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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โรงพยาบาลพลับพลาชัย 

------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงคและขอบเขต 

เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลพลับพลาชัย  หรือตอไปน้ีเรียกวา 
“องคการ” เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานได
อยางตอเน่ือง รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ องคกรจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดใหมีมาตรฐาน(Standard) แนว
ปฏิบัติ(Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ(Procedure) ใหครอบคลุมดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
1.1 การจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ทําใหดําเนินงานไดอยามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 กําหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

1.3 นโยบายน้ีจะตองทําการเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรไดรับทราบและเจาหนาที่ทุกคน
จะตองลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด 

1.4 เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ใหผูบริหาร เจาหนาที่  ผูดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหกับองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรในการดําเนินงาน
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

1.5 นโยบายน้ีตองมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลา 1 คร้ังตอป หรือ
ตามที่ระบบไวในเอกสาร “การตรวจสอบประเมินนโยบาย” 

 
2. องคประกอบของนโยบาย 

2.1 คํานิยาม 
2.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิง่แวดลอม 
2.3 การควบคุมการเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร 
2.4 การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.5 การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.6 การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและคอมพิวเตอรพกพา 
2.7 การใชงานอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.8 การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
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องคประกอบของนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคกรแตละสวนที่กลาวขางตนจะประกอบดวยวัตถุประสงค รายละเอียดของ
มาตรฐาน(Standard) แนวทางปฏิบัติ(Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure) ในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพื่อที่จะทําใหองคกรมีมาตรการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับที่ปลอดภัย 
ชวยลดความเสียหายตอการดําเนินงาน ทรัพยสิน บุคลากร ขององคกร ทําใหสามารถดําเนินงานได
อยางมั่นคงปลอดภัย 

นโยบายการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรน้ี จัดเปน
มาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ซึ่ง
เจาหนาที่ขององคกรและหนวยงานภายนอกจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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คํานิยาม 
 
คํานิยามที่ใชในนโยบายน้ี ประกอบดวย 

• องคกร หมายถึง โรงพยาบาลพลับพลาชัย 

• ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารขององคกร 

• กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี หมายถึง หนวยงานที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหคําปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายในองคกร 

• ผูอํานวยการกลุมศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี หมายถึง ผูมีอํานาจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขององคกร ซึ่งบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในสวนของการกําหนดนโยบาย
มาตรฐาน การควบคุมดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• การรักษาความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกร 

• มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใชในการปฏิบัติการจริงเพื่อใหไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

• วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเปนขอ ๆ  ที่ตองนํามาปฏิบัติ เพื่อให
ไดมาซึ่งมาตรฐานที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค 

• แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง หมายถึงแนวทางที่ไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนําใหปฏิบัติ
ตามเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 

• ผูใช หมายถึง บุคคลที่ไดรับอนุญาต(Authorized user) ใหสามารถเขาใชงาน บริหาร หรือดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยมีสิทธิ์และหนาที่ขึ้นอยูกับบทบาท(Role) ซึ่งองคกร
กําหนดไว ดังน้ี 
o ผูบริหาร หมายถึง ผูมีอํานาจบริหารในระดับสูงขององคกร เชน หัวหนาหนวยงานราชการ 

เปนตน 
o ผู ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจาหนาที่ที่ ได รับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรซึ่ง
สามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการฐานขอมูลของเครือขาย
คอมพิวเตอร 

o เจาหนาที่ หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา และ
เจาหนาที่ประจําโครงการขององคกร 

• หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่โรงพยาบาลพลับพลาชัยอนุญาตใหมี
สิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ  ของหนวยงาน โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใชระบบ
ตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในการักษาความลับของขอมูล  

• ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง ห รือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู ในระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร อาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง ขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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• สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล การจัด
ระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก  ใหเปนระบบที่ผู ใชสามารถ
เขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ 

• ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน
โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทํา
หนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

• ระบบเครือขาย(Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือการสง
ขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ขององคกรได เชน ระบบ  LAN, 
ระบบ Intranet, ระบบ Internet  เปนตน 
o ระบบ LAN และระบบ Intranet หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่ เชื่อมตอระบบ

คอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายที่มี จุดประสงคเพื่อการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน 

o ระบบ Internet หมายถึง ระบบเครือขาย อิเล็กทรอนิกสที่ เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรตาง ๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของ
หนวยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยในการสราง
สารสนเทศที่หนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการ
ใหบริการ การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย โปรแกรม ขอมูล และสารสนเทศ เปนตน 

• พ้ืนที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information System Workspace) 
หมายถึง พื้นที่ที่หนวยงานอนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
แบงเปน 
o พื้นที่ทํางานทั่วไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน

บุคคล และคอมพิวเตอรพกพาที่ประจําโตะทํางาน 
o พื้นที่ทํางานของผูดูแลระบบ (System administrator area) 
o พื้นที่ติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย  ( IT equipment or 

network area) 
o พื้นที่จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data storage area) 
o พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN coverage area) 

• เจาของขอมูล หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบขอมูลของระบบงานโดย
เจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลน้ัน ๆ หรือ ไดรับผลกระทบโดยตรงหากขอมูลเหลาน้ันเกิดสูญ
หาย 

• ทรัพยสิน หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงาน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน 
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• จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หมายถึง ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกันโดยผาน
เคร่ืองคอมพิวเตอรและเครือขายที่ เชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงจะเปนไดทั้งตัวอักษร ภาพถาย 
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได 
มาตรฐานที่ใชในการรับสงขอมูลชนิดน้ี ไดแก SMTP, POP3 และ IMAP เปนตน 

• รหัสผาน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ชุดคําสั่งไมพึงประสงค หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีผลทําใหคอมพิวเตอร ห รือระบบคอมพิวเตอรห รือ
ชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของหรือปฏิบัติงานไม
ตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว 

• ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานขององคการ
อยางครบถวน 

• ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีการตรวจสอบขอมูลกอนทําการจัดเก็บและ
ภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและแบบฟอรมการรายงานขอมูลที่มี
รูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 
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สวนที่ 1 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

(Physical and environment security) 
 

1. วัตถุประสงค 
กําหนดเปนมาตรการควบคุมและปองกันเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการ

เขาใชงานหรือการเขาถึงอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณา
ตามความสําคัญของอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและอาจ
จําเปนตองรักษาความลับ โดยมาตรการน้ีจะมีผลบังคับใชกับผูใชและหนวยงานภายนอก ซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

2. การกําหนดบริเวณที่ตองมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
2.1 ภายในองคกร ควรมีการจําแนกและกําหนดพื้นที่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ อยาง

เหมาะสม โดยจัดทําเปนเอกสาร “การกําหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ” เพื่อจุดประสงคในการเฝาระวัง ควบคุม กรรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากผูที่ ไมได
รับอนุญาต รวมทั้งปองกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 

2.2 ผูบริหาร ควรกําหนดและแบงแยกบริเวณพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหชัดเจน รวมทั้งจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพื้นที่ใชงานและประกาศใหรับทราบทั่วกัน โดย
การกําหนดพื้นที่ดังกลาวอาจแบงออกไดเปน พื้นที่ทํางานทั่วไป  (General working area) พื้นที่
ทํางานของผูดูแลระบบ (System administrator area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT equipment area)  พื้นที่จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data storage area) และ
พื้นที่ใชงานเครือขายไรสาย(Wireless LAN coverage area) เปนตน 

2.3 ผูบริหาร ตองกําหนดสิทธิ์ใหกับเจาหนาที่  ใหสามารถมีสิทธิ์ ในการเขาถึงพื้นที่ ใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ได รับมอบหมายอยางครบถวน 
ประกอบดวย 
2.3.1 จัดทํา “ทะเบียนผูมีสิทธิ์เขาออกพื้นที่” เพื่อใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
2.3.2 ทําการบันทึกการเขาออกพื้นที่ใชงานและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบการบันทึกการเขา

ออกดังกลาว โดยจัดทําเปนเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่” 
2.3.3 จัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติการเขาออกพื้นที่ ใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนประจําทุกวัน และใหมีการปรับปรุงรายการผูมีสิทธิ์เขาออกพื้นที่ ใชงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3. การควบคุมการเขาออก อาคาร สถานที่ 
3.1 จัดทําเอกสารระบุสิทธิ์ของผูใช และ “หนวยงานภายนอก” ในการเขาถึงสถานที่ โดยแบงแยกได 

ดังน้ี 
3.1.1 องคกรตองกําหนดสิทธิ์ ผูใช ที่มีสิทธิ์ผานเขาออกและชวงเวลาที่มีสิทธิ์ในการผานเขา

ออกในแตละ “พื้นที่ใชงานระบบ” อยางชัดเจน 
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3.1.2 การเขาถึงอาคารของหนวยงาน ของบุคคลภายนอกหรือผูมาติดตอ เจาหนาที่ รักษา
ความปลอดภัย จะตองใหมีการแลกบัตรที่ใชระบุตัวตนของบุคคลน้ัน ๆ เชน บัตร
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เปนตน แลทําการลงบันทึกขอมูลบัตรในสมุดบันทึกและรับ
แบบฟอรมการเขาออกพรอมกับบัตรผูติดตอ (Visitor) 

3.1.3 บุคคลที่มาติดตอตองติดบัตรผูติดตอ (Visitor) ตรงจุดที่สามารถเห็นไดชัดเจน 
ตลอดเวลาที่อยูในองคกร 

3.1.4 กรณีที่บุคคลภายนอกหรือผูติดตอ ตองการนําอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรสวน
บุคคล หรือคอมพิวเตอรพกพา หรืออุปกรณเครือขายเขาบริเวณอาคาร เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยจะตองลงบันทึกในแบบฟอรมการเขาออกในรายการอุปกรณที่นําเขามา
ใหถูกตอง 

3.1.5 เจาหนาที่ ที่บุคคลภายนอกเขามาติดตอ จะตองลงชื่ออนุญาตการเขาออกในแบบฟอรม
การเขาออกไดถูกตอง 

3.1.6 บุคคลภายนอกหรือผูติดตอ ตองคืนแบบฟอรมการเขาออกและบัตรผูติดตอ(Visitor) กับ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกอนออกจากอาคาร และ รปภ. ตองตรวจสอบผูติดตอ 
อุปกรณ พรอมลงเวลาออกที่สมุดบันทึกใหถูกตอง 

3.2 ผูใช จะไดรับสิทธิ์ใหเขาออกสถานที่ทํางานไดเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ถูกกําหนดเพื่อใชในการทํางาน
เทาน้ัน 

3.3 หากมีบุคคลอื่นใดที่ไมใชผูใช ขอเขาพื้นที่โดยมิไดขอสิทธิ์ในการเขาพื้นที่น้ันไวเปนการลวงหนา 
หนวยงานเจาของพื้นที่ ตองตรวจสอบเหตุผลและความจําเปน กอนที่จะอนุญาต ทั้ง น้ีจะตอง
แสดงบัตรประจําตัวที่องคกรออกให โดยหนวยงานเจาของพื้นที่ตองจดบันทึกบุคคลและการขอ
เขาออกไวเปนหลักฐาน ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไมอนุญาตใหเขาพื้นที่ 
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สวนที่ 2 
การควบคุมการเขาออกหองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computer Center Entry Control) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุม ปองกันมิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวของในการปฏิบัติ

หนาที่เขาถึง ลวงรู แกไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งจะทําให
เกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบขอมูลขององคกร โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเขา
ออกที่แตกตางกันของกลุมบุคลตาง ๆ ที่มีความจําเปนตองเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร 

2. คําจํากัดความของผูเกี่ยวของ 
2.1 ผูดูแลระบบ หมายถึง เจาหนาที่ทุกคนที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับงานปฏิบัติการและบํารุง

ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี
2.2 เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่องคกรที่มีสิทธิ์ในการเขาออกสถานที่ อาหาร หอง ภายในองคกร 
2.3 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก หมายถึง บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่มาทําการติดตอขอ

เขาถึงหรือใชขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี
3. บทบาทและความรับผิดชอบ 

3.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1.1 อนุมัติสิทธิ์เขาออกพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.2 อนุมัติกระบวนการควบคุมการเขาออก กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี

3.2 ผูดูแลระบบ กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี
3.2.1 ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเขามาภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใหปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑของศูนยเทคโน ฯ อยางเครงครัด 
3.2.2 ตรวจสอบใหมั่นใจวาบุคคลที่ไดผานเขาออกกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีตองติดบัตรผู

ติดตอ (Visitor) หรือบัตรประจําตัวขององคกรเทาน้ัน 
4. กระบวนการควบคุมการเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร 

4.1 ผูดูแลระบบ กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีและเจาหนาที่ องคกร มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
4.1.1 ผูดูแลระบบ ควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสัดสวนชัดเจน เชน 

สวนระบบเครือขาย ( Network Zone) ส วนเคร่ืองแม ขาย (Server Zone) สว น
เคร่ืองพิมพ(Printer Zone) เปนตน เพื่อสะดวกในกาปฏิบัติงานและยังทําใหการควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรสําคัญตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.1.2 กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี ตองทําการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขาออกกลุม
สารสนเทศและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของภายใน และมีการ
บันทึก “ทะเบียนผูมีสิทธิ์ เขาออกพื้นที่” เชน เจาหนาที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
(Computer Operator) เจาหนาที่ผูดูแลระบบ(System Administrator) เปนตน 

4.1.3 สิทธิ์ในการเขาออกหองตาง ๆ  ภายในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีของเจาหนาที่แตละ
คน ตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยผาน
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กระบวนการลงทะเบียนที่ระบไุวในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบ” 
เปนลายลักษณอักษร โดยสิทธิ์ของเจาหนาที่แตละคนขึ้นอยูกับหนาที่การปฏิบัติงาน
ภายในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี

4.1.4 เจาหนาที่ทุกคนตองทําบัตรผานเพื่อใชในการเขาออกกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีตาม
กระบวนการที่ระบุในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบ” 

4.1.5 ตองจัดทําระบบเก็บบันทึกการเขาออกกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีตามกระบวนการที่
ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่” 

4.1.6 กรณีเจาหนาที่ที่ ไมมีหนาที่ เกี่ยวของประจํา อาจมีความจําเปนตองเขาออกกลุม
สารสนเทศและเทคโนโลย ีก็ตองมีการควบคุมอยางรัดกุม 

4.1.7 การเขาถึงกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีและหองคอมพิวเตอร ตองมีการลงบันทึกตาม
แบบฟอรมที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่” 

4.1.8 เจาหนาที่กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีทุกคนตองตรวจสอบใหมั่นใจวาบุคคลที่ผานเขา
ออกทุกคนตองกรอกแบบฟอรมดังกลาว 

4.2 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
4.2.1 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ทุกคนตองทําการแลกบัตรที่ใชระบุตัวตน เชน บัตร

ประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ กับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อ รับบัตรผูติดตอ 
“Visitor” แลวทําการลงบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึก ตามที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึก
การเขาออกพื้นที่” 

4.2.2 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ที่ นําอุปกรณคอมพิวเตอรห รืออุปกรณที่ ใชในการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร จะตองลงบันทึกรายการอุปกรณในแบบฟอรมการขออนุญาต
เขาออกตามที่ระบุไวในเอกสาร “บันทึกการเขาออกพื้นที่” ใหถูกตองชัดเจน 

4.2.3 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ตองติดบัตรผานตรงจุดที่สามารถเห็นไดชัดเจน
ตลอดเวลาที่อยูในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี

4.2.4 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก สามารถเขาออกกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี ไดดวย
บัตรผูติดตอ “Visitor” โดยสิทธิ์จะขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปนในการขอเขาปฏิบัติงาน
ภายในกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี

4.2.5 พื้นที่ที่ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก สามารถเขาไดตามที่ระบุไวในแบบฟอรมการขอ
อนุญาตเขาออก และตองมีเจาหนาที่คอยสอดสองดูแลตลอดเวลา 

4.2.6 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก สามารถนําผูติดตามเขามาชวยงานไดไมเกินคร้ังละ 2 คน 
และทุกคนจะตองถูกบันทึกการเขาออกเชนกัน 

4.2.7 ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ตองคืนบัตรผูติดตอกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่ง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองตรวจสอบการคืนบัตรและตรวจสอบแบบฟอรมการ
ขออนุญาตเขาออกวามีเจาหนาที่ลงนามอนุญาตแลวทุกคร้ัง 

4.2.8 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตองตรวจสอบรายการอุปกรณที่ลงบันทึกไวในแบบฟอรม
การขออนุญาตเขาออกและตรวจสอบอุปกรณที่นําออกมาใหถูกตอง 
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4.2.9 เจาหนาที่กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสมุด
บันทึกและแบบฟอรมการขออนุญาตเขาออกกับเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย เปน
ประจําทุกเดือน 

4.2.10 เจาหนาที่กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีตองทําการทบทวนสิทธิ์ของเจาหนาที่ใหมีความ
ถูกตองเหมาะสมอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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สวนที่ 3 
การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Access Control) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไมไดอนุญาตเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขององคกร และปองกันการบุกรุกผานระบบเครือขายจากผูบุกรุก จากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึง
ประสงค ที่จะสรางความเสียหายแกขอมูล หรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหหยุดชะงัก และทําใหสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจนตัวบุคคลที่เขาใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกรไดอยางถูกตอง 

2. กระบวนการหลักในการควบคุมการเขาถึงระบบ 
2.1 สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สําคัญตองมีการควบคุมการเขาออก

ที่รัดกุมและอนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับสิทธิ์และมีความจําเปนผานเขาใชงานไดเทาน้ัน 
2.2 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลใหเหมาะสมกับการเขาใชงานของ

ผูใชระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้ง น้ีผู ใชระบบ
จะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน 

2.3 ผูดูแลระบบ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทาน้ันที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
และระบบขอมูลได 

2.4 ผูดูแลระบบ ควรจัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขององคกร และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีตอระบบขอมูลสําคัญ 

2.5 ผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ กาแกไขเปลีย่นแปลงสทิธิ์ตาง ๆ 
และการผานเขาออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผูที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาต เพื่อเปน
หลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดขึ้น 

3. การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 ผูดูแลระบบ มีหนาที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิ์ในการผานเขาสูระบบ ไดแก

ผูใชในการขออนุญาตเขาระบบงานน้ัน จะตองมีการทําเปนเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเขาสูระบบ
และกําหนดใหมีการลงนามอนุมัติ  เอกสารดังกลาวตองมีการจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 

3.2 เจาของขอมูล และ “เจาของระบบงาน” จะอนุญาตใหผู ใชงานเขาสูระบบเฉพาะในสวนที่
จําเปนตองรูตามหนาที่งานเทาน้ัน เน่ืองจากการใหสิทธิ์เกินความจําเปนในการใชงาน จะนําไปสู
ความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาที่ ดังน้ันการกําหนดสิทธิ์ ในการเขาถึงระบบงานตอง
กําหนดตามความจําเปนขั้นต่ําเทาน้ัน 

3.3 ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูลและระบบงานตามความจําเปนตอ
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใช 
4.1 การลงทะเบียนเจาหนาที่ใหมของกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีควรกําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติ

อยางเปนทางการสําหรับการลงทะเบียนเจาหนาที่ใหมเพื่อใหมีสิทธิ์ตาง ๆ ในการใชงานตาม
ความจําเปนรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน เชน เมื่อลาออกไป หรือ
เมื่อเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร เปนตน 

4.2 กําหนดสิทธิ์การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม
ประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ระบบเครือขายไรสาย  (Wireless 
LAN) ระบบอินเทอรเน็ต เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่และตองได รับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลระบบเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ 

4.3 ผูใช ตองลงนามรับทราบสิทธิ์และหนาที่เกี่ยวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลาย
ลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

4.4 การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน (User account) และรหัสผานของเจาหนาที่ 
4.4.1 ผูดูแลระบบ ที่รับผิดชอบระบบงานน้ัน ๆ ตองกําหนดสิทธิ์ของเจาหนาที่ ในการเขาถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตละระบบ รวมทั้งกําหนดสิทธิ์แยกตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ตามที่กําหนดไวในเอกสาร “การบริหารจัดการ
สิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” 

4.4.2 การกําหนด การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน ตองปฏิบัติตาม “การบริหาร
จัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” 

4.4.3 กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิ์พิเศษกับผู ใช หมายถึง ผู ใชที่มีสิทธิ์สูงสุด ตองมีการ
พิจารณาการควบคุมผูใชที่มีสิทธิ์พิเศษน้ันอยางรัดกุมเพียงพอโดยใชปจจัยตอไปน้ี
ประกอบการพิจารณา 

4.4.3.1 ควรไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูดูแลระบบงานน้ัน ๆ 
4.4.3.2 ควรควบคุมการใชงานอยางเขมงวด เชน กําหนดใหมีการควบคุมการใชงาน

เฉพาะกรณีจําเปนเทาน้ัน 
4.4.3.3 ควรกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลา

ดังกลาว 
4.4.3.4 ควรมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด เชน ทุกคร้ังหลังหมดความจําเปน

ในการใชงาน หรือ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานานก็ควร
เปลี่ยนรหัสผานทุก 3 เดือน เปนตน 

4.5 การบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ 
4.5.1 ผูดูแลระบบ ตองกําหนดชั้นความลับของขอมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูลและวิธี

ปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรงและ
การเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ 
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4.5.2 เจาของขอมูล จะตองมีการสอบทานความเหมาะสมของสิทธิ์ ในการเขาถึงขอมูลของ
ผูใชงานเหลาน้ีอยางนอยปละ 4 คร้ัง เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิ์ตาง ๆ ที่ใหไวยังคงมีความ
เหมาะสม 

4.5.3 วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับทั้งการเขาถึงโดยตรง
และการเขาถึงผานระบบงาน ผูดูแลระบบ ตองกําหนดรายชื่อผูใชงาน (User Account) 
และรหัสผาน (Password) เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้น
ความลับขอมูล 

4.5.4 การรับสงขอมูลสําคัญผานเครือขายสาธารณะ ควรไดรับการเขารหัส(Encryption) ที่เปน
มาตรฐานสากล เชน SSL, VPN หรือ XML Encryption เปนตน 

4.5.5 ควรมีการกําหนดใหเปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับความสําคัญของ
ขอมูล ตามที่ระบุไวในเอกสาร  “การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน” 

4.5.6 ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีที่นําเคร่ืองคอมพิวเตอรออก
นอกพื้นที่ขององคกร เชน สงเคร่ืองคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ควรสํารองและลบขอมูลที่
เก็บอยูในสื่อบันทึกกอน เปนตน 

5. การบริหารจัดการการเขาถึงระบบเครือขาย 
5.1 ผูดูแลระบบ ตองมีการออกแบบระบบเครือขายตามกลุมของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่มีการใชงาน กลุมของผูใช และกลุมของระบบสารสนเทศ เชน โซนภายใน
(Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เปนตน เพื่อทําใหการควบคุม และปองกัน
การบุกรุกไดอยางเปนระบบ 

5.2 การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร โดยผานทางอินเทอรเน็ตจะตองไดรับการอนุมัติเปน
ลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานโครงขายระบบเทคโนโลยีสานสนเทศและ
การสื่อสารกอนที่จะสามารถใชงานไดในทุกกรณี 

5.3 ผูดูแลระบบ ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพื่อควบคุมผูใชใหสามารถใชงานเฉพาะเครือขาย
ที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

5.4 ผูดูแลระบบ ควรมีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน 
5.5 ผูดูแลระบบ ควรจัดใหมีวิธีเพื่อจํากัดการใชเสนทางบนเครือขาย (Enforced Path) จากเคร่ือง

ลูกขายไปยังเคร่ืองแมขาย เพื่อไมใหผูใชสามารถใชเสนทางอื่น ๆ ได 
5.6 ตองกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคา parameter ตาง ๆ  

ของระบบเครือขายและอุปกรณตาง ๆ ที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจน และควรมีการ
ทบทวนการกําหนดคา parameter ตาง ๆ อยางนอยปละคร้ัง นอกจากน้ี การกําหนดแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงคา parameter ควรแจงบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบทุกคร้ัง 

5.7 ระบบเครือขายทั้งหมดขององคกรที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่น ๆ ภายนอกองคกร 
ควรเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทํา Packet filtering เชน การใช 
Firewall หรือ Hardware อื่น ๆ  รวมทั้งตองมีความสามารถในการตรวจมัลแวร (Malware) 
ดวย 
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5.8 ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคลที่ เขาใช
งานระบบเครือขายขององคกรในลักษณะที่ผิดปกติผานระบบเครือขาย โดยมีการตรวจสอบการ
บุกรุกผานระบบเครือขาย การใชงานในลักษณะที่ผิดปกติและการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบ
เครือขายโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ 

5.9 การเขาสูระบบงานเครือขายภายในองคกร โดยผานทางอินเทอรเน็ตจําเปนตอมีการ Login และ
ตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

5.10 IP address ภายในของระบบงานเครือขายภายในขององคกร จําเปนตองมีการปองกันมิให
หนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได เพื่อเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอก
สามารถรูขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเครือขายและสวนประกอบของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดโดยงาย 

5.11 ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตาง ๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ 

5.12 การใชเคร่ืองมือตาง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ควรได รับการอนุมัติจาก
ผูดูแลระบบ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน 

5.13 การติดตั้งและการเชื่อมตออุปกรณเครือขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่กลุมสารสนเทศ
และเทคโนโลยี เทาน้ัน 

6. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
6.1 ควรกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย  (Server) ในการกําหนด

แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อยางชัดเจน 
6.2 ตองมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรแมขายและในกรณีที่พบวามีการ

ใชงานหรือเปลี่ยนแปลงคาในลักษณะผิดปกติ จะตองดําเนินการแกไข รวมทั้งมีการรายงานโดย
ทันที 

6.3 ตองเปดใชบริการ (Service) เทาที่จําเปนเทาน้ัน เชน บริการ telnet ftp หรือ ping เปนตน 
ทั้งน้ีหากบริการที่จําเปนตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภัยแลว ตองมีมาตรการ
ปองกันเพิ่มเติมดวย  

6.4 ควรดําเนินการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟทแวรใหเปนปจจุบัน เพื่ออุดชองโหวตาง ๆ ของโปรแกรม
ระบบ (System Software) อยางสม่ําเสมอ เชน Web Server เปนตน 

6.5  ควรมีการทดสอบโปรแกรมระบบ (System Software) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการใชงานโดยทั่วไปกอนติดตั้งและหลังจากการแกไขหรือบํารุงรักษา 

6.6 การติดตั้งและการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรแมขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่กลุม
สารสนเทศและเทคโนโลย ีเทาน้ัน 

7. การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ 
7.1 ควรกําหนดใหมีการบันทึกการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขายและเครือขายบันทึกการ

ปฏิบัติงานของผูใชงาน (Application logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก 
เชน บันทึกการเขาออกระบบ บันทึกการพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใชงาน command 
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line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บบนัทึกดังกลาวไว
อยางนอย 3 เดือน 

7.2 ควรมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานอยางสม่ําเสมอ 
7.3 ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบนัทึกตาง ๆ  และจํากัดสิทธิ์การเขาถึงบันทึกเหลาน้ัน

ใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทาน้ัน 
8. การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก 

กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีตองกําหนดใหมีการควบคุมการใชงานระบบที่ผูดูแลระบบได
ติดตั้งไวภายในองคกร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอก โดยมีแนวทางปฏบิัติ ดังน้ี 
8.1 การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) สูระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร 

กอใหเกิดชองทางที่มีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากรขององคกร การ
ควบคุมบุคคลที่เขาสูระบบขององคกรจากระยะไกลจึงตองมีการกําหนดมาตรการการักษาความ
ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 

8.2 วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได จากระยะไกลตองได รับการอนุมัติ
จากผูอํานวยการกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี กอน และมีการควบคุมอยางเขมงวดกอน
นํามาใชและผูใชตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด 

8.3 กอนทําการใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชตองแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือความ
จําเปนในการดําเนินงานกับองคกรอยางเพียงพอและตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางเปน
ทางการ 

8.4 ตองมีการควบคุมพอรต(Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม การเขาสูระบบโดยการโทรศัพท
เขาองคการน้ัน ตองดูและการจัดการโดยผูดูแลระบบและวิธีการหมุนเขาตองได รับการอนุมัติ
อยางถูกตองและเหมาะสมแลวเทาน้ัน 

8.5 การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบจากระยะไกล ตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปนเทาน้ัน และไม
ควรเปด Port และ Modem ที่ใชทิ้งเอาไวโดยไมจําเปน ชองทางดังกลาวควรตัดการเชื่อม
ตอเมื่อไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดตอเมื่อมีการรองขอที่จําเปนเทาน้ัน 

9. การพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชที่อยูภายนอก 
9.1 ผูใชระบบทุกคนเมื่อจะเขาใชงานระบบ ตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบขององคกร สําหรับ

ในทางปฏิบัติจะแบงออกเปนสองขั้นตอน คือ 
9.1.1 การแสดงตัวตน(Identification) คือขั้นตอนที่ผูใชแสดงชื่อผูใช (Username) 
9.1.2 การพิสูจนยืนยันตัวตน(Authentication) คือ ขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงวา

เปนผูใชตัวจริง เชน การใชรหัสผาน(Password) หรือการใชสมารทการดหรือการใช USB 
token ที่มีความสามารถ PKI เปนตน 

9.2 การเขาสูระบบสารสนเทศขององคกรน้ัน จะตองมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจนตัวตนอยาง
นอย 1 วิธ ี

9.3 การเขาสูระบบสารสนเทศขององคกรจากอินเทอรเน็ตน้ัน ควรมีการตรวจสอบผูใชงานดวย 
9.4 การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะตองมีการตรวจสอบ 

เพื่อพิสูจนตัวตนของผูใชงาน เชน รหัสผาน หรือวิธีการเขารหัส เปนตน 
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สวนที่ 4 
การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Third party access control) 
 

1. วัตถุประสงค 
การใชบริการจากหนวยภายนอกอาจกอใหเกิดความเสี่ยงได เชน ความเสี่ยงตอการเขาถึงขอมูล 

ความเสี่ยงตอการถูกแกไขขอมูลอยางไมถูกตอง และการประมวลผลของระบบงานโดยไมไดรับอนุญาต 
เปนตน เพื่อใหการควบคุมหนวยงานภายนอกที่มีการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคกร ใหเปนไปอยางมั่นคงปลอดภัยและกําหนดแนวทางในการคัดเลือก ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอก เชน การพัฒนาระบบการใชบริการของที่ปรึกษา การใชบริการดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก เปนตน 

2. แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ผูอํานวยการกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีตองกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงจากการ

เขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออุปกรณที่ ใชในการประมวลผลโดย
หนวยงานภายนอก และกําหนดมาตรการรองรับหรือแกไขที่เหมาะสมกอนที่จะอนุญาตใหเขาถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได 

2.2 การควบคุมการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานภายนอก 
2.2.1 บุคคลภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขององคกรจะตองทําเร่ืองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพื่อขออนุมัติจากผูอํานวยการ
กลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ี

2.2.2 จัดทําเอกสารแบบฟอรมสําหรับใหหนวยงานภายนอกทําการระบุเหตุผลความจําเปนที่
ตองเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตองมีรายละเอียดอยางนอย 
ดังน้ี 
2.2.2.1 เหตุผลในการขอใช 
2.2.2.2 ระยะเวลาในการใช 
2.2.2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณที่เชื่อมตอเครือขาย 
2.2.2.4 การตรวจสอบ MAC address ของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ 
2.2.2.5 การกําหนดการปองกันในเร่ืองการเปดเผยขอมูล 

2.2.3 หนวยงานภายนอก ที่ทํางานใหกับองคกรทุกหนวยงาน ไมวาจะทํางานอยูภายในองคกร
หรือนอกสถานที่ จําเปนตองลงนามในสัญญาการไมเปดเผยขอมูลขององคกร โดยสัญญา
ตองจัดทําใหเสร็จกอนใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.4 องคกร ควรพิจารณาการเขาไปประเมินความเสี่ยงหรือจัดทําการควบคุมภายในของ
หนวยงานภายนอก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เขาไปปฏิบัติงาน 
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2.2.5 เจาของโครงการ ซึ่งรับปดชอบตอโครงการที่มีการเขาถึงขอมูลโดยหนวยงานภายนอก
ตองกําหนดการเขาใชงานเฉพาะบุคคลที่จําเปนเทาน้ันและใหหนวยงานภายนอกลงนาม
ในสัญญาไมเปดเผยขอมูล 

2.2.6 สําหรับโครงการขนาดใหญ หนวยงานภายนอกที่สามารถเขาถึงขอมูลที่มีความสําคัญของ
องคกร ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานน้ัน ๆ  ใหมีความมั่นคงปลอดภัยทัง้ 3 ดาน 
คือ การรักษาความลับ (Confidentially)  การรักษาความถูกตองของขอมูล  ( Integrity) 
และการรักษาความพรอมที่จะใหบริการ (Availability) 

2.2.7 องคกรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตามสัญญาการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อใหมั่นใจวา องคกรสามารถควบคุมการใชงานไดอยางทั่วถึงตามสัญญาน้ัน 

2.2.8 ควรดําเนินการใหผูใหบริการหนวยงานภายนอกจัดทําแผนการดําเนินงาน คูมือการ
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อควบคุม
หรือตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการไดอยางเขมงวด เพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปตาม
ขอบเขตที่ไดกําหนดไว 
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สวนที่ 5 
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

(Use of Personal Computer) 
 

1. วัตถุประสงค 
ขอกําหนดมาตรฐานการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลน้ีไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อชวยใหผู ใช

ไดรับทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและผูใชควรทํา
ความเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อปองกันทรัพยากรและขอมูลที่มีคาขององคกร ใหมี
ความลับ ความถูกตอง และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 

2. การใชงานทั่วไป 
2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรที่องคกรอนุญาตใหผูใช ใชงานเปนทรัพยสินขององคกร ดังน้ัน ผูใชจึงควรใช

งานเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานขององคกร 
2.2 โปรแกรมที่ไดถูกติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรขององคกร ตองเปนโปรแกรมที่องคกรไดซื้อ

ลิขสิทธิ์มาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ันหามผูใชคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และนําไปติดตั้งบน
เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

2.3 ไมอนุญาตใหผูใช ทําการติดตั้งและแกไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ชององคกร 

2.4 การตั้งชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร(Computer name) สวนบุคคล จะตองกําหนดโดยเจาหนาที่ของ
องคกรเทาน้ัน 

2.5 การเคลื่อนยายหรือสงเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลตรวจซอมจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่
ของกลุมสารสนเทศและเทคโนโลย ีเทาน้ัน 

2.6 กอนการใชงานสื่อบันทึกพกพาตาง ๆ  ควรมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมปองกัน
ไวรัส 

2.7 ไมควรเก็บขอมูลสําคัญขององคกรไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ทานใชงานอยู 
2.8 ไมควรสราง Short-cut หรือปุมกดงายบน Desktop ที่เชื่อมตอไปยังขอมูลสําคัญขององคกร 
2.9 ผูใช มีหนาที่และรับผิดชอบตอการดูแลรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยควร

ปฏิบัติ ดังน้ี 
2.9.1  ไมควรนําอาหารหรือเคร่ืองดื่มอยูใกลบริเวณเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2.9.2  ไมควรวางสื่อแมเหล็กไวใกลหนาจอเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ Disk Drive 

3. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
3.1 ผูใช ตองกําหนดชื่อผู ใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงาน

ระบบปฏิบัติการ 
3.2 ผูใช ควรตั้งการใชงานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ 10 นาที 

เพื่อใหทําการล็อคหนาจอเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากน้ันเมื่อตองการใชงานผูใชตองใสรหัสผาน 
3.3 ผูใช ไมควรอนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password) ของตน ใน

การเขาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรรวมกัน 
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3.4 ในระหวางเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน ผูใชควร Log-out ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรห รือ
ล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen Saver 

4. แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน 
4.1 ใหผูใชปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผานที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์

การใชงานระบบและรหัสผาน” 
5. การปองกันจากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware) 

5.1 ผูใช ตองทําการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอรและโปรแกรมใชงานตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ เพื่อปดชองโหว (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟทแวรเปนการปองกันการโจมตีจาก
ภัยคุกคามตาง ๆ 

5.2 ผูใช มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) ใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
5.3 ผูใช ควรตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อตาง ๆ เชน Floppy Disk, Thumb Drive และ Data 

Storage อื่น ๆ กอนนํามาใชงานรวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
5.4 ผูใชควรตรวจสอบไฟลที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกสห รือไฟลที่ดาวนโหลดมาจาก

อินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกันไวรัส กอนใชงาน 
5.5 ผูใชควรตรวจสอบขอมูลคอมพิวเตอรใดที่มีชุดคําสั่งไมพึงประสงครวมอยูดวย ซึ่งมีผลทําให

ขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูก
แกไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว 

6. การสํารองขอมูลและการกูคืน 
6.1 ผูใชตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึกอื่น ๆ เชน CD, 

DVD, External Hard Disk เปนตน 
6.2 ผูใชมีหนาที่เก็บรักษาสื่อขอมูลสาํรอง (Backup Media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการ

ร่ัวไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมูลที่สํารองไวอยางสม่ําเสมอ 
6.3 ผูใชควรประเมินความเสี่ยงวาขอมูลที่เก็บไวบน Hard Disk ไมควรจะเปนขอมูลสําคัญเกี่ยวของ

กับการทํางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไมกระทบตอการดําเนินการขององคกร  
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สวนที่  6 
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Use of Notebook Computer) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยสําหรับอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาและการนําไป

ปฏิบัติงานภายนอกองคกร เพื่อเปนการปองกันขอมูลและอุปกรณขององคกรใหเกิดความปลอดภัย 
ผูใชจึงควรรับทราบถึงขอกําหนดและมาตรฐานในการใชงาน การบํารุงรักษาและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ใน
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การใชงานทั่วไป 
2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาที่องคกรอนุญาตใหผูใชใชงานเปนทรัพยสนิขององคกร ดังน้ันผูใช

จึงควรใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานขององคกร 
2.2 โปรแกรมที่ไดถูกติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาขององคกรตองเปนโปรแกรมที่

องคกรไดซื้อลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ันหามผูใชคัดลอกโปรแกรมตาง  ๆ และนําไป
ติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือแกไขหรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 

2.3 การตั้งชื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร (computer name) แบบพกพาจะตองกําหนดโดยเจาหนาที่กลุม
สารสนเทศและเทคโนโลย ีเทาน้ัน 

2.4 การเคลื่อนยายหรือสงเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาตรวจซอมจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่
ของกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยเีทาน้ัน 

2.5 ผูใชควรศึกษาและปฏิบัติตามคูมือการใชงานอยางละเอียด เพื่อการใชงานอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

2.6 ไมดัดแปลงแกไขสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรและรักษาสภาพของคอมพิวเตอรใหมี
สภาพเดิม 

2.7 ในกรณีที่ตองการเคลื่อนยายเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา ควรใสกระเปาสําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพา เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เชน การตกจาก
โตะทํางาน หรือหลุดมือ เปนตน 

2.8 ไมควรใสเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาไปในกระเปาเดินทางที่เสียงตอการถถูกกดทับโดยไมได
ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเคร่ือง หรืออาจถูกจับโยนได 

2.9 การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศรอนจัด ควร
ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อเปนการพักเคร่ืองสักระยะหน่ึงกอนเปดใชงานใหมอีกคร้ัง 

2.10 หลีกเลี่ยงการใชน้ิวหรือของแข็ง เชน ปลายปากกา กดสัมผัสหนาจอ LCD ใหเปนรอยขีดขวน
หรือทําใหจอ LCD ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาแตกเสียหายได  

2.11 ไมควรวางของทับบนหนาจอและแปนพิมพ 
2.12 การเคลื่อนยายเคร่ือง ขณะที่เคร่ืองเปดใชงานอยู ใหทําการยกจากฐานภายใตแปนพิมพ หาม

ยายเคร่ืองโดยการดึงหนาจอภาพขึ้น 
2.13 ไมควรเคลื่อนยายเคร่ืองในขณะที่ Hard Disk กําลังทํางาน 
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2.14 ไมควรใชหรือวางเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาใกลสิ่งที่เปนของเหลว ความชื้น เชน อาหาร นํ้า 
กาแฟ เคร่ืองดื่มตาง ๆ เปนตน 

2.15 ไมควรใชหรือวางเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา ควรอยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 
35 องศาเซลเซยีส 

2.16 ไมควรวางเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาไวใกลอุปกรณที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาแรงสูงใน
ระยะใกล เชน แมเหล็ก โทรทัศน ไมโครเวฟ ตูเย็น เปนตน 

2.17 ไมควรติดตั้งหรือวางคอมพิวเตอรแบบพกพาในที่มีการสั่นสะเทือน เชน ในยานพาหนะที่กําลัง
เคลื่อนที่ 

2.18 การเช็ดทําความสะอาดหนาจอภาพควรเช็ดอยาเบามือที่สุด และควรเช็ดไปในแนวทางเดียวกัน
หามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจําทําใหหนาจอมีรอยขีดขวนได 

3. ความปลอดภัยทางดานกายภาพ 
3.1 ผูใชมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันการสูญหาย เชน ควรลอคเคร่ืองขณะที่ไมไดใชงาน ไมวาง

เคร่ืองทิ้งไวในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสูญหาย 
3.2 ผูใช ไมควรเก็บหรือใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาในสถานที่ที่มีความรอน/ความชื้น/ฝุนละออง

สูงและตองระวังปองกันการตกกระทบ 
3.3 หามมิใหผูใชทําการเปลี่ยนแปลงแกไขสวนประกอบยอย (Sub component) ที่ติดตั้งอยูภายใน

รวมถึงแบตเตอร่ี 
4. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 

4.1 ผูใช ตองกําหนดชื่อผู ใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงาน
ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 

4.2 ผูใชควรกําหนดรหัสผานใหมีคุณภาพดีอยางนอยตามที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการ
สิทธิ์กรใชงานระบบและรหัสผาน” 

4.3 ผูใชควรตั้งการใชงานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ 10 นาที 
ใหทําการล็อคหนาจอเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากั้นเมื่อตองการใชงานผูใชตองใสรหัสผาน 

4.4 ผูใชตองทําการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอเปนเวลานาน 
5. แนวทางปฏิบัติในการใชรหัสผาน 

5.1 ใหผูใชปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผานที่ระบุไวในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์
การใชงานระบบและรหัสผาน” 

6. การปองกันจากโปรแกรมชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware) 
6.1 ผูใช ตองทําการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร และโปรแกรมการใชงานตาง ๆ 

อยางสม่ําเสมอเพื่อปดชองโหว (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟทแวรเปนการปองกันการ
โจมตีจากภัยคุกคามตาง ๆ  

6.2 หามมิใหผูใชทําการปดหรือยกเลิกระบบการปองกนัไวรัส ที่ติดตั้งอยูบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพา 
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6.3 หากผูใชพบหรือสงสัยวาเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาติดชุดคําสั่งไมพึงประสงค (Malware) 
หามมิใหผูใชเชื่อมตอเคร่ืองเขากับระบบเครือขายเพื่อปองกันการแพรกระจายของชุดคําสั่งที่ไม
พึงประสงคไปยังเคร่ืองอื่น ๆ ได 

7. การสํารองขอมูลและการกูคืน 
7.1 ผูใชควรทําการสํารองขอมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยวิธีการและสื่อตาง ๆ เพื่อ

ปองกันการสูญหายของขอมูล 
7.2 ผูใชควรจะเก็บรักษาสื่อสํารองขอมูล (Backup media) ไวในสถานที่ที่เหมาะสม ไมเสี่ยงตอการ

ร่ัวไหลของขอมูล 
7.3 แผนสื่อสํารองขอมูลตาง ๆ ที่เก็บขอมูลไวจะตองทําการทดสอบการกูคืนอยางสม่ําเสมอ 
7.4 แผนสื่อสํารองขอมูลที่ไมใชงานแลว ควรทําลายไมใหสามารถนําไปใชงานไดอีก 
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สวนที่ 7 
การใชงานอินเทอรเน็ต 

(Use of the Internet) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูใชรับทราบกฎเกณฑแนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ตอยาปลอดภัยและเปน

การปองกันไมใหละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน การสงขอมูล 
ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยูในระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอื่นอันเปนการรบกวนการใช
ระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทําใหระบบคอมพิวเตอรขององคกรถูกระงับ ชะลอ 
ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได 

2. แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต 
2.1 ผูดูแลระบบ ควรกําหนดเสนทางการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเขาใชงานอินเทอรเน็ต 

ที่ตองเชื่อมตอผานระบบรักษาความปลอดภัยที่องคกรจัดสรรไวเทาน้ัน เชน Proxy, Firewall, 
IP-IDS เปนตน หามผูใชทําการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรผานชองทางอื่น เชน Dial-Up 
Modem ยกเวนแตวามีเหตุผลความจําเปนและทําการขออนุญาตจากผูอํานวยการศูนยเทคโน ฯ 
เปนลายลักษณอักษรแลว 

2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลสวนบุคคลและเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา กอนทําการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานเว็บบราวเซอร(Web Browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และทํา
การอุดชองโหวของระบบปฏิบัติการที่เว็บบราวเซอรติดตั้งอยู 

2.3 ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ตจะตองมีการทดสอบไวรัส (Virus scanning) 
โดยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกคร้ัง 

2.4 ผูใชตองไมใชเครือขายอินเทอรเน็ตขององคกร เพื่อหาประโยชนในเชิงธุรกิจสวนตัว และทําการ
เขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซดที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเน้ือหาที่ขัดตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม เปนตน 

2.5 ผูใชจะถูกกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแหลงขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธภิาพของ
เครือขายและความปลอดภัยทางขอมูลขององคกร 

2.6 ผูใชตองไมเผยแพรขอมูลที่เปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลที่ไมเหมาะสมทางศีลธรรม 
หรือขอมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจกอความเสียหายใหกับองคกร 

2.7 หามผูใชเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานขององคกร ที่ยังไมไดประกาศอยางเปน
ทางการผานอินเทอรเน็ต 

2.8 ผูใชไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือภาพที่ มี
ลักษณะอันลามก และไมทําการเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวผานอินเทอรเน็ต 

2.9 ผูใชไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของผูอื่นและภาพน้ันเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น 
ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด ทั้ง น้ีจะทําใหผูอื่นน้ัน
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย 
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2.10 ผูใชมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลคอมพิวเตอรที่อยูบน
อินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน 

2.11 ผูใชตองระมัดระวังการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากอินเทอรเน็ต ซึ่งรวมถึง Patch หรือ 
Fixes ตาง ๆ จากผูขาย ตองเปนไปโดยไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

2.12 การใชงานเว็บบอรด (Web Board) ขององคกร  ผูใชตองไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญและเปน
ความลับขององคกร 

2.13 ในการเสนอความคิดเห็น ผูใชตองไมใชขอวามที่ยั่วยุ ใหราย ที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
ชื่อเสียงขององคกร การทําลายความสัมพันธกับเจาหนาที่ของหนวยงานอื่น ๆ 

2.14 หลังจากใชงานอินเทอรเน็ตเสร็จแลว ใหทําการปดเว็บบราวเซอรเพื่อปองกันการเขาใชงาน
โดยบุคคลอื่น ๆ 
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สวนที่ 8 
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(Use of Electronic Mail) 
 

1. วัตถุประสงค 
กําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร ซึ่งผูใชจะตอง

ใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ  ที่ผูดูแลระบบเครือขายวางไว ไมละเมิดสิทธิ์หรือกระทํา
การใด ๆ ที่จะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑที่วางไว และจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแล
ระบบเครือขายน้ันอยางเครงครัด จะทําใหการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย
เปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางปฏิบัติในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.1 ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิก์ารเขาถึงระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกสขององคกร ใหเหมาะสมกับ

การเขาใชบริการของผูใชระบบและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใช รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การ
เขาใชงานอยางสม่ําเสมอ เชน การลาออก เปนตน 

2.2 ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผูใชรายใหมและรหัสผาน สําหรับการใชงานคร้ังแรก 
เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร 

2.3 สําหรับผูใชรายใหมจะได รับรหัสผานคร้ังแรก (Default Password) ในการผานเขาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและเมื่อมีการเขาสูระบบในคร้ังแรกน้ัน ระบบจะตองมีการบังคับให
เปลี่ยนรหัสผานโดยทันที 

2.4 การกําหนดรหัสผานที่ดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุไวในเอกสาร “การ
บริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน) 

2.5 รหัสจดหมายอเิล็กทรอนิกส  เวลาใสรหัสผานตองไมปรากฏหรือแสดงรหัสผานออกมา แตตอง
แสดงออกมาในรูปของสัญลักษณแทนตัวอักษรน้ัน เขน “x” หรือ O ในการพิมพแตละตัวอักษร 

2.6 ผูดูแลระบบควรกําหนดจํานวนคร้ังที่ยอมใหผูใชงานใสรหัสผานผิดได ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไป
ไมเกิน 3 คร้ัง 

2.7 ผูดูแลระบบควรกําหนดใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ควรมีการ Logout ออกจากหนาจอตัด
การใชงานผูใชเมื่อผูใชไมไดใชงานระบบเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไว เชน 15 นาที เมื่อ
ตองการเขาใชงานตอตองใสชื่อผูใชและรหัสผานอีกคร้ัง 

2.8 ผูใชไมควรตั้งคาการใชโปรแกรมชวยจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) ของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.9 ผูใชควรมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด เชน ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 3-6 เดือน 
2.10 ผูใชควรระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอองคกรหรือ

ละเมิดลิขสิทธิ์ สรางความนารําคาญตอผูอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม
แสวงหาประโยชน หรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร 
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2.11 ขอหาม ผูใชไมควรใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail address) ของผูอื่นเพื่ออาน รับสง
ขอความ ยกเวนแตจะได รับการยินยอมจากเจาของผู ใชและใหถือวาเจาของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบตอการใชงานตาง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน 

2.12 ผูใชควรใชที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสขององคกร เพื่อการทํางานขององคกรเทาน้ัน 
2.13 หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ควรทําการ Logout ออกจากระบบ

ทุกคร้ัง เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.14 ผูใชควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทําการเปด เพื่อทําการ

ตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เปนการปองกันในการเปดไฟลที่ เปน Executable 
File เชน .exe, .com เปนตน 

2.15 ผูใชไมเปดหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก 
2.16 ผูใชไมควรใชขอความที่ไมสุภาพหรือรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเหมาะสม ขอมูลอัน

อาจทําใหเสียชื่อเสียงขององคกร ทําใหเกิดความแตกแยกระหวางองคกรผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

2.17 ในกรณีที่ตองการสงขอมูลที่เปนความลับ ไมควรระบุความสําคัญของขอมูลลงในหัวขอ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.18 ผูใชควรตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน และควรจัดเก็บแฟมขอมูล
และจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยที่สุด 

2.19 ผูใชควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใชเน้ือที่
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.20 ขอควรระวัง ผูใชไมควรโอนยายจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่จะใชอางอิงภายหลัง มายังเคร่ือง
คอมพิวเตอรของตน เพื่อเปนการปองกันผูอื่นแอบอานจดหมายได ดัง น้ันไมควรจัดเก็บขอมูล
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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สวนที่ 9 
การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 

(Wireless LAN Access Control) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ขององคกร 

โดยการกําหนดสิทธิ์ของผูใชในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีกาทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ีผูใชระบบตองผานการพิสูจนตัวตน
จริงจากระบบ วาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ เพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยของการใชงานระบบ
เครือขายไรสาย 

2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
2.1 ผูใชที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายขององคกร จะตองทําการลงทะเบียนกับผูดูแลระบบ 

และตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากผูอํานวยการกลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี อยางเปน
ลายลักษณอักษร 

2.2 ผูดูแลระบบ ตองทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิ์ผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายไรสายให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขายไรสาย รวมทั้งมี
การทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ีระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตาม
ความจําเปนในการใชงาน 

2.3 ผูดูแลระบบจะตองทําการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวที่ใชติดตอระบบเครือขายไรสาย 
2.4  ผูดูและระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ Access Point (AP) ใหเหมาะสมเปนการ

ควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณร่ัวไหลออกไปนอกบริเวณที่ใชงาน เพื่อปองกันไมใหผู โจมตี
สามารถรับสงสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได 

2.5 ผูดูแลระบบควรเลือกใชกําลังสงใหเหมาะสมกับพื้นที่ใชงานและควรสํารวจวาสัญญาณร่ัวไหล
ออกไปภายนอกหรือไม นอกจากน้ีการใชเสาอากาศพิเศษที่สามารถกําหนดทิศทางการ
แพรกระจายของสัญญาณอาจชวยลดการร่ัวไหลของสัญญาณใหดีขึ้น 

2.6 ผูดูแลระบบ ควรทําการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเปนคา Default 
มาจากผูผลิตทันทีที่นํา AP มาใชงาน 

2.7 ผูดูแลระบบ ควรเปลี่ยนคาชื่อ Login และรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณไร
สาย  และผูดูแลระบบควรเลือกใชชื่อ Login และรหัสผานที่มีความคาดเดาไดยากเพื่อปองกันผู
โจมตีไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย 

2.8 ผูดูแลระบบตองกําหนดคาใช Web หรือ WPA ในการเขารหัสหรือขอมูลระหวาง Wireless LAN 
Client และ AP เพื่อใหยากตอการดักจับ จะชวยใหปลอดภัยมากขึ้น 

2.9 ผูดูแลระบบควรเลือกใชวิธีการควบคุม MAC Address และชื่อผู ใช (Username) รหัสผาน
(Password) ของผูใชที่มีสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย  โดยจะอนุญาตเฉพาะ
อุปกรณที่มี MAC Address และชื่อผูใชรหัสผานตามที่กําหนดไวเทาน้ันใหเขาใชเครือขายไรสาย
ไดอยางถูกตอง 
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2.10 ผูดูแลระบบควรจะมีการติดตั้ง Firewall ระหวางเครือขายไรสายกับเครือขายภายในองคกร 
2.11 ผูดูแลระบบ ควรกําหนดใหผูใชในระบบเครือขายไรสายติดตอสื่อสารไดเฉพาะกับ VPN 

(Virtual Private Network) เพื่อชวยปองกันการโจมตี 
2.12 ผูดูแลระบบ ควรใชซอฟทแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภยัของระบบเครือขาย

ไรสายอยางสม่ําเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัย เกิดขึ้นในระบบ
เครือขายไรสาย 

 
 
 
 
ผูเสนอ 
 ลงชื่อ..................................................ผูเสนอ 
 (นายรุจิศักดิ์ บวรชาติ) 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
 
 
ผูเห็นชอบ  
 ลงชื่อ..................................................ผูเห็นชอบ 
 (นายวีระเทพ ทองใส) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
 
 
ผูอนุมัต ิ
 ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ 
 (นายโสมนัส โกยสวัสดิ์) 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลพลับพลาชัย 
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ภาคผนวก ก. 
การบริหารจัดการสิทธ์ิการใชงานระบบและรหัสผาน 

 
วิธีการบริหารจัดการรหัสผานของเจาหนาที่ใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
 

กําหนดใหรหัสผานตองมีมากกวาหรือเทากับ 8 ตัวอักษร (โดยมีการผสมกันระหวางตัวอักษรที่
เปนตัวพิมพปกติ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน แตไมควรกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุล
ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว หรือบคุคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชพจนานุกรม 
ไมใชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร ไมใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password)  สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน
บุคคลที่พนักงานครอบครองอยู ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของ
บุคคลอื่น ตองใหพนักงานลงนามเพื่อเก็บรักษารหัสผานทั้งของตนเองและของกลุมไวเปนความลับ กําหนด
รหัสผานเร่ิมตนใหกับพนักงานใหยากตอการเดา และการสงมอบรหัสผานใหกับพนักงานตองเปนไปอยาง
ปลอดภัย 
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ภาคผนวก ข. 
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูลจําเปนตองคํานึงถึงหลายดานหลายมิติ แต
ละดานก็มีความจําเปนในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงแตกตางกัน ซึ่งสามารถแยกประเภทได
ดังตอไปน้ี 

1. การตรวจสอบและประเมินนโยบาย 
2. การตรวจสอบและประเมินความพรอมทางดานโครงสรางองคกร 
3. การตรวจสอบและประเมินดานการบริหารสินทรัพย(ขอมูลและระบบขอมูล) 
4. การตรวจสอบและประเมินดานบุคลากร 
5. การตรวจสอบและประเมินดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
6. การตรวจสอบและประเมินดานการสื่อสารและการปฏิบัติการ 
7. การตรวจสอบและประเมินการควบคมุการเขาถึง 
8. การตรวจสอบและประเมินดานการพัฒนาระบบ จัดซื้อจัดหาระบบและการดูแลระบบ 
9. การตรวจสอบและประเมินดานความพรอมรับมือกับเหตุการณ 
10. การตรวจสอบและประเมินดานผลกระทบและความตอเน่ืองของการปฏบิัติภารกิจ 
11. การตรวจสอบและประเมินดานการปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญา 
เมื่อไดมีการประเมินความเสี่ยงดานตาง ๆ แลว ควรดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงน้ัน

และคนหาวิธีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงน้ัน (Control) พรอมทั้งขอดีขอเสียของวิธีการเหลาน้ันเพื่อให
ผูบริหารขององคกรตัดสินใจ ที่จะเลือกวิธีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ัน 
เมื่อเลือกวิธีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง (Control Selection) แลว ผูบริหารควรจัดสรรทรัพยากรอยาง
เพียงพอเพื่อดําเนินการ แนวทางการดําเนินการเพื่อลดวามเสี่ยงซึ่งมีหลายวิธี สามารถแบงไดเปนสามรูปแบบ
คือ การเลอืกใชเทคโนโลยี (Technology) การปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Procedure)  และการกําหนดให
เจาหนาที่ดําเนินการปฏิบัติ (Person) 

สําหรับการเลือกใชวิธีการนําเทคโนโลยีมาใชในการลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใหกับ
ขอมูลและระบบขอมูลเปนวิธีที่จําเปนตองใชงบประมาณและทรัพยากรอยางเพียงพอในการดําเนินการ เชน 
การเลือกใชอุปกรณ Firewall มากกวาหน่ึงผลิตภัณฑในการปองกันการเขาถึงเครือขายที่สําคัญ การใชอุปกรณ
สมารทการด หรือ USB Token ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเขาใชงานระบบจากภายนอกองคกร เปนตน 

สําหรับการเลือกใชวิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Procedure)  ก็อาจจําเปนตองมีการออกแบบ
กระบวนการใหมที่รัดกุมและสามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลไดดีขึ้น เมื่อออกแบบกระบวนการ
ใหมแลวควรมีการพิจารณาหารือความเหมาะสม ความเปนไปได และผูบริหารจะตองเปนผูอนุมัติใหมีการบังคบั
ใชกระบวนการใหมน้ัน  โดยอาจจําเปนตองมีการประชาสัมพันธใหผู เกี่ยวของรับรูอยางทั่วถึง รวมทั้งอาจ
จําเปนตองมีการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกระบวนการใหมไดอยางราบ ร่ืน
และมีประสิทธิภาพ 

 
***************************************************** 

 


