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คำนำ 

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญกันอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การบริหาร
และการตัดสินใจในการดำเนินภารกิจภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนรวมถึงการนำสารสนเทศมาใช้ในการกำหนด
นโยบาย และการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันปัญหาความไม่น่าเชื่อถือของสารสนเทศอันเนื่องมาจากความ
ไม่ทันสมัย ความไม่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โดยหัวใจสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบด้วย หลักแนวคิด CIA ประกอบด้วย Confidentiality (ความลับ) โดยข้อมูลระบบสารสนเทศจะต้อง
เข้าถึงได้โดยผู้มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อมูลและระบบสารสนเทศจึงต้องมีมาตรการในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ ในการรักษาความลับของข้อมูลนั้น  Integrity (ความถูกต้อง ความสมบูรณ์) รวมถึง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล Availability (ความพร้อมใช้) ระบบสารสนเทศจะถูกเข้าใช้หรือเรียกใช้งานได้
อย่างราบรื่น โดยผู้ใช้ระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

ปัจจุบันพบปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเกิดปัญหาเนื่องมาจากช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ 
การขาดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ชัดเจน และการนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยภายใต้ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จึงได้จัดทำประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของภาครัฐได้ใช้จัดทำแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้การดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

องค์การสะพานปลา จึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ให้
ทุกหน่วยงานในองค์การสะพานปลา เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การสะพานปลา มีความรู้ เข้าใจในนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลา 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศขององค์กร  

 

องค์การสะพานปลา 

 



สารบัญ  
 

บทนำ  หน้า 
๑. หลักการและเหตุผล ๑ 
๒. วัตถุประสงค์ ๑ 
๓. องค์ประกอบของนโยบาย ๒ 
๔. บทบังคับใช้ ๒ 
๕. การเผยแพร่และทบทวน ๒ 

 คำนิยาม  ๓ 
 หมวด ๑  นโยบายควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ ๖ 
ส่วนที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) ๖ 
ส่วนที่ ๒ การใช้งานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

(Business Requirement for access control) 
๘ 

 ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management) ๙ 
 ส่วนที่ ๔ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities)   ๑๐ 
 ส่วนที่ ๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control)   ๑๒ 
 ส่วนที่ ๖ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)   ๑๕ 
 ส่วนที่ ๗ การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ   ๑๖ 
 ส่วนที่ ๘ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)   ๑๙ 
 ส่วนที่ ๙ การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room)   ๒๐ 
 ส่วนที่ ๑๐ การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดไว้ใช้งานร่วมกัน   ๒๓ 
 ส่วนที่ ๑๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and 

Environmental security) 
  ๒๔ 

 ส่วนที่ ๑๒ การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)   ๒๖ 
 ส่วนที่ ๑๓ การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   ๒๘ 

  หมวด ๒   นโยบายการรักษาความปลอดภัยและระบบสำรองข้อมูล   ๓๐ 
 ส่วนที่ ๑ การสำรองข้อมูล (Back Up)   ๓๐ 
 ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน   ๓๑ 

  หมวด ๓   นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ   ๓๓ 
  หมวด ๔   หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ   ๓๕ 
 ส่วนที่ ๑ ระดับนโยบาย   ๓๕ 
 ส่วนที่ ๒ ระดับปฏิบัติงาน   ๓๕ 
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บทนำ 

 
๑. หลักการ 

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมาตรา ๕ “หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ
หรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้” และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื ่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานราชการ และเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับ
องค์กร ซึ่งจะได้รับการป้องกันรักษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในระบบสารสนเทศที่มีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง แต่ก็คง
มีความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อยู่ในวงกว้าง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล หรือมีการลักลอบนำข้อมูล
ไปใช้ในทางมิชอบ สร้างความเสียหายต่อองค์กรได้ 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ จึงมีสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร ที่จะต้องมี
การวางแผนและมีกระบวนการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันเชิงรุกต่อความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามที่เข้ามาในระบบสารสนเทศ องค์กรจึงได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรต่อไป  

๒. วัตถุประสงค ์
การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ        

องค์การสะพานปลา ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑) กำหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ องค์การ

สะพานปลา ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๒) จัดทำเป็นบรรทัดฐานด้านความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร และบุคลากรอื่นที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันอาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร 

๓) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบสารสนเทศ ขององค์การสะพานปลา มีมาตรการในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ลดผลกระทบ ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศองค์การสะพานปลา
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และใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององค์การสะพานปลา 

๓. องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ขององค์การสะพานปลา โดยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนี้ อ้างอิงตามที่
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ  
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแนวทาง
ปฏิบัตินี้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียด หรือขั้นตอนแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การสะพานปลา 

๔. บทบังคับใช ้

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้ ให้มีผลบังคับ
ใช้ครอบคลุมข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์การสะพานปลา บุคลากรที่เกี ่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด ภายใต้การสนับสนุน 
และติดตามการประยุกต์ใช้ โดยผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

กรณีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่ง
ผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย 
หรืออันตรายที่เกิดขึ้น  

๕. การเผยแพร่และทบทวน 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์การสะพานปลา
ฉบับนี้จัดทำขึ้นและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติได้นำออกเผยแพร่โดยการ
ประกาศแจ้งเวียนในระบบสารสนเทศเครือข่ายภายใน (Intranet) องค์การสะพานปลา จัดพิมพ์เผยแพร่เพ่ือให้
บุคลากรองค์การสะพานปลา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 
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คำนิยาม 

คำศัพท ์ ความหมาย 
หน่วยงาน องค์การสะพานปลา 
สทส. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจบริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา 
เจ้าหน้าที่ อสป. เจ้าหน้าที ่พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำขององค์การสะพานปลา 
ผู้ใช้งานระบบ/ผู้ใช้งาน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (Authorized Users) ซึ่งเป็นบุคคล/ ผู้ใช้บริการ ที่องค์การ

สะพานปลาอนุญาตให้สามารถเข้ามาใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การสะพานปลา 

ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ สทส. หรือ บุคคล/ หน่วยงาน/ องค์กร ซึ่งรับจ้างในการให้บริการ    
ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที ่ซึ ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที ่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ ่งสามารถเข้าถึง
โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื ่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมถึง System Administrator Network Administrator และ 
Database Administrator 

ผู้ให้บริการภายนอก บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ซึ ่งรับจ้างในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่องค์การสะพานปลา ซึ่งรวมถึง ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง 
ผู้ขาย ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอุปกรณ์เช่า และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานภายนอก องค์กร/หน่วยงานภายนอก องค์การสะพานปลา ซึ ่งองค์การสะพานปลา 
อนุญาตให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของ องค์การ
สะพานปลา โดยจะได้ร ับสิทธิ ์ในการเข้าระบบตามประเภทงาน และต้อง
รับผิดชอบในการรักษาความลับด้วย 

ทรัพย์สิน ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน เช่น อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 

การป้องกันข้อมูลสารสนเทศรวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศนั้น  ให้มีความ
มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงได้ (Confidentiality) 
มีความถูกต้องสมบูรณ์( Integrity) และความพร้อมใช้งานของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
ระบบได้เมื่อต้องการ (Availability) 
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คำศัพท ์ ความหมาย 
มาตรฐาน (Standard) บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย 
วิธีการปฏิบัติ (Procedure) รายละเอียดที่บอกข้ันตอนเป็นข้อ ๆ ที่ต้องนำมาปฏิบัติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน

ที่ได้กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ 
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนำให้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มี
การกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

สารสนเทศ ผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดย
การรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น 

ระบบเครือข่าย ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยใช้สื่อกลาง 
เพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องสามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เช่น ระบบแลน (LAN) 
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานของที่นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยสร้าง
สารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน เช่นการวางแผน การ
บริหาร การให้บริการ เป็นต้น 

พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- พื้นที่ทำงานทั่วไป ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์
พกพาที่ประจำโต๊ะทำงาน (General working area) 

- พ้ืนที่ทำงานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area) 
- พื้นที ่ติดตั ้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย ( IT 

equipment or network area) 
- พ้ืนที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area) 

เจ้าของข้อมูล ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดย
เจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหาก
ข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-
mail) 

ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายที ่เชื ่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที ่ส่งจะเป็นได้ทั ้งตัวอักษร ภาพถ่าย 
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คำศัพท ์ ความหมาย 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคน
เดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, 
POP๓ และ IMAP เป็นต้น 

รหัสผ่าน ตัวอักษร หรือ อักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัว
บุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวด ๑ นโยบายควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำหรับการควบคุมการเข้าถึง
และการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์การสะพานปลา  

๒) เพื่อให้ผู ้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ผู ้บริหาร ผู้ใช้งาน ผู้ ดูแลระบบ และ
บุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การสะพานปลา ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
โดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

ผู้รับผิดชอบ 
๑) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ผู้ใช้งาน 

แนวปฏิบัติ 

ส่วนที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ (Information Access Control) 

เพื่อให้การเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย กำหนดให้
ผู้ดูแลระบบมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล 
๑.๑.๑ ผู้ดูแลระบบ จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ต้องการใช้งานได้ 

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของข้อมูล/เจ้าของระบบ ตามความจำเป็นต่อการใช้งาน เท่านั้น 
๑.๑.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับ

การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศรวมทั้ง
มีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

๑.๑.๒.๑ การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่มขององค์การสะพานปลามี ดังนี้ 
• ไม่มีสิทธิ์ 
• อ่านอย่างเดียว 

• สร้าง/ปรับปรุงข้อมูล 

• ลบข้อมูล 

๑.๑.๒.๒ กำหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ์ มอบอำนาจ ให้เป็นไปตามการบริหาร
จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กำหนดไว้ 

๑.๑.๒.๓ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จะต้อง
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย 
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๑.๑.๒.๔ บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๒ การแบ่งประเภทของข้อมูล และการจัดลำดับความสำคัญหรือลำดับชั้นความลับของข้อมูล  
องค์การสะพานปลาใช้แนวทางตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการที่ละเอียดรอบคอบ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยได้กำหนดกระบวนการ
และกรรมวิธีต่อเอกสารที่สำคัญไว้ ดังนี้ 

๒.๑ ประเภทข้อมูลของระบบสารสนเทศองค์การสะพานปลา แบ่งออกเป็น 

• ข้อมูลบุคลากร 

• ข้อมูลการเงินและบัญชี 
• ข้อมูลทางการบริหาร 

• ข้อมูลทางการดำเนินงาน 

• ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
๒.๒ การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและสารสนเทศองค์การสะพานปลา 

• ลับ – เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

• ใช้ภายในเท่านั้น – ใช้ภายในกลุ่ม/หน่วยงาน/คณะทำงาน/ภายในองค์การสะพานปลา 

• ส่วนบุคคล – ข้อมูลส่วนบุคคล 

• เปิดเผยได ้-ข้อมูลเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้ท้ังภายในและภายนอก 

๒.๓ การกำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศองค์การสะพานปลา 

• การเข้าถึงระดับผู้บริหาร 

• การเข้าถึงระดับผู้ปฎิบัติงาน 

• การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ 

• การเข้าถึงระดับผู้ใช้งานทั่วไป 

• การเข้าถึงระดับบุคคลภายนอก 

๑.๓ การกำหนดสิทธิ์สามารถดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เจ้าของข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศเท่านั้น 

๑.๓.๑ การกำหนดสิทธิ์ชั้นการเข้าถึงการใช้งานและข้อจำกัด 

• การเข้าถึงระดับผู้บริหาร-สิทธิ์เข้าถึงตามภาระหน้าที่และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ 

• การเข้าถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน-สิทธิ์เข้าถึงตามภาระหน้าที่และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ 
มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือถูกระงับสิทธิ์ 

• การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ-สิทธิ์เข้าถึงตามภาระหน้าที่และหมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ 
มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือถูกระงับสิทธิ์ 
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• การเข้าถึงระดับผู้ใช้งานทั่วไป-สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาตและ
หมดสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพ มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือถูกระงับสิทธิ์ 

• การเข้าถึงระดับบุคคลภายนอก-สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาตและ
พ้นสภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด 

๑.๓.๒ การทบทวนและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง 

• ทบทวนและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง โดยผู้ดูแลระบบจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อดำเนินการทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลง 

๑.๓.๓ กำหนดเวลาที่เข้าถึงได้  
ลำดับ เวลาที่เข้าถึงได้ รายละเอียด 

๑ ในเวลาราชการ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๒ นอกเวลาราชการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. 

ของวันรุ่งขึ้น 
๓ วันหยุดราชการ/วันหยุด

นักขัตฤกษ ์
วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 

๔ เวลาอื่นๆ ตามท่ีระบุไว้ให้เข้าถึงได้ 
  

๑.๓.๔ ช่องทางการเข้าถึง 

ลำดับ ช่องทางท่ีเข้าถึงได้ 
๑ เครือข่ายภายในองค์การสะพานปลา (Intranet) 
๒ อินเทอร์เน็ต (Internet) 
๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : e-mail) 

 

ส่วนที่ ๒ การใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Business Requirement for 
access control) 

เพ่ือเป็นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร และการปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจ และข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย การใช้งานตามภารกิจ
การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 
๒.๑.๑ ผู้ดูแลระบบ รับผิดชอบให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ

สารสนเทศของหน่วยงานและตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
๒.๑.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง 
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๒.๒ จำแนกกลุ่มผู้ใช้งานและกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตามสิทธิ์ และภาระกิจ ดังนี้ 
๒.๒.๑ กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู ้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการฝ่าย, และ

หัวหน้าสำนักงานฯ 
๒.๒.๒ กลุ่มของผู้ดูแลระบบสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๒.๓ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเป็นบุคลากรขององค์การสะพานปลา 
๒.๒.๔ กลุ่มที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์การสะพานปลา คณะอนุกรรมการฯ คณะ

ทำงานฯ หรือผู้รับจ้างที่มีระยะสัญญาจ้างกับองค์การสะพานปลา 
๒.๒.๕ ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศชั่วคราว 

 ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 
เพื่อบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร และมั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์

การเข้าถึงระบบสารสนเทศตามที่กำหนดเท่านั้น สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้โดยมีแนวปฏิบัติในการ
บริหารการเข้าถึงระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน ดังนี้ 

๓.๑ สร้างความรู้ ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน 

๓.๑.๑ ต้องจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security awareness training) เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง รู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศอย่างไม่ระมัดระวัง โดยจัดให้มีการอบรมผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๓.๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฎบิัติที่สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ 
๓.๒ การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ 

• พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนได้รับบัญชีผู้ใช้ เมื่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้ง
รายชื่อพนักงานที่เข้าใหม่ ให้กับสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการกำหนดบัญชีผู้ใช้ เข้าสู่
ระบบบริการจัดการองค์การสะพานปลา 

• พนักงานแจ้งความประสงค์ขอเข้าใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าของข้อมูล
(ผู้อำนวยการฝ่ายนั้น ๆ) อนุมัติเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องแจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการ โดยมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้ 

๑) ระบบที่ต้องการใช้งาน 

๒) เหตุผลและความจำเป็น 

๓) ระยะเวลา 

• กำหนดให้มีการยกเลิก เพิกถอนการอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศ การตัดออกจาก
ทะเบียนผู ้ใช้งาน เมื ่อได้รับแจ้งจากต้นสังกัด/สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือเมื ่อมีการลาออก 
เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โยกย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น 
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๓.๓ การบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Management) 
๓.๓.๑ กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่รับผิดชอบ ความจำเป็น

ในการใช้งาน และทบทวนสิทธิ์สม่ำเสมอ 
๓.๓.๒ ผู้ดูแลระบบต้องปรับปรุงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และระบบสารสนเทศตามหน้าที่

รับผิดชอบ และจัดเก็บข้อมูลการมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานไว้เป็นฐานข้อมูล 
๓.๓.๓ ในกรณีที่ต้องให้สิทธิ์พิเศษนอกเหนือจากภาระงานที่กำหนด จะต้องได้รับการ

อนุมัติเห็นชอบจากต้นสังกัด และหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยการให้สิทธิ์พิเศษดังกล่าวจะต้องกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน และเมื่อพ้นกำหนดการให้สิทธิ์พิเศษ จะต้อง
ระงับการใช้งานทันท ี

๓.๔ การบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) 
๓.๔.๑ ผู้ดูแลระบบกำหนดรหัสผ่านชั่วคราวในครั้งแรกให้แก่ผู้ใช้งาน ส่งมอบให้ผู้ใช้งาน

เป็นเอกสารปิดผนึกที่เป็นความลับ 
๓.๔.๒ ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีหลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรก และควรเปลี่ยน

รหัสผ่านให้มีความยากต่อการคาดเดา  
๓.๔.๓ กำหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก ๆ ๖ เดือน  

๓.๕ การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of user access right) 
ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๕.๑ พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในระบบแยกตามหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดสิทธิ์ที่

ได้รับของแต่ละบุคคล 
๓.๕.๒ จัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเพื่อดำเนินการทบทวนรายชื่อ

และสิทธิ์การเข้าใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ 
๓.๕.๓ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามท่ีได้รับแจ้งกับผู้ดูแลระบบ 
๓.๕.๔ ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา ต้องดำเนินการทันที 
หรือ เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในต้องดำเนินการภายใน ๗ วัน 

ส่วนที่ ๔ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 
เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือลักลอบทำสำเนาข้อมูล

สารสนเทศ และลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งาน ดังนี้ 
๔.๑ การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)  

๔.๑.๑ ผู้ใช้งานต้องทำการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งาน
แต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้ของตนเอง และห้ามทำการเผยแพร่แจกจ่ายหรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน 
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๔.๑.๒ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันทีเมื่อสงสัยว่า
รหัสผ่านถูกเปิดเผย 

๔.๑.๓ ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านด้วยความยาวไม่น้อยกว่า ๖ ตัว โดยผสมกันระหว่าง
ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์ 

๔.๑.๔ ไม่กำหนดรหัสผ่านมาจากสิ่งที่สื่อถึงตัวผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เบอร์
โทรศัพท์ หรือบุคคลในครอบครัว หรือจากคำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม 

๔.๑.๔ ไม่จดรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น 
๔.๑ .๕ ไม่ใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช ่วยจำรหัสผ ่านส ่วนบุคคลอัตโนมัติ  (Save 

Password) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่ 
๔.๑.๖ หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับระบบงานต่าง ๆ ที่เข้าใช้งาน 
๔.๑.๗ หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 
๔.๑.๘ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๆ ๖ เดือน 

๔.๒ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์  
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงาน

ในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล ดังนี้ 
๔.๒.๑ ผู้ใช้งานต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน 
๔.๒.๒ ผู ้ใช้ต้องตั ้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen Saver) เพื ่อล็อค

หน้าจอขณะไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน เช่น ตั้งเวลาเป็น ๑๕ นาที เป็นต้น และต้องใส่
รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้ 

๔.๒.๓ ผู้ใช้งานต้องล็อกใส่รหัสผ่านป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่สำคัญเม่ือไม่ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้งโดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว 

๔.๒.๔ ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจในการป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์
และสร้างความตระหนักในการที่จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๔.๓ การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and 
Clear Screen Policy)  

ต้องควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินสารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
สารสนเทศ อยู ่ในภาวะเสี ่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู ้ซึ ่งไม่มีสิทธิ์  และต้องกำหนดให้ผู ้ใช้งานออกจากระบบ
สารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน โดยให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๓.๑ มีการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินขององค์กรและควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือ
ปล่อยทรัพย์สินสารสนเทศท่ีสำคัญให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ คือ การจัดการบริเวณ
ล้อมรอบ, การควบคุมการเข้า-ออก, การจัดบริเวณการเข้าถึงกรณีมีการส่งผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก , การ
จัดวางอุปกรณ์ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 
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๔.๓.๒ ผู้ใช้งานต้องวางอุปกรณ์ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญหายหรือใช้งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

๔.๓.๓ สำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกโดยผู้ใช้งาน ก่อนส่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปตรวจซ่อม เพ่ือป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๔.๓.๔ ต้องลบหรือฟอร์แมต (Format) ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลโดยผู้ใช้งาน ก่อนทำลาย หรือเปลี่ยนทดแทน หรือจำหน่ายอุปกรณ์ โดยมีแนวทางการทำลาย ดังนี้ 
ลำดับ ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล แนวทางการทำลาย 

๑ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) 
ฮาร์ดิสก ์(Hard disk) 
เอ็กเทอนอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard disk) 

๑. ทำลายข้อมูลตามแนวทางของ DOD 5220.22-M 
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การทำลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูลเดิมหลาย ๆ  
รอบ 
๒.ทุบทำลาย หรือบดให้อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถ
นำไปใช้งานได้ 

๒ แผ่นซีดี / ดีวีดี (CD/DVD) ใช้วิธีการตัด เผา ทำให้สิ้นสภาพการใช้งาน 
๓ เทป ใช้วิธีทุบ ทำลายให้เสียหายสิ้นสภาพการใช้งาน 
๔ กระดาษ ตัดด้วยเครื่องทำลายเอกสาร หรือวิธีการอื่นใดที่

เป็นการทำลายข้อมูลให้กลับมาใช้ไม่ได้อีก 
 

๔.๓.๔ ผู้ใช้งานอาจนำการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยการรับ-ส่งข้อมูลสำคัญ หรือ ข้อมูลซึ่งเป็นความลับให้
มีการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล SSL หรือ VPN 

ส่วนที่ ๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายภายใน (Network Access Control) 
เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ

ผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 
๕.๑ การใช้งานบริการเครือข่าย 

๕.๑.๑ กำหนดให้ระบบสารสนเทศที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง โดยระบุเครือข่ายหรือ
บริการที่อนุญาตให้มีการใช้งานได้ 

๕.๑.๒ กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียง
บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น 

๕.๑.๓ กำหนดการใช้งานระบบสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๕.๒ การยืนยันตัวบุคคลสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร (User authentication for 
external connections) 

๕.๒.๑ ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร เมื่อต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์การ
สะพานปลาจะต้องแสดงตัวตนผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้เท่านั้น 

๕.๒.๒ มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูล โดยจะต้อง
มีวิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริงด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password) 

๕.๒.๓ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากอินเทอร์เน็ตต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องมีการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ด้วย VPN 

๕.๓ การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment identification in network) 
๕.๓.๑ กำหนดให้ระบบสารสนเทศที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง โดยระบุเครือข่าย  IP 

Address และ MAC Address 
๕.๓.๒ จัดทำบัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้เชื่อมกับระบบเครือข่าย

ขององค์กร โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, IP Address, MAC Address, 
สถานที่ติดตั้ง, ผู้ใช้งาน เป็นต้น 

๕.๓.๓ การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๕.๓.๔ ต้องใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ที่สามารถกำหนดหมายเลขอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายของหน่วยงานได้ 

๕.๓.๕ การติดตั ้งและการเชื ่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องได้รับการอนุญาตโดย
เจ้าหน้าทีส่ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

๕.๔ การป้องกันพอร์ตที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote diagnostic 
and configuration port protection)  

๕.๔.๑ การเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทาง
กายภาพและทางเครือข่ายต้องมีการตั้งรหัสผ่านและให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๕.๔.๒ ต้องกำหนดบุคคลที ่ร ับผิดชอบในการกำหนด แก้ไข หรือเปลี ่ยนแปลงค่า 
parameter ต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และควรมี
การทบทวนการกำหนดค่า parameter ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ การกำหนด แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงค่า parameter ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง 

๕.๔.๓ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และจำกัดการใช้งานเฉพาะเท่าท่ีจำเป็น 

๕.๔.๔ มีการป้องกันโดยการปิดบริการ (Services) การเข้าถึงช่องทางที่ใช้บำรุงรักษา
ระบบผ่านเครือข่าย และเปิดใช้เฉพาะอุปกรณ์และเวลาที่จำเป็นเท่านั้น 
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๕.๔.๕ ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่ง
ระบบให้ใช้งานได้อย่างจำกัดระยะเวลาเท่าท่ีจำเป็น 

๕.๔.๖ ติดตั้งเครื่องมือตรวจจับและป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย 
๕.๕ การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in network) 

๕.๕.๑ ผู ้ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ ่มของบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใช้งาน กลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ เช่น โซน
ภายใน (Internal zone) โซนภายนอก (External zone) เป็นต้น เพ่ือทำให้การควบคุม และป้องกันการบุกรุก
ได้อย่างเป็นระบบ 

๕.๕.๒ ต้องจัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

๕.๕.๓ แผนผังเครือข่าย จัดเก็บอย่างปลอดภัย ควบคุมการเผยแพร่ และทบทวนแผนผัง
ระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ท่ีติดตั้งให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕.๖ การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control)  
ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างกัน ให้

สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง ดังนี้ 
๕.๖.๑ จำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย 
๕.๖.๒ ระบบเครือข่ายทั้งหมดต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall,IDS/IPS) 
๕.๖.๓ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายของหน่วยงานต้องเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางท่ีปลอดภัย 
๕.๖.๔ ระบุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย 
๕.๖.๕ หน่วยงานภายนอกหากต้องการเข้าถึงเครือข่ายภายในขององค์การสะพานปลา 

โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน
โครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนใช้งานได้ในทุกกรณี 

๕.๗ การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)  
ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการ

ส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการ
ประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ ซึ่งมีข้อปฏิบัติในการจัดเส้นทางบนเครือข่าย ดังนี้ 

๕.๗.๑ ควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการ
ส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการ
ประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ 

๕.๗.๒ ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address) 
๕.๗.๓ กำหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่ายและชื่อโดเมน เพื่อแยกเครือข่ายย่อย

เครือข่ายภายในและภายนอก 
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๕.๗.๔ ต้องกำหนดตารางของการใช้เส้นทางบนระบบเครือข่าย บนอุปกรณ์จัดเส้นทาง 
(Router) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเพ่ือควบคุมผู้ใช้งานเฉพาะเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
 

ส่วนที่ ๖ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดแนวปฏิบัติ

สำหรับผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 
๖.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย 

การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๖.๑.๑ กำหนดให้ระบบไม่ให้แสดงรายละเอียดสำคัญหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบ 
ก่อนที่การเข้าสู่ระบบจนเสร็จสมบูรณ์ 

๖.๑.๒ กำหนดให้ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้เมื่อพบว่ามีการ
พยายามคาดเดารหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง 

๖.๑.๓ จำกัดจำนวนครั้งในการป้อนรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่านผิดพลาดได้
ไม่เกิน ๕ ครั้ง 

๖.๑.๔ จำกัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจาก
อาจสร้างความเสียหายให้กับระบบได้ 

๖.๒ การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication) 
๖.๒.๑ ผู้ใช้งานต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้

งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
๖.๒.๒ หากอนุญาตให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ร่วมกัน

ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางด้านเทคนิค หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยจะต้องขออนุญาตใช้จาก 
หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดกรอบเวลาการใช้งานที่ชัดเจน และยุติการใช้งานทันทีเมื่อ
พบความผิดปกติหรือหมดช่วงเวลาที่ขออนุญาตไว้ 

๖.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System)  
 กำหนดให้มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทำงานเชิงโต้ตอบ ( Interactive) 

หรือมีการทำงานในลักษณะอัตโนมัติซึ่งเอ้ือต่อการกำหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
๖.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการกำหนดรหัสผ่าน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักขระ ตัวเลข 

และตัวอักขระพิเศษ หรือเทคนิคอ่ืนใดในการบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทำงานเชิงโต้ตอบ (Interactive) 
และมีคุณภาพ 

๖.๓.๒ เมื่อดำเนินการติดตั้งระบบแล้วให้ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของ
รายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดท่ีถูกกำหนดไว้เริ่มต้นซึ่งมาพร้อมกับการติดตั้งระบบโดยทันที 

๖.๔ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) 
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กำหนดให้มีการจำกัด และควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อป้องกันการ
ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๖.๔.๑ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และต้อง
มีการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าไปใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ เพ่ือจำกัดและควบคุมการใช้งาน 

๖.๔.๒ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่นำมาใช้งานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
๖.๔.๓ จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ออกจากซอฟต์แวร์สำหรับระบบงาน และเก็บ

บันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ 
๖.๔.๔ จำกัดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
๖.๔.๕ กำหนดให้ผู้ดูแลระบบมีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จำเป็นออก

จากระบบ รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ 
๖.๕ การกำหนดระยะเวลายุติการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time - Out) 

๖.๕.๑ กำหนดให้ระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน รวมทั้งปิดการใช้
งานด้วย หลังจากท่ีไม่มีกิจกรรมการใช้งานช่วงระยะเวลา ๓๐ นาท ี

๖.๕.๒ ระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสำคัญสูงให้กำหนดระยะเวลายุติการใช้งานระบบ
เมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นขึ้นหรือเป็นระยะเวลา ๑๕ นาท ีเพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

๖.๖ การจำกัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of Connection 
Time) 

เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และโปรแกรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความสำคัญสูง
กำหนดแนวปฏิบัติในการจำกัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้ 

๖.๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำกัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศสำหรับ
ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงหรือมีความสำคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุด
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยกำหนดให้ใช้งานได้ภายใน ๓ ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อ ๑ ครั้ง และ
กำหนดให้ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาราชการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 

๖.๖.๒ การกำหนดช่วงเวลาสำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากเครื่องปลายทาง
จะต้องพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของที่ตั้งของเครื่องปลายทางด้วย 

ส่วนที่ ๗ การควบคุมการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์(Application and 
Information Access Control) 

๗.๑ การจำกัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction)  
ต้องจำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

การเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน (Functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์ หรือแอปพลิเคชัน 
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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๗.๑.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ ภายในองค์การ
สะพานปลาจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลระบบงาน ตามสิทธิ ์ความจำเป็นต่อการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น และต้องออกจากระบบงานโดยทันทีท่ีใช้งานเสร็จ 

๗.๑.๒ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์
จะต้องพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้ 

๗.๑.๓ เจ้าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะ
ในส่วนที่จำเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิ์เกินความจำเป็นในการใช้งาน จะนำไปสู่ความ
เสี่ยงในการใช้งานเกินอำนาจหน้าที่ ดังนั้นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงานต้องกำหนดตามความจำเป็น
ขั้นตํ่าเท่านั้น 

๗.๑.๔ เจ้าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะต้องมีการสอบทานความเหมาะสม
ของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคง
มีความเหมาะสม 

๗.๑.๕ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจำเป็นในการใช้งาน 

๗.๑.๖ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลได ้

๗.๑.๗ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกำหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่
ระบบให้แก่ผู้ใช้ในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้น จะต้องมีการทำเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
และกำหนดให้มีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

๗.๑.๘ ผู ้ดูแลระบบ ต้องกำหนดให้มีขั ้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับการ
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีสิทธิ์ต่าง ๆ ในการใช้งานตามความ
จำเป็นรวมทั้ง ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เช่น เมื่อลาออกไป หรือเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งงาน
ภายในองค์การสะพานปลา เป็นต้น 

๗.๑.๙ กรณีมีความจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุด ต้องมี
การพิจารณาการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษนั้น อย่างรัดกุมเพียงพอโดยใช้วิธีปฏิบัติต่อไปนี้ 

• ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบงานนั้น ๆ 

• กำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

• ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ทุกครั้งหลังหมดความจำเป็นใน
การใช้งาน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานก็ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน 

๗.๒ ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสำคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องแยกออก
จากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ 
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๗.๒.๑ ต้องแยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบอ่ืน ๆ และแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบและระดับความสำคัญต่อหน่วยงาน 

๗.๒.๒ มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ 
๗.๒.๓ กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบสารสนเทศ

บุคลากร ระบบสารสนเทศทางการเงิน เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของระบบงาน และผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวน
สิทธิ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

๗.๒.๔ มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกหน่วยงาน (Mobile Computing and Teleworking) ที่เก่ียวข้องกับระบบดังกล่าว 

๗.๓ การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๓.๑ การป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื ่อสารเคลื ่อนที ่ครอบคลุมการใช้งาน

อุปกรณ์สื ่อสารประเภทพกพา ได้แก่ Smart Phone, Notebook, Laptop, Tablet หรืออุปกรณ์อื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันนี้ โดยกำหนดให้มีการป้องกันการเชื่อมต่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่เข้ากับ
เครือข่ายของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๗.๓.๒ ต้องกำหนดรหัสผ่านที่มีความม่ันคงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่อสารเคลื่อนที ่

๗.๓.๓ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับในอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ 

๗.๔ การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking)  
เพ่ือปกป้องระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน กำหนดแนวปฏิบัติ

เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยดังนี้  
๗.๔.๑ การเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ที่เป็นของ

ส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๗.๔.๒ การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงานได้ 

ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และมีความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุรายละเอียดการขอเปิดใช้งานระบบสารสนเทศจาก
ภายนอกโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน  
๒) รายละเอียดและลักษณะของระบบงาน  
๓) ช่องทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานจากภายนอก  
๔) รายชื่อผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งาน  
๕) ช่วงเวลาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน  
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๗.๔.๓ ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงานสำหรับระบบงานที่มีความลับใน
ระดับ ชั้นลับ ชั้นลับมาก และชั้นลับมากที่สุด  

๗.๔.๔ ผู้ใช้งานระบบจากภายนอกสำนักงาน ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ 
๗.๔.๕ ผู้ใช้งานระบบจากภายนอกสำนักงาน ต้องไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนที่

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในสถานที่ดังกล่าว 
๗.๔.๖ ผู้ใช้งานระบบจากภายนอกสำนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่ง

ใช้ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กรจากระยะไกลมีระบบป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์อย่าง
เหมาะสม 

๗.๔.๗ ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เข้าถึงสำหรับ
การปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน ชั่วโมงการทำงานในสถานที่ดังกล่าว ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้
ใช้งานได้ และระบบงานและบริการต่าง ๆ ขององค์กรที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล 

๗.๔.๘ การรับส่งข้อมูลสำคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (Encryption) 
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XMLEncryption เป็นต้น 

๗.๔.๙ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม และมี
การเฝ้าระวังสม่ำเสมอ เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติต้องระงับการให้บริการทันที 

ส่วนที่ ๘ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control) 
๘.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์การสะพานปลาจะต้องทำการ

ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ โดยจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก
หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 

๘.๒ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายรวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้
ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจำเป็นในการใช้งาน 

๘.๓ ผู้ใช้งานที่เข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์การสะพานปลาจะต้องพิสูจน์ตัวตน
ผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้เท่านั้น 

๘.๔ ผู้ดูแลระบบต้องทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย 
๘.๕ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและป้องกันไม่ให้ผู ้โจมตี
สามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้ 

๘.๖ ผู้ดูแลระบบควรทำการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกำหนดเป็นค่า 
Default มาจากผู้ผลิตทันทีที่นำอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน 

๘.๗ ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่าชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสำหรับการตั้งค่า
การทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และต้องเลือกใช้บัญชีรายชื่อและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เพ่ือ
ป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสผ่านได้โดยง่าย 
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๘.๘ ผู้ดูแลระบบต้องเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง wireless LAN client และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าวิธี WPA๒ (Wi-Fi Protected Access) เพื่อให้ยากต่อการดักจับ
ข้อมูล และทำให้ปลอดภัยมากขึ้น 

๘.๙ ผู ้ด ูแลระบบควรเลือกใช้ว ิธ ีการควบคุม MAC Address (Media Access Control 
Address) ชื ่อผู ้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู ้ใช้งานที ่มีสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที ่มี MAC Address ชื ่อผู ้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ตามท่ีกำหนดไว้เท่านั้นให้สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้ 

๘.๑๐ ผู้ดูแลระบบต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับ
เครือข่ายภายในขององค์การสะพานปลา 

๘.๑๑ ผู้ดูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย 
และเมื่อตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ ให้รายงานต่อหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบโดยทันที 

ส่วนที่ ๙ การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) 
๙.๑ การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) 

๙.๑.๑ หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติสิทธิ์
เข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาในห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย(Server Room)ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 

๙.๑.๒ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่ายต้องจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เช่น ส่วนระบบเครือข่าย (Network Zone) เครื่องแม่ข่าย (Server Zone) 
เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานและควบคุมการเข้าถึง 

๙.๑.๓ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) ต้องทำการกำหนดสิทธิ์
บุคคลในการเข้าออก เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการบันทึกการเข้าออกพื้นที่ โดยผู้มีสิทธิ์เข้า
ต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุในเอกสาร หรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น 

๙.๑.๔ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใช้บัตรผ่านหรือ Biometric ในการเข้าออกห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย (Server Room) กรณีเจ้าหน้าที่ที ่ไม่มีหน้าที่เกี ่ยวข้องประจำ มีความจำเป็นต้องเข้าออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) ต้องมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ด้วยตลอดเวลา 

๙.๒ ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ โดย
ผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

๙.๒.๑ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อป้องกันความ
เสียหายหรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

๙.๒.๒ ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชำนาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
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๙.๒.๓ การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศต้องมีการขออนุมัติจาก 
หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการ 

๙.๒.๔ ไม่ติดตั ้งซอร์สโค้ดคอมไพเลอร์ (Complier) ของระบบสารสนเทศในเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ 

๙.๒.๕ กำหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารีสำหรับซอฟต์แวร์ของระบบ
สารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และจำกัดการเข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๙.๒.๖ กำหนดให้ผู ้ใช้งานหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้องต้องทำการทดสอบระบบสารสนเทศตาม
จุดประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนเพียงพอ ก่อนดำเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ 
เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

๙.๒.๗ วางแผนการทดสอบด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน 
ก่อนดำเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศ 

๙.๒.๘ จัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิมที่ไม่ได้ใช้งาน
ไว้อย่างปลอดภัยเพื่ออ้างอิง  

๙.๓ ให้มีการทบทวนการทำงานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่มีการเปลี ่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ 

๙.๓.๑ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ 

๙.๓.๒ วางแผนเฝ้าระวังและทบทวนการทำงานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ  

๙.๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก 
๙.๔.๑ กำหนดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างจากภายนอก 
๙.๔.๒ ระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอร์สโค้ด ในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก 
๙.๔.๓ กำหนดเรื่องการสงวนสิทธิ์ที ่จะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของ

ซอฟต์แวร์ที่จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงข้อตกลงในการรักษาความลับโดยระบุไว้ในสัญญา
จ้างที่ทำกับผู้ให้บริการภายนอกนั้น 

๙.๔.๔ กำหนดให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ก่อนมีการติดตั้ง  
๙.๔.๕ การทดสอบซอฟต์แวร์ห้ามทดสอบบนระบบและฐานข้อมูลที่ใช้งาน เลือกสำรองระบบ

และข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้กับระบบที่ใช้งาน 
๙.๕ มาตรการควบคุมผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) 
๙.๕.๑ ผู้ให้บริการที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้

ให้บริการที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเข้าปฏิบัติงานต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือขออนุมัติจากหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙.๕.๒ ดำเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานของผู้ให้บริการที่สิ้นสุด
การว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานโดยทันทีหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
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๙.๕.๓ กำหนดให้ผู ้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที ่มีไว้สำหรับการพัฒนาระบบงาน
(Develop Environment) เท่านั้น แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้าถึงส่วนที่ใช้งานจริง (Production Environment) 
ก็ต้องมีการควบคุมหรือตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามขอบเขต
ที่ได้กำหนดไว้ 

๙.๕.๔ การอนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
จำเป็นเท่านั้นและไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกลที่ใช้ทิ ้งเอาไว้โดยไม่จำเป็น 
ช่องทางดังกล่าวมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการขออนุมัติจากหัวหน้า
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนทุกครั้ง 

๙.๖ มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค  
๙.๖.๑ กำหนดให้ผู้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที่มีไว้สำหรับการพัฒนาระบบงาน บริหาร

จัดการช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น ควรมีการบันทึกดังต่อไปนี้  
๑) ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่ใช้งาน  
๒) สถานที่ที่ติดตั้ง  
๓) เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง  
๔) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์  
๕) ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ๆ  

๙.๖.๒ กำหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สำคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยทันที  
๙ .๖ .๓ กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ ให้ผู ้ด ูแลระบบ 

ดำเนินการ ดังนี้  
๑) มีการเฝ้าระวังและติดตามประเมินความเสี ่ยงสำหรับช่องโหว่ของระบบ

สารสนเทศรวมทั้งการประสานงานเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม  
๒) ให้กำหนดแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื ่อใช้ในการติดตามช่องโหว่ของระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน  
๓) กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้ง หรือทราบ

เกี่ยวกับช่องโหว่นั้น 
๙.๖.๔ ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่ง

ระบบให้ใช้งานได้อย่างจำกัดระยะเวลาเท่าที่จำเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลกษณ์
อักษร 

๙.๖.๕ การบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit Logging) 
มีการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้  

 ๑) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน 
 ๒) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ 
 ๓) ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ 
 ๔) ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 
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 ๕) ข้อมูลการล็อกอิน (Log in) ทั้งท่ีสำเร็จและไม่สำเร็จ 
 ๖) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ 
 ๗) ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชั่น (Configuration) ของระบบ 
 ๘) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) 
 ๙) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทำไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น 
 ๑๐) ข้อมูลไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่เข้าถึง 
 ๑๑) ข้อมูลโพรโทคอล (Protocol) เครือข่ายที่ใช้ 
 ๑๒) ข้อมูลแสดงการหยุดการทำงานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ๑๓) ข้อมูลแสดงการสำรองข้อมูลไม่สำเร็จ 

ส่วนที่ ๑๐ การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดไว้ให้งานร่วมกัน 
๑๐.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ องค์การ

สะพานปลา เป็นผู้จัดหามานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นผู้ใช้จะต้องใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานขององค์การสะพานปลาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์การสะพานปลา 

๑๐.๒ ห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การสะพานปลาเล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ในเวลางาน
โดยเด็ดขาด 

๑๐.๓ ไม่อนุญาตให้ ผู้ใช้งาน ทำการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลขององค์การสะพานปลา 

๑๐.๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การสะพานปลา 
รวมถึงปรับแต่งค่าระบบ ก่อนได้รับอนุญาตจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเด็ดขาด 

๑๐.๕ ผู้ใช้งานต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องมีการตั้งค่าระบบ เช่น Printer ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขององค์การสะพานปลา ก่อนได้รับอนุญาตจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเด็ดขาด 

๑๐.๖ การตั ้งชื ่อเครื ่องคอมพิวเตอร์ (Computer name) ส่วนบุคคลจะต้องกำหนดโดย
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลาเท่านั้น 

๑๐.๗ ห้ามทำการถอดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการติดตั้งไว้ ก่อนได้รับอนุญาต
จากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเด็ดขาด 

๑๐.๘ ห้ามกำหนดรหัสลับในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับ BIOS ด้วยตนเอง ก่อน
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเด็ดขาด 

๑๐.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ต้องได้รับการปกป้องเทียบเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
อยู่ภายในองค์กร อาทิ การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และมีการปรับปรุง Security Patch อยู่เสมอ ฯลฯ 

๑๐.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถแอบดูข้อมูล
ภายในเครื่องได้ 
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๑๐.๑๑ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขององค์การสะพานปลา ต้องไม่ถูกดัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของส่วนงานนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทำการติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร อย่างเด็ดขาด 

๑๐.๑๒ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ขององค์การสะพาน
ปลา เก็บข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ข้อมูลที่เป็นลักษณะลามกอนาจาร สื่อ
บันเทิงใด ๆ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวขนาดใหญ่ ทำให้สิ ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ/ทรัพยากรของระบบ ทำให้
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ลดลงสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทำลายข้อมูล
ออกจากอุปกรณ์ทันที 

๑๐.๑๓ ห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มิได้ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์กับผู้ดูแลระบบ มาใช้งาน
และเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาขึ้น
ทะเบียนกับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานก่อนการใช้งาน 

ส่วนที่ ๑๑ การรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and environment 
security) 

๑๑.๑ ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center)  
๑๑.๑.๑ กำหนดระดับความสำคัญของพื้นที่หรือจำแนกพื้นที่ใช้งานต้องมีการรักษา

ความปลอดภัย โดยจัดทำแผนผังแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ชัดเจน คือ พ้ืนที่ทำงานท่ัวไป (General working area) พ้ืนที่ทำงานของผู้ดูแลระบบ (System administrator 
area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Equipment area) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Data storage area) และพ้ืนที่ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area) 

๑๑.๑.๒ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่และจัดทำ “ทะเบียนผู้มีสิทธิ์และ
บันทึกเข้าออกพ้ืนที่” กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกการเข้าออก 

๑๑.๑.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความสำคัญ 
๑๑.๑.๔ ต้องพิสูจน์ตัวตน เช่น การใช้บัตรรูด การใช้รหัสผ่าน เพื่อควบคุมการเข้า-ออก

ในพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีมีความสำคัญ เช่น ห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) 
๑๑.๑.๕ ดูแลผู้ที่มาเยือนเฝ้าระวังการปฏิบัติงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ เพ่ือป้องกัน

การสูญหายของทรัพย์สิน และป้องกันการเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
๑๑.๑.๖ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่ม่ันคงปลอดภัย 
๑๑.๑.๗ ต้องควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง

เท่านั้น 
๑๑.๑.๘ ควบคุมการเข้าถึงเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่จัดเก็บหรือ

เผยแพร่อยู่บนเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต เพ่ือป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 
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๑๑.๑.๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกนำเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การสะพานปลา
ออกนอกพื้นที่ขององค์การสะพานปลา เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ต้องสำรองและลบข้อมูลที่เก็บ
อยู่ในสื่อบันทึกก่อนทุกครั้ง 

๑๑.๑.๑๐ จัดให้มีระบบสนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่
เพียงพอ ต่อความต้องการใช้งาน และมีความพร้อมในการใช้งานดังนี้ 

๑) ติดตั้งเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า  
๒) ติดตั้ง ระบบระงับเพลิง  
๓) ติดตั้งระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น  
๔) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพ่ือแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทำภายใน

ห้อง เครื่องทำงานผิดปกติหรือหยุดการทำงาน 
๕) วางแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอให้

มั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้ตามปกติ 
๑๑.๒ การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (Cabling Security) 

๑๑.๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ต้องผ่าน
เข้าไปในบริเวณท่ีมีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ กรณีต้องผ่านพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดตั้งระบบป้องกันที่ปลอดภัย 

๑๑.๒.๒ ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการ
ตัดสายสัญญาณเพ่ือทำให้เกิดความเสียหาย 

๑๑.๒.๓ ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการ
แทรกแซงรบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน 

๑๑.๒.๔ ติดป้ายชี้บ่งสายสัญญาณและบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการต่อสัญญาณผิดเส้น 
๑๑.๒.๕ จัดทำแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
๑๑.๒.๖ ห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึง

ของบุคคลภายนอก 
๑๑.๒.๗ พิจารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติก แทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม (เช่น

สายสัญญาณแบบ (Coaxial Cable) สำหรับระบบสารสนเทศท่ีสำคัญ 
๑๑.๒.๘ ดำเนินการสำรวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้ง

อุปกรณ์ดักจับสัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
๑๑.๓ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) 

๑๑.๓.๑ วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลา  
๑๑.๓.๒ จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการให้บริการทุกครั้ง 

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง 
๑๑.๓.๓ จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบเพื่อใช้ในการประเมิน

และปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว 
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๑๑.๓.๔ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาทำการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน ในกรณีท่ีต้องเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ ผู้ดูแลระบบจะต้องอยู่ในพื้นที่ทุกครั้ง 

๑๑.๓.๕ จัดให้มีการอนุมัตสิิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสำคัญโดยผู้รับจ้างให้บริการ
จากภายนอก ที่เข้ามาบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๑.๔ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property) 
๑๑.๔.๑ ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนนำอุปกรณ์

หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานภายนอก หรือ นำไปซ่อมบำรุงภายนอก  
๑๑.๔.๒ ผู ้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบ ติดตามให้ทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาตาม

ช่วงเวลาที่กำหนด และตรวจสอบอยู่ในสภาพดี 
๑๑.๔.๓ บันทึกข้อมูลการนำอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน และ

บันทึกส่งคืน เพ่ือเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย  
๑๑.๕ การป้องกันอุปกรณ์ท่ีใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (Security of Equipment off Premises) 

๑๑.๕.๑ กำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนำอุปกรณ์ 
หรือทรัพย์สินของหน่วยงานออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์ 

๑๑.๕.๒ ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไว้โดยลำพังในที่สาธารณะ เสี่ยงต่อ
การสูญหาย 

๑๑.๕.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สิน
ของตนเอง 

๑๑.๖ การกำจัดอุปกรณ์หรือการนำอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Re-
use of Equipment) 

๑๑.๖.๑ หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้อนุมัติในการกำจัด หรือ นำอุปกรณ์
สารสนเทศกลับมาใช้ โดยผู้ที่ต้องการกำจัด หรือ นำอุปกรณ์สารสนเทศกลับมาใช้ต้องยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อขออนุมัติ 

๑๑.๖.๒ ต้องทำลายข้อมูลสำคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกำจัดอุปกรณ์ดังกล่าว โดยต้อง
มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 

 ส่วนที่ ๑๒ การเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
๑๒.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตขององค์การสะพานปลาจะต้องพิสูจน์

ตัวตนผู้ใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกให้เท่านั้น 
๑๒.๒ องค์การสะพานปลาจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และ

อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลความรู้ และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพ่ื อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการขององค์การสะพานปลาเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อหาประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์เป็นการส่วนตัว 
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๑๒.๓ ผู้ใช้งานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง และการใช้งานนั้นต้องไม่เป็น
สาเหตุให้องค์กร และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเก่ียวพันกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย 
ทั้งนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดถือเป็นความผิดทางวินัย และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

๑๒.๔ ห้ามผู้ใช้งานเข้าชม ดาวน์โหลด หรือทำซ้ำสื่อจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่
ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที ่มีเนื ้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั ่นคงต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เว็บไซต์ที่เป็นภัย ต่อสังคม ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เกมส์ เพลง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ลามกอนาจาร 
และสื่ออ่ืนใดทีผ่ิดกฎหมาย 

๑๒.๕ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องเข้าใช้งานผ่าน Gateway ที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ องค์การ
สะพานปลาขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งานใน
ลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

๑๒.๖ ห้ามผู้ใช้งานคลิกหน้าต่างโฆษณาแบบป๊อบอัพ หรือเข้าสู่เว็บไซต์ใด ๆ ที่โฆษณาโดยสแปม 
เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีโปรแกรมมุ่งร้ายแฝงอยู่ หรืออาจโจรกรรมข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้อนุญาต 

๑๒.๗ ห้ามใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตที่มีการครอบครองแบนด์วิดท์จำนวนมาก เป็นเวลานาน 
เช่น ทีวีออนไลน์ ภาพยนตร์ออนไลน์ Video Streaming การโหลด BitTorrent เป็นต้น 

๑๒.๘ ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานขององค์การสะพานปลา ที่ยัง
ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต 

๑๒.๙ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ตก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน 

๑๒.๑๐ ในการเสนอความคิดเห็นผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะ
ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงขององค์การสะพานปลา การทำลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๑๒.๑๑ องค์การสะพานปลาดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑๒.๑๒ ห้ามผู้ใช้งานใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน 
๑๒.๑๓ รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา ไม่อนุญาตให้มีการ

แจ้งรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านของ
องค์กรอย่างเคร่งครัด 

๑๒.๑๔ หลังจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จ ให้ทำการออกจากระบบเพื่อป้องกันการเข้าใช้
งานโดยบุคคลอ่ืน ๆ 
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๑๒.๑๕ ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) การ
อัพเดท (Update) โปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่วนที่ ๑๓ การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
๑๓.๑ ผู้ใช้งานอีเมลทั้งหมดขององค์กร ต้องใช้ E-mail Account เป็นของตนเอง จากการ

ให ้ บ ร ิ ก า รของสำน ั ก ง านร ั ฐบาลอ ิ เ ล ็ คทรอน ิ กส ์  ( MailGoThai)  โ ดยร ู ปแบบ  user name คื อ 
xxx.y@fishmarket.co.th (xxx คือชื่อจริงภาษาอังกฤษ, y คือ ตัวอักษรตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ) 

๑๓.๒ ผู้ใช้งาน E-mail Account มีหน้าที่ต้องปกป้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับ เพ่ือป้องกัน
การถูกล่วงละเมิดและการนำอีเมลไปใช้ในทางที่ผิด 

๑๓.๓ ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงค่าการใช้โปรแกรมช่วยจำรหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ  (Save 
Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

๑๓.๔ ผู้ใช้งาน ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเมื่อได้รับรหัสผ่านครั้งแรก (Default Password) 
และต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก ๆ ๖ เดือน 

๑๓.๕ E-mail Account ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น hr@fishmarket.co.th อาจได้รับการ
สร้างขึ้นเพื่อเป็น E-mail Account กลางของส่วนงาน และ/หรือ เพื่อใช้งานร่วมกันโดยผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่ง
คนข้ึนไป โดยต้องมีผู้ใช้งานหนึ่งคนท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ  E-mail Account นั้น 

๑๓.๖ พื้นที่เก็บอีเมลบนระบบ (MailGoThai) ของผู้ใช้งานมีขนาดที่จำกัด ทั้งนี้ เมื่อปริมาณ
ของอีเมลมากจนใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่ที่ตั้งค่าไว้ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากระบบ และถ้าหาก
ปริมาณของอีเมลมากเกินกว่าพ้ืนที่จัดเก็บแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถรับ-ส่งอีเมลได้ตามปกติอีกต่อไป 

๑๓.๗ ผู้ใช้งานต้องลบอีเมลที่ไม่จำเป็นออกจาก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการรักษา
พื้นที่เก็บอีเมลให้เป็นไปตามขนาดที่องค์กรกำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
และอีเมลตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น 

๑๓.๘ ห้ามใช้ E-mail Account ขององค์กรเพื ่อกระทำการใด ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งผิด
กฎหมายตัวอย่าง เช่น เพื่อการโฆษณายาสูบ สิ่งมึนเมา สินค้าหนีภาษี การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 
เป็นต้น 

๑๓.๙ ห้ามใช้ E-mail Account ขององค์กรในการประกาศข้อมูลใด ๆ ในชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บบอร์ด บล็อก กระดานข่าว เป็นต้น เว้นแต่การประกาศข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทำงานให้กับองค์กร 

๑๓.๑๐ การใช้งานอีเมลต้องได้รับการตั้งค่าให้อีเมลส่งออกทุกฉบับมีลายเซ็นของผู้ส่งเสมอ 
โดยลายเซ็นนั้นต้องประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน องค์กร และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

๑๓.๑๑ ห้ามผู้ใช้งานทำสำเนาข้อความหรือทำสำเนาไฟล์แนบที่เป็นข้อมูลลับจากอีเมลของ
บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล 

๑๓.๑๒ ผู้ใช้งานต้องร่างเนื้อหาของอีเมลด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงอยู่เสมอว่าตนเองเป็น
ผู้ส่งออกอีเมลนั้นในนามตัวแทนขององค์กร 
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๑๓.๑๓ ห้ามผู้ใช้งานทำการปลอมแปลงข้อความในอีเมล หัวจดหมายอีเมล ลายเซ็นในอีเมล 
หรือ e-mail Account ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 

๑๓.๑๔ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่าน 
รับส่ง ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้และให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน 

๑๓.๑๕ ผู้ใช้งานต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง “Reply with History” ซึ่งเป็นการตอบกลับอีเมล
พร้อมไฟล์แนบไปยังผู้รับ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งานคำสั่ง 
“Reply with History” ผู้ใช้งานควรทำการลบไฟล์แนบทิ้งเสียก่อนที่จะทำการส่งอีเมล 

๑๓.๑๖ ผู้ใช้งานต้องทำการส่งอีเมลให้แก่ผู ้รับที่เกี ่ยวข้องและจำเป็นต้องรับทราบข้อมูล
เท่านั้น และห้ามใช้คำสั่ง “Reply All” ถ้าหากอีเมลฉบับนั้นไม่ได้มีความจำเป็นต้องตอบกลับไปยังผู้รับทุกคน 

๑๓.๑๗ ห้ามผู้ใช้งานส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ต้องการ ตัวอย่างเช่น อีเมลขยะ (Junk Mail) หรือ
โฆษณาสินค้าต่าง ๆ (Spam Mail) เป็นต้น 

๑๓.๑๘ ห้ามผู้ใช้งานสร้างหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับการส่ง อีเมลหลอกลวง หรือการส่งอีเมลใน
ลักษณะลูกโซ่โดยเด็ดขาด 

๑๓.๑๙ ห้ามผู้ใช้งานส่งหรือส่งต่ออีเมลที่มีเนื ้อหาหรือรูปภาพที่เข้าข่ายการดูหมิ่น หมิ่น
ประมาท กล่าวร้าย ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง เหยียดชนชั้น ข่มขู่ ลามกอนาจาร การยั่วยุทางเพศ หรือ
อีเมลที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นทางวัฒนธรรม หรือศาสนา และอีเมลที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ หรือ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด 

๑๓.๒๐ ห้ามผู้ใช้งานส่งอีเมลทีม่ีไฟล์แนบเกี่ยวกับการพนัน ภาพลามกอนาจาร หรือไฟล์อ่ืนใด
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำงานและส่งผลเสียต่อองค์กร 

๑๓.๒๑ ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจำเป็นต้องเปิดไฟล์แนบที่ได้รับจากผู้ส่ง
ที่ตนเองไม่รู้จัก ซึ่งไฟล์แนบนั้นอาจมีไวรัส อีเมลบอมบ์ หรือโปรแกรมแฝง (ม้าโทรจัน) 

๑๓.๒๒ เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อความเตือนจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตนมีไวรัส ผู้ใช้งานต้องระงับการส่งอีเมลโดยทันที จนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการแก้ไขจนกลับเข้าสู่
สภาพปกต ิ

๑๓.๒๓ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ต้องทำการล็อกเอ้าท์ออก
จากระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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หมวด ๒ นโยบายการรักษาความปลอดภัยและระบบสำรองข้อมูล 

วัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
๒) เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงาน

ให้กับหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
๓) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด และ

ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ 

ส่วนที่ ๑ การสำรองข้อมูล (Back Up) 
คัดเลือกระบบสารสนเทศที่สำคัญและจัดทำระบบสำรองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน ตามแนวทางต่อไปนี้ 
๑.๑ จัดทำบัญชีระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญทั้งหมดของหน่วยงานพร้อมทั้งกำหนดระบบ

สารสนเทศที่จะจัดทำระบบสำรอง และจัดทำระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๑.๒ กำหนดให้มีการสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ และวางแผน โดยการ

กำหนดความถี่ในการสำรองข้อมูล โดยพิจารณาจากความสำคัญของข้อมูล , ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยมีรายละเอียดการสำรองข้อมูล ดังนี้ 

๑.๒.๑ กำหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทำการสำรองเก็บไว้ดังนี้ 
๑) ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน (Configuration) สำหรับระบบ 
๒) ฐานข้อมูล (Database) ในระบบสารสนเทศ 
๓) ซอฟต์แวร์ (Software) ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์

ระบบงาน หรือซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ที่สำคัญ 
๑.๒.๒ กำหนดรูปแบบการสำรองข้อมูลให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็น การสำรองข้อมูลแบบเต็ม 

(Full Backup) หรือการสำรองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup) 
๑.๒.๓ ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สำรองไว้หรือตามความเหมาะสม

สำหรับการกู้คืนระบบ 
๑.๒.๔ บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการสำรองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดำเนินการ วัน/เวลา 

ชื่อข้อมูลที่สำรอง สถานการณ์สำรองข้อมูล เป็นต้น 
๑.๒.๕ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการสำรองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน และหาก

พบว่าผิดปกติต้องจัดทำบันทึกและดำเนินการแก้ไขโดยทันที 
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๑.๒.๖ ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลที่สำรองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล ต้องชี้บ่งสื่อบันทึกข้อมูลไว้
อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดของ ชื่อ วัน/เวลาสำรองข้อมูล ผู้รับผิดชอบ โดยสื่อสำรองข้อมูลจะต้องจัดเก็บไว้
อย่างปลอดภัย และข้อมูลที่สำรองต้องเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัย 

๑.๒.๗ จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูล
สำรองกับหน่วยงานควรห่างกันเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นในกรณีที่
เกิดภัยพิบัติกับหน่วยงาน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเกิดโรคระบาดจนไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ในสถานที่ทำงานได้ เป็นต้น ทั้งนี้สอดคล้องตามแผนฉุกเฉินด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ 

๑.๒.๘ วางแผนทดสอบบันทึกข้อมูลสำรองอย่างสม่ำเสมอเพ่ือตรวจสอบว่ายังคงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติ และสามารถนำข้อมูลที่สำรองกลับมาใช้งานได้ ( restore) โดยการทดสอบต้องจัดทำ
บันทึกการทดสอบไว้เป็นหลักฐาน 

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ ตามแนวทาง
ต่อไปนี้  

๒.๑ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

๒.๑.๑ กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
๒.๑.๒ ประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบที่มีความสำคัญเหล่านั้นรวมทั้งมาตรการเพื่อลด

ความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วง การเกิดโรคระบาด
จนไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานได้เป็นต้น  

๒.๑.๓ กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืน (Recover) ระบบสารสนเทศ และระยะเวลา
ในการกู้คืนระบบที่สอดคล้องตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ 

๒.๑.๔ กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในกู้คืนระบบ และการทดสอบแผนฉุกเฉิน 
๒.๑.๕ กำหนดช่องทางในการติดต่อเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน ทั้งผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน 

และผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้อง
ติดต่อผู้ให้บริการ  

๒.๑.๖ สร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องทำเม่ือเกิดเหตุเร่งด่วน  

๒.๒ มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
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๒.๓ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
ระบบสำรอง และการจัดทำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที ่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการท าง 
อิเล็กทรอนิกส์  

๒.๔ ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสำรอง และแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๒.๕ ทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสำรอง และแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินที่เพียงพอต่อ
สภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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หมวด ๓ นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศหรือสถานการณ์

ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดได้ 
๒) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบสารสนเทศ 
๓) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หากเกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อระบบสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
๓) ผู้ตรวจสอบภายใน 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

๑.๑ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 
(Information Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
(Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor)  
เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

๒. มีแนวทางในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถงึอย่างน้อย ดังนี้ 
๒.๑ มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ มีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๓ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและให้จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ 
๒.๔ มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้ 

๒.๔.๑ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบแบบอ่านได้
อย่างเดียว 

๒.๔.๒ ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่นๆ ให้สร้างสำเนาสำหรับข้อมูลนั้น
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้งาน รวมทั้งการทำลายหรือลบข้อมูลโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมี
การป้องกันอย่างเหมาะสม 

๒.๔.๓ กำหนดให้มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 

๒.๔.๔ กำหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูล
ล็อก (Log) แสดงการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึงระบบ  
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๒.๔.๕ ในกรณีที่มีเครื่องมือสำหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ กำหนดให้
แยกการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และมี
การจัดเก็บป้องกันเครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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หมวด ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO) หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และ
ผู้ใช้งาน  

แนวปฏิบัติ  

ส่วนที่ ๑ ระดับนโยบาย  
๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Officer : CEO) ขององค์การสะพานปลา 

เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกรณีระบบ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กร หรือผู้หนึ่งผู้ใดอัน เนื่องมาจากความบกพร่อง 
ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

๑.๒ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) องค์การ
สะพานปลา เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการ กำกับนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตลอดจนติดตาม ดูแล 
และควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

๑.๓ หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสะพานปลา รับผิดชอบ ดังนี้  
๑.๓.๑ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา ทบทวน วางแผน 

ติดตามการ บริหารความเสี่ยง และระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑.๓.๒ ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล  
๑.๓.๓ วางแผน จัดทำทบทวน ติดตาม กำกับ ดูแล แผนสำรอง และแผนเตรียมความ

พร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ส่วนที่ ๒ ระดับปฏิบัติงาน  
ระดับผู้ปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้ที ่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และ

ผู้ใช้งาน เป็นผู้รับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้  
๒.๑ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  

๒.๑.๑ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

๒.๑.๒ ประสานการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและ ภัยพิบัติ 

๒.๑.๓ ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย ระบบสารสนเทศ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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๒.๑.๔ ทำการสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery) ตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

๒.๑.๕ ป้องกันการถูกเจาะระบบ และแก้ไขปัญหาการถูกเจาะเข้าระบบฐานข้อมูล
จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต 

๒.๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศขององค์การสะพานปลา 

๒.๒ ผู้ใช้งาน เป็นผู้เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต โดยให้
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
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