกำรสร้ำงและแสดงชั้นควำมลับบนข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น ให้สร้ำงและแสดงชั้นควำมลับบนข้อมูล 
กล่ำวคือ “ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น” ให้ปรำกฎเห็นอย่ำงเด่นชัดทั้งข้อมูลที่มีสภำพเป็นกระดำษ ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ เทป External Harddisk Flash Drive CD/DVD หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอื่น 

3. ในกำรเก็บรักษำเอกสำรที่เป็นข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นให้ปฏิบัติดังนี้ 
3.1 จัดเก็บเอกสำรที่เป็นข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นไว้ในแฟ้มข้อมูลและน ำไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสำร

โดยแยกเก็บเป็นแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ 
3.2 ไม่จัดเก็บเอกสำรที่เป็นข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นร่วมกับเอกสำรที่อยู่ในชั้นควำมลับอ่ืนๆ เช่น 

ข้อมูลลับ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เปิดเผยได้ 
3.3 จัดเก็บแฟ้มข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นไว้ในตู้และปิดล็อคด้วยกุญแจที่มั่นคง 

4. ในกำรส่ง กำรส ำเนำหรือกำรให้ยืมเอกสำรที่เป็นข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น ให้จ ำกัดกำรส่ง กำรส ำเนำ 
หรือกำรให้ยืมเอกสำรที่เป็นข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นให้แก่หน่วยงำนหรือบุคคลทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กรที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนหรือเข้ำถึงข้อมูลนั้นเท่ำนั้น หำกไม่ต้องกำรให้ผู้รับเอกสำรเปิดเผย
ข้อมูลนั้นต่อผู้อื่นให้แจ้งให้ผู้รับเอกสำรได้รับทรำบด้วย 

5. ในกำรท ำลำยข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น ให้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรท ำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล
(ส่วนที่ ๒ : นโยบำย ๑๔) 

6. ในกำรจัดกำรกับไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 ป้องกันไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นซึ่งจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งำนโดยกำรใช้

รหัสผ่ำนที่มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
6.2 สำมำรถ Share ไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นบนเครือข่ำยของ กทพ. ให้แก่หน่วยงำนหรือ

ผู้ใช้งำนข้อมูลภำยใน กทพ. ได้โดยพิจำรณำจำกหน้ำที่หรือควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น 
แต่ต้องใช้รหัสผ่ำนที่มีควำมม่ันคงปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลที่ Share นั้น 

6.3 ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบป้องกันไวรัสอย่ำงสม่ ำเสมอในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำร
จดัเตรียมไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นว่ำมีกำรท ำงำนป้องกันไวรัสได้ตำมปกติหรือไม่ 
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6.4 ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งำนว่ำมีกำรติดตั้งโปรแกรมแก้ไข  
ช่องโหว่เพ่ือแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในเครื่องตำมปกติหรือไม่ 

6.5 ด ำเนินกำรส ำรองไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
7. ในกำรส่งไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นทำงอีเมล์ ให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ของผู้รับปลำยทำงให้ถูกต้อง 

ก่อนจัดส่งไฟล์ข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้นไปยังผู้รับเพ่ือป้องกันกำรส่งผิดตัวบุคคลและท ำให้ข้อมูล    
เกิดกำรรั่วไหล  
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 14) นโยบายการท าลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในกำรท ำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำ
ภำยในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีกต่อไป  

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต รวมทั้งป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

 เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC27001 
 A.8  กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ขององค์กร 

 มาตรฐานการท าลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา DOD 5220.33-M 
 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544  
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ในกำรท ำลำยสื่อบันทึกข้อมูล เจ้ำของข้อมูล พิจำรณำท ำลำยสื่อบันทึกข้อมูลด้วยวิธีกำรท ำลำยแยกตำม
ประเภทของสื่อบันทึกข้อมูลในตำรำง 

ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล วิธีการท าลาย 
Flash Drive ใช้วิธีกำรทุบหรือบดให้เสียหำย 

กระดำษ ใช้กำรหั่นด้วยเครื่องหั่นท ำลำยเอกสำร 
แผ่น CD/DVD ใช้กำรหั่นด้วยเครื่องหั่นท ำลำยเอกสำร 

เทป ใช้วิธีกำรทุบหรือบดให้เสียหำย  
Harddisk ใช้กำรท ำลำยข้อมูลบนฮำร์ดดิสก์ด้วยวิธีกำร 

ฟอร์แม็ต  (Format) ตำมมำตรฐำนกำรท ำลำย
ข้อมูลบนฮำร์ดดิสก์ของกระทรวงกลำโหม 
สหรัฐอเมริกำ DOD 5220.33-M 

2. ในกำรท ำลำยสื่อบันทึกข้อมูลลับในทะเบียนข้อมูลลับที่สิ้นสุดหรือหมดอำยุกำรจัดเก็บ 
คณะกรรมกำรท ำลำยข้อมูล ตรวจสอบและปฏิบัติตำมระเบียบเรื่องกำรท ำลำยข้อมูลลับในระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 15) นโยบายการลงทะเบียนการใช้งาน  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงระบบโดยอนุญำตให้เข้ำถึงได้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 
 เพ่ือป้องกันผู้ใช้งำนปฏิเสธกำรใช้งำนโดยก ำหนดให้ลงทะเบียนและจัดท ำบัญชีผู้ใช้งำนแยกเป็น

ผู้ใช้งำนรำยบุคคลและผู้ใช้งำนร่วมกัน 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ห้ำมผู้ใช้งำนใช้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ขององค์กร จนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติให้ใช้งำนโดยผ่ำนกำร
ลงทะเบียนก่อนรวมทั้งต้องไม่พยำยำมเข้ำถึงระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ตนยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้งำน  

2. กรอกแบบใบค ำขอด ำเนินกำร เพ่ือขออนุมัติใช้งำนระบบงำนคอมพิวเตอร์ตำมแบบใบค ำขอ
ด ำเนินกำรส ำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งำนรำยบุคคลและน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือขออนุมัติใช้งำน 
เมื่อได้รับกำรอนุมัติแล้วให้ส่งผู้บังคับบัญชำของผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

3. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้งำนร่วมกัน ให้ขออนุมัติผู้บังคับบัญชำระดับฝ่ำย
ตำมแบบใบค ำขอด ำเนินกำรโดยระบุรำยละเอียดที่ต้องกำร หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น ผู้ที่ใช้งำน
บัญชีร่วมกันนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นร่วมกัน เมื่อได้รับกำรอนุมัติแล้วให้ส่ง
ผู้บังคับบัญชำของผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

4. ก ำหนดให้ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรทบทวนสิทธิของผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงระบบ   
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

5. ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดแบบใบค ำขอด ำเนินกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบเครือข่ำยอินทรำเน็ตกำร
ทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 16) นโยบายการแจ้งเหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือน ำผลที่ได้ไปสู่กำรบริหำรจัดกำร
รวมทั้งด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิผลและทันต่อเวลำ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ใช้งำน 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.16  การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. แจ้งไปยังผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยทันทีเมื่อพบเหตุกำรณ์     
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ 
1.1 กำรกระท ำที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

และ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
1.2 กำรกระท ำที่ขัดต่อควำมมั่นคงของชำติ 
1.3 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศขององค์กรผิดวัตถุประสงค์ 
1.4 หน้ำเว็บไซต์หลักถูกเปลี่ยนแปลง 
1.5 ข้อมูลในหน้ำเว็บไซต์หลักไม่ถูกต้องหรือคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง 
1.6 ข้อมูลส ำคัญถูกเปลี่ยนแปลง ถูกลบหรือสูญหำย  
1.7 กำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต 
1.8 กำรน ำข้อมูลส ำคัญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
1.9 ทรัพยำกรสำรสนเทศสูญหำยหรือถูกขโมย 
1.10 กำรอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเข้ำใช้ระบบขององค์กร 
1.11 กำรแอบติดตั้งอุปกรณ์ หรือโปรแกรมเพ่ือดักขโมยข้อมูลหรือดักดูข้อมูลในเครือข่ำย 
1.12 กำรใช้อ ำนำจของสิทธิกำรเป็นผู้ดูแลระบบอย่ำงไม่เหมำะสม 
1.13 กำรบุกรุกศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1.14 โปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
1.15 เหตุกำรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นกำรละเมิดด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยขององค์กร 
1.16 โปรแกรมท ำงำนผิดพลำดหรือไม่ถูกต้อง 
1.17 กำรพบจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบงำนคอมพิวเตอร์หรือฮำร์ดแวร์ที่ใช้งำน 
1.18 ระบบถูกบุกรุกทำงเครือข่ำย 
1.19 ระบบถูกโจมตีจนไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 

2. ให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชำ ผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบ
เหตุกำรณ์ทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้บังคับบัญชำ
และผู้ดูแลระบบที่เก่ียวข้องด้วย 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 17) นโยบายความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือควบคุมหน่วยงำนภำยนอกที่มีกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ
อ่ืนๆ ของ กทพ. ให้เป็นไปอย่ำงมั่นคงปลอดภัย  

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ดูแลระบบ 

 

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง  
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.13  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร 

 A.15  ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. กำรระบุสัญญำเพ่ือควบคุมกำรเข้ำใช้งำนของหน่วยงำนภำยนอก    
1.1 หน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรสิทธิในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ กทพ. จะต้องท ำเรื่อง 

ขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือขออนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล  
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรกระท ำท้ังหมดของบุคคลดังกล่ำว  

1.2 ต้องท ำกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้หน่วยงำนภำยนอกทรำบถึงควำมส ำคัญที่มีต่อ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งหน่วยงำนภำยนอกจะต้องลงนำม
ในเอกสำรสัญญำเรื่องกำรไม่เปิดเผยข้อมูลของ กทพ. โดยเอกสำรดังกล่ำวจะถูกจัดเก็บไว้
เป็นหลักฐำนในส่วนของผู้ร่วมสัญญำต้องท ำกำรลงนำมในสัญญำเรื่องกำรปกปิดเป็นควำมลับ
และจัดเก็บเอกสำรไว้ในแฟ้มสัญญำ  

1.3 เจ้ำของโครงกำรหรือผู้จัดกำรโครงกำรซึ่งรับผิดชอบต่อโครงกำรที่มีกำรเข้ำถึงข้อมูล  
โดยหน่วยงำนภำยนอกต้องก ำหนดกำรเข้ำใช้เฉพำะบุคคลที่จ ำเป็นเท่ำนั้นและให้  
หน่วยงำนภำยนอกลงนำมในสัญญำไม่เปิดเผยข้อมูล 

1.4 คู่สัญญำหรือหน่วยงำนภำยนอกมีหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้กับผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้รับผิดชอบ 
โครงกำรทรำบทันทีที่พบว่ำมีกำรคุกคำมที่มีผลต่อควำมมั่นคงปลอดภัยในลักษณะใดๆ  
ก็ตำม รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ หรือกำรผ่อนปรน หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตำม 
วินัยควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ กทพ. นอกจำกนั้น พนักงำนและลูกจ้ำง 
ของ กทพ. ผู้ซึ่งรับทรำบถึงเหตุกำรณ์คุกคำมด้ำนควำมปลอดภัยซึ่งเกิดจำกคู่สัญญำหรือ 
บุคคลที่สำมต้องแจ้งให้หน่วยงำนดูแลรับผิดชอบควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและนโยบำยฯ ทรำบทันทีตำมกระบวนกำรในนโยบำยกำรแจ้งเหตุกำรณ์ด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัย 

1.5 หำกผู้ให้บริกำรภำยนอกต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำรผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจะต้องท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
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2. กำรให้ควำมสนับสนุนจำก กทพ. 
๒.๑ หน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรสิทธิในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ กทพ. จะต้องขออนุญำตเป็น

ลำยลักษณ์อักษร เพ่ือขออนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล  
3.  สัญญำในกำรไม่เปิดเผยข้อมูล   

3.1 กรณีที่มีควำมจ ำเป็น กทพ. จะให้สิทธิหน่วยงำนภำยนอกในกำรเข้ำถึงข้อมูลเช่นเดียวกับ
ผู้ใช้งำนภำยใน โดยจะจ ำกัดเพียงกำรเข้ำถึงข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้งำนเสร็จสมบูรณ์
ข้อพิจำรณำให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลนั้นๆ หรือหน่วยงำนดูแล
รับผิดชอบควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนโยบำยฯ  

3.2 หน่วยงำนภำยนอก ที่ปรึกษำ หรือคู่สัญญำที่ท ำงำนโดยตรงให้กับ กทพ. ทุกคนไม่ว่ำจะ
ท ำงำนอยู่ภำยใน กทพ. หรือนอกสถำนที่จ ำเป็นต้องลงนำมในสัญญำกำรไม่เปิดเผยข้อมูล
ของ กทพ. โดยสัญญำต้องจัดท ำให้เสร็จก่อนให้สิทธิในกำรเข้ำสู่ระบบเครือข่ำยและข้อมูลต่ำงๆ 
ของ กทพ. 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 18) นโยบายส าหรับผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ทุกหน่วยงำน ก ำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวที่ไม่ใช่พนักงำนและลูกจ้ำง กทพ.  และอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย   

ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ 

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง  
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 

 A.13  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. กำรขอรับสิทธิของผู้ใช้งำน  
1.1 หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์ขออนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวเข้ำสู่ระบบ เทคโนโลยี

สำรสนเทศของ กทพ. ให้ขออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำระดับฝ่ำยขึ้นไปที่มีอ ำนำจครอบคลุม
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวต้องกำรจะเข้ำถึงทั้งหมดและแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวรับทรำบ แนวนโยบำยและข้อปฏิบัติตำมประกำศกำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เรื่องนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกำร
ทำงพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวตกลงยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรที่
จะปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและข้อปฏิบัติตำมประกำศกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยรวมถึง
ค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 

1.2   ผู้ดูแลระบบจะก ำหนด Username และ Password ให้กับผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวทุกท่ำน 
  ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรตำมข้อ 1.1 

2. กำรดูแลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว  
2.1 ผู้บังคับบัญชำตำมข้อ 1.1 ต้องก ำหนดให้มีหัวหน้ำหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแล 

ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน  
2.2 หัวหน้ำหน่วยงำนตำมข้อ ๒.1 ต้องชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 

ว่ำด้วยควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและค ำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด  

2.3 หัวหน้ำหน่วยงำนตำมข้อ ๒.1 มีหน้ำที่ก ำกับ ดูแลพฤติกรรมกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กทพ. ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน  

2.4 หัวหน้ำหน่วยงำนสำมำรถยกเลิกสิทธิกำรใช้ระบบของผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวที่มีพฤติกรรม 
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. ในทำงท่ีไม่เหมำะสม  

3.  กำรดูแลเมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว  
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3.1 ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวที่ได้ท ำกำรสร้ำงข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ  
กทพ. ไว้บนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. จะต้องท ำกำรลบข้อมูลทิ้งทั ้งหมด    
โดยผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวต้องก ำกับดูแลกำรลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  

3.2 ผู้ดูแลระบบต้องลบ Username และ Password ของผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวทันที เมื่อครบ
ก ำหนดสิ้นสุดกำรขอใช้งำน  

3.3 ผู้ดูแลผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำทันทีที่ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวหมดควำม
จ ำเป็นหรือเลิกกำรปฏิบัติงำนก่อนก ำหนดหรือครบก ำหนดกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว  

4.  กำรดูแลเรื่องข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นควำมลับ  
4.1 ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. ต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่

เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนนั้น ทั้งระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและภำยหลังกำรปฏิบัติงำนเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ยกเว้นกรณีท่ีจ ำเป็นตำมค ำสั่งศำลหรือตำมกฎหมำย  

4.2 กทพ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำย หำกพบว่ำผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวน ำข้อมูลที่เป็น
ควำมลับในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคล/นิติบุคคลอ่ืนๆ  

5.  สิทธิในกำรใช้งำน Remote Access ในกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว  
  กำรใช้งำน Remote Access ในกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว หมำยถึง กำรที่ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวเข้ำมำ  

 ปฏิบัติงำนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กทพ. โดยผ่ำน Dial-up Modem เครือข่ำย Internet 
เครือข่ำย Wireless หรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ กทพ. 

5.1 สิทธิในกำรใช้งำน Remote Access ในกำรปฏิบัติงำนชั่วครำวเป็นสิทธิที่ กทพ. จะอนุญำต
ให้เฉพำะกับตัวบุคคลในระหว่ำงที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่กับบริษัท/องค์กรใดเท่ำนั้น โดยไม่
สำมำรถถ่ำยโอนกันได้ ระหว่ำงบุคคล บริษัทหรือองค์กร หำกบุคคลผู้เคยได้รับสิทธิดังกล่ำว
ไม่ได้สังกัดอยู่กับบริษัท/องค์กรที่เคยได้รับสิทธิแล้ว ให้ถือว่ำบุคคลดังกล่ำวหมดสิทธิไป  

5.2 ผู้ที่ กทพ. อำจจะใหส้ิทธิใช้งำน Remote Access ในกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว คือ ผู้ปฏิบัติงำน
ชั่วครำวที่เป็นที่ปรึกษำ (Consultant) หรือผู้ปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง (Contractor) 
เท่ำนั้น ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวที่เป็นนิสิตนักศึกษำฝึกงำนอำจจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่ำว  

5.3 ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวจะต้องขออนุญำตหัวหน้ำหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนโครงข่ำยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศล่วงหน้ำก่อนเข้ำมำใช้งำน Remote Access สู่ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวจะต้องระบุวัตถุประสงค์ วิธีกำร Access และขอบข่ำย
ของกำร Access ที่แน่ชัด และ กทพ. อำจจะอนุญำตให้เป็นรำยครั้งหรือเป็นช่วงระยะเวลำ
จ ำกัดแล้วแต่กรณีและควำมจ ำเป็น 

5.4 กทพ. สงวนสิทธิ์ที่จะด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับกำรโยกย้ำยเปลี่ยนแปลง หรือถ่ำยเท
ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลของ กทพ. อ่ืนใดนอกเหนือไปจำกที่ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวได้รับอนุญำต  

5.5 กทพ. สงวนสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำย หำกระบบคอมพิวเตอร์ของ กทพ. ได้รับควำมเสียหำย 
เช่น กำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์จำกกำรใช้งำน Remote Access ในกำรปฏิบัติงำนชั่วครำว  

6.  ข้อก ำหนดส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวที่เป็นนิสิตนักศึกษำฝึกงำน  
  ผู้ปฏิบัติงำนชั่วครำวที่เป็นนิสิตนักศึกษำฝึกงำนต้องส่งมอบ Source Code, Executable Files   

 ในกรณีที่ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะต้องเป็นผลงำนร่วมกันกับ กทพ. 
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ส่วนที่ ๒ : นโยบาย 19) นโยบายการระบุเจ้าของระบบงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ   
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทรำบว่ำระบบงำนใด หน่วยงำน/ใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ใช้งำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูล 

 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ต้องก ำหนดให้มีกำรระบุหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน้ำที่งำนและควำมรับผิดชอบของ
บุคลำกรแต่ละคนอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

2. ควรก ำหนดให้บุคลำกรส ำรองในงำนที่มีควำมส ำคัญเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ในกรณี
จ ำเป็น 
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ส่วนที่ 3 
นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ดังนี้ 

 ประพฤติและปฏิบัติตำมนโยบำยฯ อย่ำงเคร่งครัด 
 ไม่เข้ำถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ท ำลำยหรือท ำให้เสียหำยต่อสินทรัพย์สำรสนเทศขององค์กร

โดยไม่ได้รับอนุญำต 
 ไม่รบกวนหรือแทรกแซงกำรสื่อสำรของผู้อ่ืนจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ 
 ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองที่ก ำหนดไว้ 
 หำกพบควำมเสี่ยง จุดอ่อน ปัญหำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องรีบแจ้ง

ผู้บังคับบัญชำ และด ำเนินกำรแก้ไขป้องกัน 
 ในกรณีที่มีกำรละเลยต่อหน้ำที่หรือนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ จะมีกำรสอบสวนและด ำเนินกำร  

ทั้งทำงวินัยและกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม 
 

นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
๑) นโยบำยกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
๒) นโยบำยกำรตรวจสอบข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีองค์กรใช้งำนและควำมมั่นคงปลอดภัย 
๓) นโยบำยกำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
๔) นโยบำยควบคุมกำรติดตั้งบนระบบให้บริกำรจริง 
๕) นโยบำยกำรวำงแผนเตรียมกำรสภำพควำมพร้อมใช้ของระบบงำน 
๖) นโยบำยกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำน 
๗) นโยบำยกำรตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำรจัดกำรช่องโหว่ของระบบ 
๘) นโยบำยกำรจัดกำรกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
๙) นโยบำยกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 
๑๐)   นโยบำยกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบและเครือข่ำย 
๑๑)   นโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรของระบบ 
๑๒)   นโยบำยกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศระหว่ำงองค์กร 
๑๓)   นโยบำยกำรส ำรองและทดสอบกำรกู้คืนข้อมูล 
๑๔)   นโยบำยกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพส ำหรับพื้นท่ีที่ต้องกำรรักษำควำมมั่นคง 
       ปลอดภัย 
๑๕)   นโยบำยกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
๑๖)   นโยบำยกำรป้องกันระบบ อุปกรณ์และสำยสัญญำณต่ำงๆ 
๑๗)   นโยบำยกำรตรวจสอบข้อมูลล็อก (Log Data) และกำรด ำเนินกำรแก้ไข 
๑๘)   นโยบำยกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำ 
       ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 และ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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๑๙)   นโยบำยกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 
๒๐)   นโยบำยกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
๒๑)   นโยบำยกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
22)  นโยบำยกำรจัดกำรรหัสผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์กำรใช้งำนระดับสูง (High Privilege User) 

ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 1) นโยบายการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นซึ่งอำจส่งผล
ให้ระบบเกิดกำรหยุดชะงักกำรท ำงำน   

 
ผู้รับผิดชอบ  

 ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 
ข้อปฏิบัติ 

๑. ให้จัดท ำและปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ เป็นปัจจุบัน อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมในรำยกำร
คู่มือกำรปฏิบัติงำนขององค์กร รวมทั้งให้จัดเก็บไว้ในสถำนที่ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 2) นโยบายการตรวจสอบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่องค์กรใช้งานและความ
ม่ันคงปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้พนักงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ติดตำมข้อมูล ข่ำวสำรหรือควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ที่องค์กรใช้งำนหรือที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและน ำมำปรับปรุงระบบให้ มี
ประสิทธิภำพและมีควำมมั่นคงปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.6  โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร 
 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ให้จัดท ำและปรับปรุงบุ๊คมำร์ก (Bookmark)  ส ำหรับเว็บไซต์ของผู้ผลิตทำงด้ำนฮำร์ดแวร์และ 
ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้งำน เพ่ือใช้ในกำรศึกษำและติดตำมแนวโน้มทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ให้จัดท ำและปรับปรุงบุ๊คมำร์ก (Bookmark) ส ำหรับเว็บไซต์ของแหล่งควำมรู้ที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือใช้ในกำรศึกษำและติดตำมแนวโน้มทำงด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัย 

3. ลงทะเบียนกับหน่วยงำนที่ให้ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือคอยรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอว่ำยังได้รับข่ำวสำรจำกหน่วยงำนที่ให้ควำมรู้
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 

4. แจ้งเวียนบุ๊คมำร์ก (Bookmark) ส ำหรับเว็บไซต์ทั้งหมดดังกล่ำว เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทรำบ 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 3) นโยบายการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรพิจำรณำปรับปรุงระบบงำนคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 
 เพ่ือให้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้ประมวลผลหรือค ำนวณได้อย่ำงถูกต้องและ

เพ่ือให้ข้อมูลน ำเข้ำและน ำออกจำกระบบมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งปลอดภัยจำกกำรถูกบุกรุก
หรือเจำะระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 

 เพ่ือให้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนำหรือจัดหำเป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือคุณลักษณะของระบบ    
ที่ก ำหนดไว้ 

 เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ ที่เกิดกับระบบงำนคอมพิวเตอร์ได้ในภำยหลัง 
 เพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรติดตั้งระบบงำนคอมพิวเตอร์และอำจส่งผลให้ระบบหยุดชะงักกำรท ำงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้พัฒนำระบบและผู้ให้บริกำรภำยนอก 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.14  การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ 

 A.15  ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดให้กำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ใหม่หรือปรับปรุงระบบงำนคอมพิวเตอร์เดิมต้องกรอก
แบบใบค ำขอด ำเนินกำร เพ่ือขออนุมัติพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ใหม่หรือปรับปรุงระบบงำน
คอมพิวเตอร์เดิมและปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง (Change 
Control Procedure) ดังนี้ 

- ให้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำ ประเมินผลกระทบและควำมเร่งด่วน   
ก่อนกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง 

- จัดเตรียมแผนกำรส ำรองและทดสอบกำรกู้คืนข้อมูล (ส่วน 3 : นโยบำย 13) 
- ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ และบันทึกผลกำรเปลี่ยนแปลง 

2. วิเครำะห์และประเมินทำงเลือกในกำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งเป็น 5 ทำงเลือก ดังนี้ 
2.1 กำรจัดหำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่หรือมีควำมซับซ้อนกำรจัดหำ 
2.2 ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนำดเล็กและไม่มีควำมซับซ้อน 
2.3 กำรจ้ำงพัฒนำระบบที่มีขนำดเล็กและไม่มีควำมซับซ้อน 
2.4 กำรพัฒนำระบบที่มีขนำดเล็กและไม่มีควำมซับซ้อนด้วยตนเอง 
2.5 กำรจ้ำงพัฒนำระบบที่มีขนำดใหญ่หรือมีควำมซับซ้อน 

3. จัดท ำสัญญำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบงำนคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
3.1 ระบุข้อก ำหนดกำรไม่เปิดเผยควำมลับหรือข้อมูลส ำคัญขององค์กรแก่ผู้อ่ืน  
3.2 จัดท ำเอกสำรข้อก ำหนดกำรจ้ำงงำน (Terms of Reference) โดยระบุคุณลักษณะของ

ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ต้องกำรจัดหำไว้ในเอกสำรดังกล่ำว 
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3.3 อ้ำงอิงตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่ระบุไว้ใน 
- ข้อก ำหนดที่ควรจัดท ำในสัญญำกำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
- ข้อก ำหนดที่ควรจัดท ำในสัญญำกำรบ ำรุงรักษำศูนย์คอมพิวเตอร์ 
- ข้อก ำหนดที่ควรจัดท ำในสัญญำดูแลรักษำฮำร์ดแวร์ 
- ข้อก ำหนดที่ควรจัดท ำในสัญญำกำรให้บริกำรเครือข่ำย 
- ข้อก ำหนดที่ควรจัดท ำในสัญญำกำรให้บริกำร ระบบให้ควำมช่วยเหลือ (Help Desk) 

4. บริหำรจัดกำรโครงกำรกำรจ้ำงพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
4.1 ก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรภำยนอกจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดจ้ำง  

หัวข้อที่ควรปรำกฎในข้อเสนอโครงกำรอย่ำงน้อยประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
- ขอบเขตของกำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
- กระบวนกำรพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส ำหรับโครงกำร 
- เกณฑ์กำรตรวจรับ 
- แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
- สิ่งส่งมอบ 
- แผนกำรวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินโครงกำร (เช่น วัดจ ำนวน 

Man-day ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนเทียบกับที่วำงแผนไว้ วัดจ ำนวน Application error 
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรทดสอบเทียบกับขนำดของซอร์สโค้ด) 

- ทีมผู้พัฒนำระบบและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในโครงกำรและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
- แผนบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร 
- วิธีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรและควำมถ่ีในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
- ข้อเสนอด้ำนรำคำ 

4.2 ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ประเมินและบันทึกควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนคอมพิวเตอร์ก ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงที่พบและประสำนงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไปด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยงนั้น จนกระทั่งแล้วเสร็จ 

4.3 ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและบันทึกข้อมูลที่ใช้ในกำรวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
โครงกำร (เช่น จ ำนวน Man-day ที่ใช้จริงเมื่อเทียบกับที่เสนอไว้ในแผนกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน Application errors ที่ผู้ใช้งำนพบและรำยงำนในระหว่ำงที่ด ำเนินกำรทดสอบ)
ประสำนงำนกับผู้ใช้งำนเพ่ือขอให้ยืนยันและรับรองควำมถูกต้องของระบบงำนคอมพิวเตอร์  
ที่กำรพัฒนำแล้วเสร็จ  

4.4 ก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรภำยนอกส่งมอบงำนตำมรำยกำรสิ่งส่งมอบที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อเสนอ
โครงกำร (เช่น เอกสำรควำมต้องกำรกำรใช้งำนระบบ เอกสำรกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
ซอร์สโค้ด แผนกำรทดสอบ คู่มือกำรใช้งำน เอกสำรฝึกอบรม เอกสำรลงนำมรับทรำบกำรทดสอบ
ระบบจำกผู้ใช้งำน เป็นต้น) 
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5. ก ำหนดควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบงำนคอมพิวเตอร์ โดยพิจำรณำจำก
ควำมเสี่ยงที่มีต่อระบบงำนคอมพิวเตอร์และก ำหนดมำตรกำรรองรับหรือลดควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 
ควรครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
5.1 ด้ำนกำรตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำระบบ (Input Data Validation) 
5.2 ด้ำนกำรบันทึกกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส ำคัญและอำจจ ำเป็นต้องตรวจสอบในภำยหลัง 
5.3 ด้ำนกลุ่มผู้ใช้งำน บทบำทและสิทธิกำรเข้ำถึงระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
5.4 ด้ำนกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำถึงระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
5.5 กำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน 
5.6 ด้ำนกำรตัดหรือหมดเวลำกำรใช้งำน 
5.7 ด้ำนกำรระบุและพิสูจน์ตัวตน 
5.8 ด้ำนหน้ำจอกำรล็อกอินที่มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
5.9 ด้ำนกำรป้องกันข้อมูลรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน 
5.10 ด้ำนกำรป้องกันข้อมูลส ำคัญท่ีจัดเก็บไว้ในระบบ 
5.11 ด้ำนกำรป้องกันข้อมูลส ำคัญท่ีมีกำรส่งผ่ำนเครือข่ำย 
5.12 ด้ำนกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำรหัสข้อมูล  

6. พัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ตำมท่ีได้วิเครำะห์และออกแบบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไว้  
7. ทดสอบระบบงำนคอมพิวเตอร์ดังนี้  

7.1 ควบคุมกำรน ำข้อมูลส ำคัญมำใช้ในกำรทดสอบกับระบบทดสอบ 
- กรณีข้อมูลส่วนบุคคล ลบข้อมูลส่วนที่สำมำรถบ่งชี้ตัวบุคคลทิ้งไปก่อนน ำข้อมูลนั้นไปใช้

ในกำรทดสอบ เช่น ลบชื่อนำมสกุลทิ้งไป เป็นต้น 
- กรณีข้อมูลลับ ลบข้อมูลส่วนที่เป็นควำมลับทิ้งไปก่อนน ำข้อมูลนั้นไปใช้ในกำรทดสอบ 

7.2 จัดท ำแผนกำรทดสอบระบบอย่ำงน้อยดังนี้  
- แผนกำรทดสอบ Unit Test / Commissioning Test 
- แผนกำรทดสอบ UAT (User Acceptance Test) 
- แผนกำรทดสอบ System Integration Test หรือ Acceptance Test และด ำเนินกำรทดสอบ

ตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้นั้น 
7.3 ทดสอบข้อมูลน ำเข้ำระบบให้ครอบคลุมตำม 

- รูปแบบของข้อมูลในพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
- แนวทำงปฏิบัติในกำรทดสอบข้อมูลน ำเข้ำ 

7.4 จัดท ำแผนกำรทดสอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยให้ครอบคลุมควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยที่ได้วิเครำะห์และออกแบบไว้และด ำเนินกำรทดสอบระบบตำมแผนที่ได้ก ำหนดนั้น 

7.5 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและรำยงำนต่ำงๆ ในระหว่ำงที่ท ำกำรทดสอบและหำกพบ 
ข้อผิดพลำดให้ตรวจสอบหำสำเหตุและด ำเนินกำรแก้ไข 

8. ปฏิบัติตำมนโยบำยควบคุมกำรติดตั้งบนระบบให้บริกำรจริงในกำรติดตั้งระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
(ส่วนที่ ๓ : นโยบำย ๔)  



 -41- 

 

ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 4) นโยบายควบคุมการติดตั้งบนระบบให้บริการจริง 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรติดตั้งระบบงำนคอมพิวเตอร์และอำจส่งผลให้ระบบหยุดชะงักกำรท ำงำน
หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 

 เพ่ือให้ระบบที่ติดตั้งมีควำมม่ันคงปลอดภัยและเสถียรภำพในกำรท ำงำนสูง 
 เพ่ือป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่จะท ำกำรติดตั้ง 
 เพ่ือป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบงำนคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญำต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 

 A.13  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ต้องแบ่งแยกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมส ำคัญสูงออกจำกระบบอ่ืนๆ ทั้งทำงกำยภำพและ  
ทำงเทคนิค 

2. ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง (Change Control Procedure) 
เพ่ือขออนุมัติติดตั้งระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

3. ในกรณีที่เป็นกำรติดตั้งระบบเพ่ือทดแทนระบบงำนคอมพิวเตอร์เดิม ให้ท ำกำรส ำรองข้อมูลที่จ ำเป็น 
เช่น ฐำนข้อมูล ซอฟต์แวร์ กำรตั้งค่ำระบบหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนคอมพิวเตอร์นั้น หำก
กำรติดตั้งท ำไม่ส ำเร็จจะได้สำมำรถถอยหลังกลับไปใช้ระบบงำนคอมพิวเตอร์เดิมได้ เป็นต้น 

4. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแปลงข้อมูลในระบบงำนคอมพิวเตอร์เดิมไปสู่ข้อมูลในระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่จะท ำกำรติดตั้ งให้ ก ำหนดแผนกำรถ่ำยโอนหรือแปลงข้อมูลจำกระบบงำน
คอมพิวเตอร์เดิมไปสู่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ่ำยโอนข้อมูลตำมแผนฯ และร่วมกับผู้ใช้งำน
ตรวจสอบว่ำข้อมูลที่มีกำรถ่ำยโอนไปนั้นมีควำมถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

5. ก ำหนดแผนกำรติดตั้งส ำหรับระบบงำนคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระยะเวลำที่จะด ำเนินกำร รวมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้รับทรำบก่อนล่วงหน้ำ เช่น แผนกำรติดตั้งฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอ่ืนๆ เป็นต้น 

6. ส ำหรับซอฟต์แวร์ที่จะท ำกำรติดตั้ง  
6.1 ถ้ำเป็นซอฟต์แวร์ที่ขำยเชิงพำณิชย์ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
6.2 ถ้ำเป็นซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ (Freeware) หรือแชร์แวร์ (Shareware)  ต้องตรวจสอบ

ก่อนว่ำจะไม่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น 
7. อ่ำนและปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อตกลงกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ที่จะท ำกำรติดตั้งอย่ำงเคร่งครัด 
8. ส ำหรับกำรติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ (Utility Software) ต้องตรวจสอบก่อนว่ำเป็นซอฟต์แวร์ที่มีกำรท ำงำน

ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และต้องจ ำกัดหรือยกเลิกซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ที่ไม่ได้ใช้งำนหรือไม่จ ำเป็น  
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9. ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมไพเลอร์ (Compiler) ส ำหรับระบบงำนคอมพิวเตอร์บนเครื่องให้บริกำร 
ยกเว้นในกรณีที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้โปรแกรมคอมไพเลอร์ในขณะที่ท ำงำน 

10. ไม่ติดตั้งซอร์สโค้ดของระบบงำนคอมพิวเตอร์บนเครื่องให้บริกำร ยกเว้นในกรณีที่ระบบงำน
คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ซอร์สโค้ดโดยตรงในขณะที่ท ำงำน 

11. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนคอมพิวเตอร์ตำมควำมจ ำเป็น เช่น 
โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ส ำหรับระบบบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูล เป็นต้น 

12. ก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ที่มีผลต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบงำนคอมพิวเตอร์ตำม 
Security Baseline ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนคอมพิวเตอร์นั้น โดยด ำเนินกำรตำม Security 
Baseline  ส ำหรับ 
12.1 ระบบปฏิบัติกำร Windows 
12.2 ระบบปฏิบัติกำร Unix 
12.3 ระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
12.4 เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
12.5 อุปกรณ์เครือข่ำย 

13. ตรวจสอบและปิดบริกำร (เซอร์วิส) บนระบบที่ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนก่อนเปิดระบบให้บริกำร 
14. ก ำหนดให้มีกำรบันทึกและตรวจสอบข้อมูลล็อกของระบบงำนคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

14.1 เปิดให้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ท ำกำรบันทึกข้อมูลล็อกที่จ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจสอบ    
ในภำยหลัง เช่น ข้อมูลล็อกของระบบปฏิบัติกำร ของระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล เป็นต้น 

14.2 ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบข้อมูลล็อกบนระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ท ำกำรติดตั้งโดยปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรตรวจสอบข้อมูลล็อกและกำรด ำเนินกำรแก้ไข (ส่วนที่ ๓: นโยบำย ๑๗) 
และด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลล็อกตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 

15. ก ำหนดให้มีกำรป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ท ำกำรติดตั้ง 
16. จ ำกัดกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยเพื่อเข้ำสู่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ท ำกำรติดตั้งดังนี้ 

16.1 จ ำกัดกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยของผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงหรือใช้งำนระบบที่ท ำกำรติดตั้ง    
ให้เป็นไปตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึง (Access Control Procedure) 

16.2 ก ำหนดเส้นทำง (Routing) ที่เหมำะสมบนเครือข่ำยเพ่ือจ ำกัดกำรเข้ำถึงระบบงำน
คอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งำน 

17. จัดเก็บซอร์สโค้ดของระบบงำนคอมพิวเตอร์ไว้ในสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย ถ้ำจัดเก็บในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ต้องมีกำรควบคุมกำรเข้ำถึง เช่น กำรให้สิทธิเฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น กำรใช้
รหัสผ่ำนส ำหรับกำรเข้ำถึงและจัดเก็บไว้อย่ำงน้อย 2 เวอร์ชั่นล่ำสุด เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 5) นโยบายการวางแผนเตรียมการสภาพความพร้อมใช้ของระบบงาน 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือก ำหนดให้มีกำรวำงแผนเตรียมกำรสภำพควำมพร้อมใช้ของระบบงำน 
 เพ่ือให้ระบบงำนมีสภำพควำมพร้อมใช้ตำมที่ต้องกำรหรือเกิดกำรหยุดชะงักไม่เกินระยะเวลำที่องค์กร

สำมำรถยอมรับได้ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้ำของกระบวนกำรหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนำระบบและผู้ให้บริกำร
ภำยนอก 

 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 A.17  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงธุรกิจกรณีที่ระบบงำนเกิดกำรหยุดชะงักและก ำหนดระดับ
ควำมส ำคัญของระบบงำน ดังนี้ 
1.1 เจ้ำของกระบวนกำรทำงธุรกิจและหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันประเมิน 

ผลกระทบทำงธุรกิจหำกระบบงำนนั้นเกิดกำรหยุดชะงัก  
1.2 เมื่อพิจำรณำจำกผลกระทบที่เกิดขึ้น เจ้ำของกระบวนกำรทำงธุรกิจและหน่วยงำนด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันก ำหนด MTPD MTDL และ RTO ของระบบงำนนั้น 
1.3 จำกผลกำรประเมินผลกระทบทำงธุรกิจค่ำ MTPD MTDL และ RTO ที่ก ำหนดไว้ เจ้ำของ

กระบวนกำรทำงธุรกิจและหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันก ำหนด  
- ระดับควำมส ำคัญของระบบ 
- ร้อยละของสภำพควำมพร้อมใช้ของระบบ  
- ระยะเวลำกำรหยุดชะงักโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 

2. ผู้ดูแลระบบ ออกแบบฮำร์ดแวร์ของระบบงำน โดยค ำนึงถึงควำมทนทำนและควำมเชื่อถือได้ของ
ฮำร์ดแวร์ซึ่งจะต้องมีควำมเหมำะสมกับร้อยละของสภำพควำมพร้อมใช้ของระบบงำนและ
ระยะเวลำกำรหยุดชะงักโดยเฉลี่ยต่อครั้งตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

3. ผู้ดูแลระบบ ออกแบบฮำร์ดแวร์ของระบบงำนโดยค ำนึงถึงกำรมีทรัพยำกรและควำมรวดเร็วของระบบ
อย่ำงเพียงพอ ได้แก่ กำรมีซีพียู หน่วยควำมจ ำและฮำร์ดดิสก์ในปริมำณและควำมรวดเร็วที่มำกพอ
ต่อกำรให้บริกำร 
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4. ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำฮำร์ดแวร์ของระบบงำนโดยพิจำรณำประเด็น ดังนี้ 
4.1 กำรรับประกันควำมเสียหำยของฮำร์ดแวร์ใหม่ 
4.2 กำรตรวจสอบและปรับปรุงสภำพของฮำร์ดแวร์ตำมรอบระยะเวลำหนึ่งที่ก ำหนดไว้ 
4.3 กำรก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรด้ำนฮำร์ดแวร์เข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับแจ้งจำกหน่วยงำน

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.4 กำรท ำสัญญำกำรบ ำรุงรักษำกับผู้ให้บริกำรด้ำนฮำร์ดแวร์ 

5. ผู้พัฒนำระบบ ก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชันของระบบงำนที่มีควำมส ำคัญ
อย่ำงน้อยอีก 6 เดือนภำยหลังกำรติดตั้งเสร็จ 

6. ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดแผนกำรส ำรองข้อมูลของระบบงำนโดยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรส ำรองและ
ทดสอบกู้คืนข้อมูล (ส่วนที่ ๓: นโยบำย ๑๓) และด ำเนินกำรส ำรองขอ้มูลตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 

7. ผู้พัฒนำระบบ ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบและติดตำมสภำพควำมพร้อมใช้ของระบบงำนและด ำเนินกำร
ตรวจสอบและติดตำมสภำพควำมพร้อมใช้ตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับระบบงำนที่มีควำมส ำคัญ
จำกมำกไปน้อย ให้ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบและติดตำมสภำพควำมพร้อมใช้ด้วยควำมถี่ในกำร
ตรวจสอบจำกสูงไปต่ ำ เช่น ระบบงำนที่มีควำมส ำคัญมำกควรมีควำมถี่ในกำรตรวจสอบสูงกว่ำ
ระบบงำนที่มีควำมส ำคัญปำนกลำงและน้อย เป็นต้น 

8. ผู้ดูแลระบบ ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบและติดตำมทรัพยำกรของระบบงำนโดยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำร
ทรัพยำกรของระบบ (ส่วนที่ ๓ : นโยบำย ๑๑) และด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมทรัพยำกรของระบบงำน
ตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 6) นโยบายการลงทะเบียนผู้ใช้งาน  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงระบบโดยอนุญำตให้เข้ำถึงได้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 
 เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนและกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำน 
 เพ่ือก ำหนดและทบทวนสิทธิกำรใช้งำนเพ่ือให้ได้รับสิทธิตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนก่อนอนุญำตให้เข้ำใช้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ขององค์กร
โดยให้ขออนุมัติผ่ำนทำงแบบใบค ำขอด ำเนินกำร 

2. ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งำนตำมมำตรฐำนกำรตั้งชื่อขององค์กร เช่น “รหัสประจ ำตัวของผู้ขอ”เป็นต้น 
3. จัดส่งบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนโดยใส่ซองปิดผนึกและประทับตรำ “ลับ” และแนบเอกสำร 

นโยบำยควำมม่ันคงปลอดภัยในส่วนของผู้ใช้งำนไปด้วย 
4. สร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนแยกเป็นรำยบุคคล ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนบัญชีผู้ใช้งำนร่วมกัน    

ให้ขออนุมัติเป็นกรณีๆ ไป 
5. ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำนระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ของผู้ใช้งำนนั้น หรือตำมควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำถึง 
6. ทบทวนสิทธิกำรเข้ำใช้งำนระบบของผู้ใช้งำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิกำรเข้ำใช้งำนกรณีที่ผู้ ใช้งำนลำออก ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งงำน  

หมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 7) นโยบายการตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
ช่องโหว่ของระบบ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ระบบท ำงำนอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้และปลอดภัยจำกกำรถูกบุกรุกหรือโจมตี 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ  
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงน้อย ดังนี้ 
๑.๑ ควรก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่ำนได้อย่ำงเดียว 
๑.๒ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลในแบบอ่ืนๆ ให้สร้ำงส ำเนำส ำหรับข้อมูลนั้น เพ่ือให้           

ผู้ตรวจสอบใช้งำนรวมทั้งควรท ำลำยหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จหรือต้องจัดเก็บไว้โดยมี
กำรป้องกันเป็นอย่ำงดี 

๑.๓ ควรก ำหนดให้มีกำรระบุและจัดสรรทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรตรวจสอบระบบบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

๑.๔ ควรก ำหนดให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรเข้ำถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูลล็อกแสดง
กำรเข้ำถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลำที่เข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส ำคัญๆ 

๑.๕ ในกรณีที่มีเครื่องมือส ำหรับกำรตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควรก ำหนดให้แยกกำร
ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบออกจำกระบบให้บริกำรจริงหรือระบบที่ใช้ในกำรพัฒนำ
และ มีกำรจัดเก็บป้องกันเครื่องมือนั้นจำกกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต 

2. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับช่องโหว่ที่มีผลกระทบต่อกำรให้บริกำร       
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบงำนขององค์กร 

3. ก ำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) และคอมพิวเตอร์ชนิดพกพำ (Notebook 
Computer) ทั้งหมดของผู้ใช้งำนต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ให้ครบถ้วน 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 8) นโยบายการจัดการกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันข้อมูลในระบบไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
 เพ่ือให้มีกำรจัดกำรกับปัญหำไวรัสคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงเหมำะสมและทันต่อเวลำ 
 เพ่ือให้ระบบท ำงำนอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้และปลอดภัยจำกกำรถูกบุกรุกหรือโจมตี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนกำรด ำเนินงำน 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ผู้ใช้งำนรีบแจ้งปัญหำกำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ดูแลระบบโดยทันทีที่พบ 
2. บันทึกปัญหำกำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์และวิธีกำรแก้ไข  
3. ตรวจสอบว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ยังท ำงำนตำมปกติและมีกำรปรับปรุง

ฐำนข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Signature) ให้เป็นปัจจุบันโดยตรวจสอบอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง 
4. ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์อย่ำงน้อยส ำหรับเครื่องลูกข่ำยทั้งหมด 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่มีควำมส ำคัญและเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ 
(Mail Server)        

5. ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งำนเพ่ือให้ท ำงำนในลักษณะ
ทันทีทันใด (Real Time Scan) เมื่อมีกำรเปิดไฟล์ขึ้นมำใช้งำนโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์จะท ำกำร
สแกน (Scan) ทันท ี
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 9) นโยบายการจัดการกับเหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัยและบริหำรจัดกำรรวมทั้ ง
ด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงเหมำะสมและทันต่อเวลำ 

 เพ่ือน ำผลที่ได้ไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.16  การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. เมื่อได้รับรำยงำนเหตุกำรณ์เกี่ยวกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดีจำกผู้ใช้งำน ให้ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ
ส ำหรับกำรจัดกำรกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (ส่วน 3 : นโยบำย 8) เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว 

2. เมื่อได้รับรำยงำนเหตุกำรณ์ด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยอื่นๆ ให้ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุกำรณ์นั้น เช่น รำยงำนเหตุกำรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับระบบและเครือข่ำย ให้ปฏิบัติตำม
ข้อปฏิบัติของนโยบำยกำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยส ำหรับระบบและเครือข่ำย  เพ่ือด ำเนินกำร
แก้ไขเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

3. รำยงำนเหตุกำรณ์เกี่ยวกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี และรำยงำนเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ต้องวิเครำะห์กำรแก้ไขเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและน ำข้อมูลสรุปรำยงำนไปปรับปรุง
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย 

4. ต้องจัดเก็บรวบรวมหลักฐำนเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยและเก็บรักษำเพ่ือเป็นหลักฐำน 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 10) นโยบายการจัดการความม่ันคงปลอดภัยส าหรับระบบและเครือข่าย  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ระบบและเครือข่ำยมีควำมมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภำพและควำมเชื่อถือได้สูงและมีควำมปลอดภัย
จำกกำรถูกเข้ำถึงข้อมูลหรือระบบโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงระบบบนเครือข่ำยให้ถูกต้องและเหมำะสม 
 เพ่ือลดควำมผิดพลำดในกำรเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งอำจส่งผลให้ระบบหยุดชะงักกำรท ำงำนหรือไม่

สำมำรถให้บริกำรได้ 
 เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมำย พ.ร.บ. หรือข้อบังคับภำยนอกอ่ืนๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.6  โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรับองค์กร 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 

 A.10  การเข้ารหัสข้อมูล 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 

 A.13  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. จัดท ำและปรับปรุง เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร็อกซี ่ (Proxy) เพื ่อช่วยลดปริมำณข้อมูล            
ในเครือข่ำย 

๒. จ ำกัดกำรเข้ำถึงระบบและอุปกรณ์เครือข่ำยส ำคัญเพ่ือให้กำรเข้ำถึงนั้นจะต้องมำจำกอุปกรณ์ ระบบ 
หรือสถำนที่ที่ได้รับอนุญำตแล้วเท่ำนั้น  

๓. ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) ของระบบหรืออุปกรณ์ท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และควบคุมกำรเข้ำถึงพอร์ตที่ใช้ส ำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพและ
ทำงเครือข่ำย  

๔. ปรับปรุงผังเครือข่ำยและทะเบียนบัญชีอุปกรณ์บนเครือข่ำยให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง และต้องก ำหนดให้อุปกรณ์บนเครือข่ำยสำมำรถระบุและพิสูจน์ตัวตนเพ่ือบ่งบอกว่ำกำรเชื่อมต่อ
บนเครือข่ำยมำจำกอุปกรณ์หรือสถำนที่ที่ได้รับอนุญำตแล้ว 

๕. ให้ใช้โปรแกรมมำตรฐำนที่มีกำรเข้ำรหัสข้อมูลส ำหรับกำรเชื่อมต่อจำกภำยในเครือข่ำยเพ่ือเข้ำสู่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหรืออุปกรณ์เครือข่ำยต่ำงๆ 

๖. ให้ใช้โปรแกรมมำตรฐำนที่มีกำรเข้ำรหัสข้อมูลส ำหรับกำรเชื่อมต่อจำกระยะไกลภำยนอกองค์กรเข้ำมำสู่
เครือข่ำยภำยในองค์กร เป็นกำรยืนยันตัวบุคคลส ำหรับผู้ใช้งำนที่อยู่ภำยนอกองค์กร 

๗. จัดท ำและปรับปรุงระบบส ำหรับกำรพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ำใช้ระบบส ำคัญต่ำงๆ เพ่ือให้มีควำมมั่นคง
ปลอดภัยมำกขึ้น  
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๘. ตรวจสอบและจัดแบ่งเครือข่ำยขององค์กรให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยโดยใช้แนวทำงกำรแบ่งเครือข่ำยดังนี้  
8.๑ กำรแยกตำมแผนก/ฝ่ำยขององค์กร 
8.๒ กำรแยกตำมลักษณะงำนขององค์กร (เช่น ก ำหนดให้เครื่องลูกข่ำยที่มีลักษณะงำนคล้ำยกัน

อยู่ในวงเครือข่ำยเดียวกัน) 
๙. ตรวจสอบและจ ำกัดกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำย โดยผ่ำนทำงอุปกรณ์รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

เครือข่ำย 
๑๐. ตรวจสอบและก ำหนดเส้นทำงบนเครือข่ำยโดยผ่ำนทำงอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ำย เพ่ือควบคุมกำร

เชื่อมต่อทำงเครือข่ำยให้ถูกต้องและเหมำะสมกับระบบงำน 
๑๑. เฝ้ำระวัง ติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือป้องกัน

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต 
๑๒. จ ำกัดระยะเวลำในกำรเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมส ำคัญสูงดังนี้ 

12.๑ ตัดกำรเชื่อมต่อเมื่อใช้งำนได้ระยะเวลำหนึ่งซึ่งได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
12.๒ ให้ตรวจสอบยืนยันตัวตนใหม่ทุกช่วงเวลำที่ก ำหนด  

๑๓. ตรวจสอบและตั้งสัญญำณนำฬิกำของระบบหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมเวลำมำตรฐำนสำกล 
๑๔. กรอกแบบฟอร์มร้องขอกำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบเครือข่ำย

อินทรำเน็ตกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุมัติด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำย และปฏิบัติตำมขั้นตอนปฏิบัติงำนควบคุมกำรเปลี่ยนแปลง (Change Control 
Procedure) ที่ก ำหนดไว้ 

๑๕. ห้ำมเปิดช่องทำงกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยจำกภำยนอกเข้ำสู่เครือข่ำยภำยในองค์กร เพ่ือให้สำมำรถ
เข้ำถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบงำนได้จำกระยะไกล ยกเว้นในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือ
มีควำมเร่งด่วนสูง ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำก่อนด ำเนินกำรและก ำหนดให้ใช้ใน
ระยะเวลำ 7 วัน รวมทั้งต้องใช้วิธีกำรที่มีควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำน ส ำหรับกำรเชื่อมต่อจำก
ระยะไกลที่องค์กรก ำหนดไว้ หลังจำกที่สิ้นสุดกำรใช้งำนให้ท ำกำรปิดช่องทำงกำรเชื่อมต่อนั้นโดยทันท ี

๑๖. ให้แยกระบบที่มีควำมส ำคัญสูงต่อองค์กรจำกระบบอ่ืนๆโดยควบคุมสภำพแวดล้อมของระบบ
รวมทั้งให้ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสำรเคลื่อนที่และกำรปฏิบัติงำนจำกภำยนอกองค์กรให้มี
ควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำนส ำหรับกำรเชื่อมต่อจำกระยะไกล 

๑๗. ต้องจ ำกัดจ ำนวนกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอกเข้ำมำยัง กทพ. และต้องก ำหนดให้กำรเชื่อมต่อนี้เข้ำมำยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก ำหนดไว้เฉพำะและติดต่อกับระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้นและต้อง
ไม่อนุญำตให้หน่วยงำนภำยนอกมีสิทธิเข้ำมำใช้เครือข่ำยสำรสนเทศของ กทพ. ได้โดยอิสระ 

๑๘. ระบบเครือข่ำยของ กทพ. ที่มีกำรเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ำยอ่ืน ๆ ภำยนอก กทพ. ควรเชื่อมต่อผ่ำน
อุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกหรือโปรแกรมในกำรท ำ Packet Filtering เช่น กำรใช้ไฟร์วอล (Firewall) 
หรือฮำร์ดแวร์อื่น ๆ รวมทั้งต้องมีควำมสำมำรถในกำรตรวจจับมัลแวร์ (Malware) ด้วย 

๑๙. ส ำหรับระบบเครือข่ำยสื่อสำรแบบไร้สำย ผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ Service Set 
Identifier (SSID) ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่ถูกก ำหนดเป็นค่ำตั้งต้นจำกผู้ผลิตทันทีที่น ำ Access 
Point มำใช้งำน และตั้งค่ำกำรเข้ำรหัสข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์รับและอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเป็น 
Wi-Fi Protected Access (WPA) เป็นอย่ำงน้อย เพ่ือให้ยำกต่อกำรดักจับข้อมูล 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 11) นโยบายการจัดการทรัพยากรของระบบ  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ระบบงำนหรืออุปกรณ์มีทรัพยำกรที่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้ระบบงำนหรืออุปกรณ์ท ำงำนอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 
 
ข้อปฏิบัติ 

๑. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบและติดตำมทรัพยำกรของระบบ ดังนี้ 
1.๑ ก ำหนดประเภทของข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรของระบบ เชน่ 

ร้อยละของกำรใช้ซีพียู ร้อยละของกำรใช้หน่วยควำมจ ำ ร้อยละของกำรใช้พ้ืนที่ฮำร์ดดิสก์และ
ร้อยละของปริมำณกำรใช้เครือข่ำย เป็นต้น 

1.๒ ก ำหนดค่ำปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรสูงสุดบนระบบที่ยอมรับได้ 
1.๓ ก ำหนดควำมถี่ในกำรเข้ำตรวจสอบปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรของระบบ 

๒. ติดตำมและตรวจสอบทรัพยำกรของระบบตำมแผนฯ ที่ได้ก ำหนดไว้เพ่ือดูว่ำยังมีทรัพยำกรเพียงพอ 
ต่อกำรให้บริกำรหรือไม่ รวมทั้งบันทึกข้อมูลผลกำรติดตำมนั้นไว้ด้วย 

๓. รำยงำนข้อมูลผลกำรติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรของระบบ (เช่น สถิติปริมำณกำรใช้ซีพียู หน่วยควำมจ ำ 
ฮำร์ดดิสก์และปริมำณเครือข่ำย) ให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

๔. ประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรของระบบที่ต้องกำรเพ่ิมเติมเพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุง
ประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถของระบบต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 12) นโยบายการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันมีควำมม่ันคงปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งป้องกันควำมเสียหำย
และกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบ ำรุงรักษำ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.13  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร 
 
ข้อปฏิบัติ 

๑. จัดท ำมำตรกำรป้องกันข้อมูลส ำคัญที่มีกำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงองค์กรอย่ำงเป็นทำงกำรโดยกล่ำวถึง
ประเด็นส ำคัญ ดังนี้  
- ขอบเขตของกำรป้องกัน 
- วัตถุประสงค์ในกำรป้องกัน 
- ควำมจ ำเป็นในกำรป้องกันข้อมูล 
- ชนิดของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันและชั้นควำมลับ 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 13) นโยบายการส ารองและทดสอบการกู้คืนข้อมูล  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีข้อมูลส ำรองไว้ใช้ส ำหรับระบบต่ำงๆ ในกรณีท่ีข้อมูลหลักเกิดควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้งำน
หรือเข้ำถึงได้ 

 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลที่ส ำรองไว้ส ำหรับระบบเหล่ำนั้นสำมำรถใช้งำนได้จริง 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้บังคับบัญชำของผู้ดูแลระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 

 
ข้อปฏิบัติ 

๑. ก ำหนดระบบทั้งหมดที่มีควำมส ำคัญ 
๒. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรส ำรองข้อมูล 
๓. ก ำหนดชนิดของข้อมูลของระบบเหล่ำนั้นที่มีควำมจ ำเป็นต้องส ำรองข้อมูลเก็บไว้ อย่ำงน้อย      

ต้องประกอบด้วย  
3.1 ข้อมูลกำรตั้งค่ำระบบ (Configuration) 
3.2 ข้อมูลคู่มือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับระบบ 
3.3 ข้อมูลในฐำนข้อมูลของระบบงำนคอมพิวเตอร์(กรณีท่ีเป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์) 
3.4 ข้อมูลซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร ซอฟต์แวร์ระบบงำนคอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์อื่น  ๆเป็นต้น 
๔. ก ำหนดควำมถี่ในกำรส ำรองข้อมูลส ำหรับระบบเหล่ำนั้น (ระบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยควรมี

ควำมถี่ในกำรส ำรองข้อมูลสูง) 
๕. จัดท ำหรือปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติในกำรส ำรองและกู้คืนข้อมูล โดยให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำง

ปฏิบัติส ำหรับกำรส ำรองและทดสอบกู้คืนข้อมูล                                      
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 14) นโยบายการสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพส าหรับพื้นที่ที่ต้องการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย   
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือควบคุมและจ ำกัดกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพส ำหรับพื้นที่ที่มีควำมส ำคัญ  
 เพ่ือป้องกันสินทรัพย์ในพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ถูกเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต 

หรือถูกขโมย 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนำระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ห้ำมน ำบุคคลภำยนอกเข้ำไปในศูนย์คอมพิวเตอร์โดยไม่มีกิจที่จ ำเป็น 
2. ห้ำมใส่รองเท้ำเข้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. ห้ำมน ำอำหำรและเครื่องดื่มเข้ำไปในบริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4. ส ำรวจและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น เช่น ในกรณีที่เป็นมุมอับ 

รวมทั้งตรวจสอบกำรท ำงำนของกล้องให้มีกำรท ำงำนอย่ำงถูกต้อง ต่อเนื่องและให้สำมำรถเก็บภำพ
ได้ในมุมกว้ำงและไม่มีสิ่งกีดขวำง 

5. บันทึกและจัดเก็บภำพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ตำมควำมจ ำเป็น (เช่น เก็บไว้อย่ำงน้อย 1 เดือน)
เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบในภำยหลัง 

6. ตรวจสอบประตูทำงเข้ำ-ออกและหน้ำต่ำงของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ปิดล็อค (Lock) อยู่เสมอ 
7. ก ำหนดให้มีกำรระมัดระวัง สอดส่องและดูแลกำรส่งมอบสินทรัพย์สำรสนเทศ โดยผู้ให้บริกำรภำยนอก

จนกระท่ังเสร็จสิ้นงำน 
8. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำ-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีควำมถูกต้องและ

ทันสมัยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ตรวจสอบห้อง ตู้ Rack สำยสัญญำณสื่อสำรให้มีกำรปิดล็อค (Lock) อยู่เสมอ 
10. ตรวจสอบตู้ Rack คอมพิวเตอร์ให้มีกำรปิดล็อค (Lock) อยู่เสมอ 
11. ให้ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
12. จัดท ำและปรับปรุงผังพ้ืนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
13.   ก ำหนดให้มีกำรขออนุญำตกำรน ำอุปกรณ์ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ออกนอกศูนย์คอมพิวเตอร์ 
14.   ติดบัตรประจ ำตัวตลอดช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 15) นโยบายการป้องกันภัยคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อม  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันภัยคุกคำมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟไหม้ น้ ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งอำจเป็นผล
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อสินทรัพย์สำรสนเทศขององค์กร       

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและ/หรือผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบ ำรุงรักษำ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดให้ท ำกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ก ำหนดให้ท ำกำรประเมินสภำพแวดล้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมควำมจ ำเป็น  
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 16) นโยบายการป้องกันระบบ อุปกรณ์และสายสัญญาณต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันระบบอุปกรณ์และสำยสัญญำณต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัยและสำมำรถท ำงำนได้ 
อย่ำงต่อเนื่องไม่ติดขัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.11  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. จัดวำงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์สื่อสำรหรือสินทรัพย์อ่ืนๆ ไว้ในบริเวณท่ีมีควำมปลอดภัย  
ระมัดระวังกำรจัดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่มั่นคงและไม่ล้มหรือเอนเอียงได้โดยง่ำย 

2. ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำยหรือสินทรัพย์อ่ืนๆ ที่มี
ควำมส ำคัญอย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. จัดท ำหรือต่อสัญญำกำรบ ำรุงรักษำศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ UPS 
เครื่องปรับอำกำศและอุปกรณ์เครือข่ำยที่มีควำมส ำคัญให้ครบถ้วน  

4. ระบบงำนคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ที่มีควำมส ำคัญต้องด ำเนินกำรจัดหำ
ระบบกระแสไฟฟ้ำส ำรองสนับสนุนกำรท ำงำนอย่ำงครบถ้วน 

5. ในกำรเดินสำยสัญญำณสื่อสำรแบบถำวร ต้องเดินสำยอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ ขวำงทำง 
และมีกำรร้อยสำยเข้ำไปในท่อเพ่ือป้องกันควำมเสียหำย 

6. ตรวจสอบและจัดเก็บสำยสัญญำณสื่อสำรให้อยู่ในสภำพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งจัดท ำป้ำย 
(Label) ของสำยสัญญำณเหล่ำนั้นให้ครบถ้วน 

7. ตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของอุปกรณ์สนับสนุนกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ ได้แก่  
7.1 ระบบกระแสไฟฟ้ำ 
7.2 ระบบกำรควบคุมควำมชื้น 
7.3 ระบบกำรระบำยอำกำศ 
7.4 ระบบกำรปรับอุณหภูมิ 
7.5 ระบบกระแสไฟฟ้ำส ำรอง 
7.6 ระบบ UPS เป็นต้น 

8. ในกำรเดินสำยสัญญำณสื่อสำร และสำยไฟฟ้ำต้องแยกออกจำกกัน เพ่ือป้องกันกำรรบกวน 
สัญญำณซึ่งกันและกัน 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 17) นโยบายการตรวจสอบข้อมูลล็อก (Log Data) และการด าเนินการแก้ไข 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจจับ ป้องกันและแก้ไขกิจกรรมกำรประมวลผลของระบบที่ท ำงำนผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง 
เกิดควำมผิดพลำดในระหว่ำงที่ท ำงำน มีลักษณะเป็นกำรเข้ำถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือมีลักษณะ
เป็นกำรโจมตีหรือบุกรุกระบบ ซึ่งอำจท ำให้ระบบเกิดควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได ้

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบข้อมูลล็อก (Log Data) บนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์
เครือข่ำยที่มีควำมส ำคัญ ประกอบด้วย 
1.1 เหตุกำรณ์ที่ต้องตรวจสอบ 
1.2 ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ เช่น รำยวัน สัปดำห์ เป็นต้น 
1.3 ชื่อไฟล์ที่มีข้อมูลล็อก (Log Data) ที่เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์  
1.4 ระยะเวลำในกำรจัดเก็บไฟล์ที่มีข้อมูลล็อก (Log Data)  
1.5 ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบ 

2. ด ำเนินกำรตรวจสอบเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในข้อมูลล็อก (Log Data) ตำมแผนและควำมถ่ีที่ก ำหนดไว้ 
3. ด ำเนินกำรจัดกำรหรือแก้ไขเหตุกำรณ์ท่ีพบนั้นตำมควำมเหมำะสม บันทึกเหตุกำรณ์และวิธีกำรจัดกำร

หรือแก้ไขและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบส ำหรับกรณีท่ีเหตุกำรณ์ที่พบมีผลกระทบสูง 
4. ทบทวนและปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบข้อมูลล็อก (Log Data) ตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. ด ำเนินกำรป้องกันกำรเข้ำถึงอุปกรณ์จัดเก็บล็อกและข้อมูลล็อก (Log Data) เพ่ือป้องกันกำรลบหรือ

ปลอมแปลงข้อมูล 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 18) นโยบายการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมำย พ.ร.บ. หรือข้อบังคับภำยนอกอ่ืนๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ 
 เพ่ือจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) โดยผู้ที่รับผิดชอบเท่ำนั้น 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ  
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.12  ความมั่นคงปลอดภัยด้านการด าเนินงาน 

 A.18  การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. จัดเก็บและส ำรองข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) ของระบบดังต่อไปนี้อย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำ 
180 วัน 

 
ชนิดของระบบ ข้อมูลจราจรฯที่ต้องเก็บ 
FTP Server ข้อมูลจรำจรฯ ที่เกิดจำกกำรโอนย้ำยไฟล์ 
Mail Server ข้อมูลจรำจรฯ ที่เกิดจำกกำรรับส่งอี-เมล์ 

Firewall/Proxy/Gateway ข้อมูลไอพีแอดเดรสของเครื่องทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่มีกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำยขององค์กร 

RADIUS / TACACS+ Server ข้อมูลจรำจรฯ กำรพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งำน 
Web Server ข้อมูลจรำจรฯ กำรเข้ำถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

Web Application  
(รวมถึง Webboard) 

ข้อมูลจรำจรฯ กำรพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งำน  

 
2. จ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) ดังกล่ำวโดยก ำหนดสิทธิให้เฉพำะผู้ดูแลระบบ 

ที่เก่ียวข้องเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงได้ 
3. ด ำเนินกำรตรวจสอบผู้ให้บริกำรภำยนอกถึงกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log) ตำม พ.ร.บ. 

ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 19) นโยบายการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจส าหรับกระบวนการทางธุรกิจส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องให้กับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญขององค์กร 
เมื่อมีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดกำรหยุดชะงักหรือติดขัดต่อกระบวนกำรดังกล่ำว 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้ำของกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบ ำรุงรักษำ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.17  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญและระบบซึ่งสนับสนุนกระบวนกำรดังกล่ำว 
2. ประเมินผลกระทบกรณีกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญและ/หรือระบบสนับสนุนเกิดกำรหยุดชะงัก

หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้ (ดูกำรประเมินผลกระทบในนโยบำยกำรวำงแผนเตรียมกำรสภำพควำม
พร้อมใช้ของระบบงำน (ส่วนที่ ๓: นโยบำย ๕)) 

3. ประเมินควำมเสี่ยงและก ำหนดแผนกำรลดควำมเสี่ยงส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญและ/หรือ
ระบบสนับสนุน 

4. ด ำเนินกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องให้กับกระบวนกำรทำงธุรกิจ
ส ำคัญ โดยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(ส่วนที่ ๓: นโยบำย ๒๐) 

5. ด ำเนินกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรกู้คืนระบบสนับสนุน โดยปฏิบัติตำมนโยบำย  
กำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ส่วนที่ ๓: นโยบำย ๒๑) 

6. จัดท ำแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ โดยปฏิบัติตำมแนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 

7. จัดท ำแผนกู้คืนระบบสนับสนุน โดยปฏิบัติตำมนโยบำยกำรส ำรองและทดสอบกำรกู้คืนข้อมูล      
(ส่วนที่ 3 : นโยบำย 13)  

8. ให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ใช้งำนเพ่ือให้คุ้นเคยกับกำรสร้ำง   
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ เข้ำใจในบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง รวมทั้งสำมำรถ
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

9. ก ำหนดให้ท ำกำรทบทวนและตรวจสอบรำยละเอียดของแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจและ  
แผนกู้คืนระบบสนับสนุนโดยผู้ตรวจสอบภำยใน เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

10. ก ำหนดให้มีกำรท ำแผนกำรทดสอบ ก ำหนดสถำนกำรณ์กำรทดสอบ ด ำเนินกำรทดสอบตำม
แผนกำรทดสอบ บันทึกผลกำรทดสอบ สรุปผลและข้อเสนอแนะและน ำเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูง
เพ่ือพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงตำมควำมจ ำเป็น 

11. ทบทวนกำรด ำเนินกำรในทุกรำยกำรข้ำงต้นอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 20) นโยบายการเตรียมการล่วงหน้าที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความต่อเนื่อง     
ทางธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องให้กับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ
ของ กทพ. ให้สำมำรถฟ้ืนกลับคืนมำให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้ำของกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบ ำรุงรักษำ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.17  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
ข้อปฏิบัติ 
ส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญกระบวนกำรหนึ่ง ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก ำหนดรำยละเอียดพื้นฐำนของกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 
2. ก ำหนดสถำนที่ส ำรองที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 

(กรณีส ำนักงำนปัจจุบันไม่สำมำรถใช้งำนได้) 
3. ก ำหนดขั้นตอนของกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 
4. ก ำหนดเอกสำรหรือคู่มือที่จ ำเป็นส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 
5. ก ำหนดบุคลำกรผู้เป็นเจ้ำของ ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ  
6. ก ำหนดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 
7. ก ำหนดข้อมูลส ำคัญส ำหรับกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญและกำรส ำรองหรือส ำเนำข้อมูล 
8. ก ำหนดสถำนที่ส ำหรับจัดเก็บซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์นอกสถำนที่ 
9. จัดท ำสัญญำกำรให้บริกำรกับผู้ให้บริกำรภำยนอกเพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศสนับสนุนกระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญ 
10. บันทึกข้อมูลของแต่ละประเด็นในข้ำงต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์มำกท่ีสุด 
11. ทบทวนประเด็นทั้งหมดในข้ำงต้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 21) นโยบายการเตรียมการล่วงหน้าที่จ าเป็นส าหรับการกู้คืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำต่ำงๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งสนับสนุน
กระบวนกำรทำงธุรกิจส ำคัญของ กทพ. ให้สำมำรถกู้คืนกลับมำให้บริกำรได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบ ำรุงรักษำ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.17  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ก ำหนดรำยชื่อของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นต้องเตรียมกำรกำรกู้คืนและระยะเวลำ
เป้ำหมำยในกำรกู้คืน 

2. ก ำหนดสถำนที่ตั้งและควำมต้องกำรพื้นฐำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง 
3. ก ำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและผู้ให้บริกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
4. ก ำหนดรำยละเอียดของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นต้องเตรียมกำรกำรกู้คืน 

 4.1  ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
- ด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
- ด้ำนฮำร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบเครือข่ำย  

 4.2  ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง 
- ด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
- ด้ำนฮำร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบเครือข่ำย  

5. ก ำหนดข้อมูลส ำคัญที่จ ำเป็นส ำหรับกำรกู้คืนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส ำรองหรือส ำเนำข้อมูล 
5.1 ข้อมูลที่อยู่ในรูปกระดำษ  
5.2 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแต่ละระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) 

6. ก ำหนดสถำนที่ส ำหรับจัดเก็บซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์นอกสถำนที่ 
7. จัดท ำสัญญำกำรให้บริกำรกับผู้ให้บริกำรภำยนอกเพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ได้อย่ำงต่อเนื่องทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและส ำรอง 
8. บันทึกข้อมูลของแต่ละประเด็นในข้ำงต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์มำกท่ีสุด 
9. ทบทวนประเด็นทั้งหมดในข้ำงต้นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 
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ส่วนที่ ๓ : นโยบาย 22) นโยบายการจัดการรหัสผู้ดูแลระบบท่ีมีสิทธิการใช้งานระดับสูง (High 
Privilege User) 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือทรัพยำกรอ่ืนๆ ขององค์กรโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกผู้ไม่ประสงค์ดี 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ดูแลระบบ 

 

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.9  การควบคุมการเข้าถึง 

 
ข้อปฏิบัติ 

1. เก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนเองไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยต่อผู้อื่น 
2. ก ำหนดรหัสผ่ำนให้มีคุณสมบัติตำมนโยบำยกำรตั้งรหัสผ่ำน (ส่วนที่ ๒: นโยบำย ๙) 
3. ห้ำมบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกำรจ ำรหัสผ่ำนของตน 
4. ต้องไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในสถำนที่ที่ง่ำยต่อกำรสังเกตเห็นได้โดยบุคคลอ่ืน 
5. ผู้ดูแลระบบต้องลงบันทึกกำรเข้ำใช้ (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) และรหัสผ่ำนของตนเอง    

แต่ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องบอกรหัสผ่ำนแก่ผู้ อ่ืนเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนตนเองได้ 
หลังจำกท่ีท ำงำนนั้นแล้วเสร็จให้ท ำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนโดยทันที 

6. ควรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ (Account) ของผู้ดูแลระบบให้มีสิทธิเทียบเท่ำกับบัญชีผู้ใช้สูงสุด (Root หรือ 
Administrator) และใช้บัญชีผู้ใช้นั้นในกำร Login เข้ำระบบ ส่วนบัญชีผู้ใช้สูงสุดและรหัสผ่ำน    
ให้ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ดูแล 

7. ในกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้สูงสุด (Root หรือ Administrator) ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
และอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรใช้งำนและระงับกำรใช้งำนทันที    
เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำว 
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ส่วนที่ 4 
นโยบายการจัดการด้านบุคลากร 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบส ำหรับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้มีกำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรมำปฏิบัติหน้ำที่ 
 เพ่ือให้มีก ำหนดเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนบุคลำกรที่รัดกุมและเป็นผลประโยชน์ต่อองค์กร 
 เพ่ือให้มีกำรถอดถอนสิทธิของบุคลำกรที่ลำออกหรือย้ำยไปอยู่แผนกอ่ืน รวมทั้งตรวจสอบ 
     สินทรัพย์ขององค์กรที่ใช้งำนโดยพนักงำนนั้นก่อนลำออกไป 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบ ำรุงรักษำและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.7   ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. จัดท ำและปรับปรุงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับ
สำรสนเทศ 

2. จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อคัดเลือกบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ 
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรทบทวนและ

ปรับปรุงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. ก ำหนดให้ท ำสัญญำกำรจ้ำงหรือข้อตกลงกำรจ้ำงส ำหรับบุคลำกรที่ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยให้รวม

เงื่อนไขกำรไม่เปิดเผยควำมลับขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงหรือข้อตกลงกำรจ้ำง 
5. เมื่อมีกำรลำออกหรือย้ำยแผนกของพนักงำน ให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปแจ้งให้หน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศได้รับทรำบภำยใน 1 สัปดำห์ นับจำกมีค ำสั่งให้ลำออกหรือย้ำยแผนก เพ่ือให้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงหรือถอดถอนสิทธิตำมควำมจ ำเป็น  

6. จัดท ำกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ เช่น กำรท ำ Pre-test และ 
Post-test เพ่ือวัดควำมรู้และควำมเข้ำใจของพนักงำนในกำรฝึกอบรมนั้นๆ เป็นต้น 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องป้องกันไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต 
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ส่วนที่ 5 
นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดของข้อมูลที่จะมีกำรน ำเผยแพร่สู่สำธำรณะ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย   
ต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 เจ้ำของข้อมูลและผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะ 
 
มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 
เอกสำรแนบท้ำย (Annex A: Control Objectives and Controls) ของ ISO/IEC 27001 

 A.8  การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร 
 
ข้อปฏิบัติ 

1. ให้ผู้ที่เป็นเจ้ำของข้อมูลซึ่งต้องกำรน ำข้อมูลนั้นขึ้นเผยแพร่สู่สำธำรณะและผู้ที่มีหน้ำที่ รับผิดชอบ 
ในกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สำธำรณะ เช่น โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ขององค์กรจะต้องท ำกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและเหมำะสมของเนื้อหำก่อน หำกมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้นกับเนื้อหำจะต้องรับผิดชอบ
ต่อควำมผิดพลำดนั้น 

2. ให้ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สำธำรณะจะต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง 
หำกมีกำรมอบหมำยให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทนต้องท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนและควำมเหมำะสม
ของเนื้อหำโดยทันทีเมื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วเสร็จ 
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