
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

หมวดที่ 1 
การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) และการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุม

การเข้าถึงสารสนเทศ (Business Requirements for Access Control) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกำหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ โดยคำนึงถึงการใช้งานและความม่ังคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

2. เพ่ือกำหนดกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึงการกำหนดสิทธิและการมอบอำนาจของ
หน่วยงานของรัฐ 

3. เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัดและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

4. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 

นโยบาย 

  บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และบุคคลภายนอกต้องให้ความสำคัญและ
สนับสนุนการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน
สารสนเทศ (Access Control) และการใช้งานตามภารกิจเพื ่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business 
Requirements for Access Control) 

แนวปฏิบัติ 

  1. ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีต้องการใช้งานได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้รับผิดชอบ/เจ้าของข้อมูล/เจ้าของระบบ ตามความจำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น 

  2. บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

  3. ผู้ใช้งาน (User) สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศตามสิทธิที่ได้รับ
เท่านั้น  
  4. ผู้ดูแลระบบ ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้
งานของผู้ใช้งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศรวมทั้งมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้  

   4.1 กำหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
         อนุญาตการกำหนดสิทธิ์ หรือการมอบอำนาจ ดังนี้  
   4.1.1  กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้อง เช่น  
    - อ่านอย่างเดียว 
    - สร้างข้อมูล 
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    - ป้อนข้อมูล 
    - แก้ไข 
    - อนุมัติ 
    - ไม่มีสิทธิ์  
   4.1.2  กำหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ์มอบอำนาจให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ 
    การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กำหนดไว้ 
   4.1.3  ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน จะต้องขอ 
    อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้า 
    หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2 การแบ่งประเภทของข้อมูลและการจัดลำดับความสำคัญหรือลำดับชั้นความลับของ 
        ข้อมูลใช้แนวทางตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
        ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการที่ละเอียดรอบคอบ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมใน  
         การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร 
        อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กำหนด กระบวนการและกรรมวิธีต่อเอกสารที่สำคัญไว้ ดังนี้ 
   4.2.1  จัดแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 

    - ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารเช่น ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์  
       และคำรับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นต้น 
    - ข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เช่นข้อมูลผู้ป่วย 
      ข้อมูลทางทางแพทย์ ข้อมูลสถานพยาบาล เป็นต้น 
   4.2.2  จัดแบ่งระดับความสำคัญของข้อมูล ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

    - ข้อมูลที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด 

    - ข้อมูลที่มีระดับความสำคัญปานกลาง 
    - ข้อมูลที่มีระดับความสำคัญน้อย 

   4.2.3  จัดแบ่งลำดับชั้นความลับของข้อมูล 
    - ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง 
      บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
    - ข้อมูลลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง 
       บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

    - ข้อมูลลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง 
       บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 

    - ข้อมูลใช้งานภายในองค์กร หมายถึง ข้อมูลที่ใช้งานภายในองค์กร  
      และไม่ได้รับอนุญาตให้ นำไปใช้งานภายนอกองค์กร 
    - ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองความมั่นคง 
      ปลอดภัยข้อมูลที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมซึ่งองค์กร 
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      พิจารณาอนุมัติ หากข้อมูลสูญหาย หรือถูกเปิดเผยจะไม่ส่งผลเสียหาย 
       ต่อองค์กร 
   4.2.4  จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง 

    - ระดับชั้นสำหรับผู้บริหาร 
    - ระดับชั้นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
    - ระดับชั้นสำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย 

   4.2.5  รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งได้ดังนี้ 

    - รูปแบบเอกสารข้อความ (Text Format) เป็นไฟล์ที่ผลิตจากเครื่องมือที่ 
      เป็นซอฟต์แวร์ ปกติเมื่อเปิดไฟล์จะสามารถเห็นตัวอักษรในไฟล์และ 
      พอที่จะอ่านข้อความนั้นได้ ซึ่งมีรูปแบบย่อยอีกหลายรูปแบบ เช่น 
      TEXT Format, Document Format, PDF Format (Portable  
      Document Format) 
    - รูปแบบเอกสารภาพ (Image Format) เป็นไฟล์ที่ผลิตจากเครื่องมือที่เป็น
      ซอฟต์แวร์ มีรูปแบบที่ใช้ เช่น JPEG Format, PNG or GIF Format, 
      Bitmapping Format เป็นต้น 

  5. ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานและตรวจการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

  6. เมื่อมีความจำเป็นต้องให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และ
อุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล (Process Device) ทัง้ทางกายภาพ (Physical Access) และจากระยะไกล 
(Remote Access) บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นเพื่อขออนุมัติสำหรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและต้องรักษาความลับทางราชการ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
บุคคลภายนอกต้องรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำของตน 

  7. การเข้าถึงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพ่ือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการ
ประมวลผลข้อมูล (Process Device) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   7.1 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานใน 
         ห้องศูนย์ข้อมลู (Data Center) 
   7.2 การติดตั้ง ซ่อมแซม และนำอุปกรณ์ใดๆ ออกจากห้องศูนย์ข้อมูล  
          (Data Center) ต้องได้รับอนุมัติจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเริ่ม
          ดำเนินการทุกครั้ง 
   7.3 ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) เว้นแต่ได้รับ 
         อนุญาตจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.4 ผู้ใช้งาน (User) หรือบุคคลภายนอก ต้องติดบัตรแสดงตนตลอดระยะเวลาที่ 
         ปฏิบัติงาน โดยมีระบบ (Administrator) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน  



4 
 

         (User) หรือบุคคลภายนอก ตลอดเวลาและต้องไม่นำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้า 
         ไปในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และห้ามสูบบุหรี่ในห้องศูนย์ข้อมูล  
        (Data Center) 

  8. ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

  9. ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกการผ่านเข้า-ออกสถานที่ตั้งของระบบสารสนเทศเพ่ือ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
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ตารางการแบ่งระดับชั้นของข้อมูล (Information Classification) 

ระดับชั้น 
ความลับ 

ข้อมูลลับที่สุด 
(Top Secret) 

ข้อมูลลับมาก 
(Secret) 

ข้อมูลลับ 
(Confidential) 

ข้อมูลใช้งานภายในองค์กร 
(Internal Use Only) 

ข้อมูลทั่วไป 
(Public) 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
สิทธิส่วนบุคคลละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลทำให้เสียชื่อเสียงและ
ทรัพย์สินอย่างร้ายแรง หากข้อมูล
สูญหาย หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาตจะส่งผลเสียหายต่อ
องค์กรในระดับสูงมาก 

ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหาก
เปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
อย่างร้ายแรงสิทธิส่วนบุคคล
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทำให้
เสียชื่อเสียงและทรัพย์สิน 

ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหาก
เปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
สิทธิส่วนบุคคลละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล แต่ไม่ทำให้เสีย
ชื่อเสียงและทรัพย์สิน 

- ข้อมูลที่ใช้งานภายในองค์กร และ
ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้งาน
ภายนอกองค์กร 
- หากข้อมูลสูญหาย หรือถูกเปิดเผย

โดยไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผล
เสียหายต่อองค์กรในระดับต่ำหรือ
อาจจะไม่มีผลกระทบใดๆ 

- ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย 
ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมซึ่ง
องค์กรพิจารณาอนุมัติ หาก
ข้อมูลสูญหาย หรือถูกเปิดเผย
จะไม่ส่งผลเสียหายต่อองค์กร 

ตัวอย่างเอกสาร คำสั่งพิเศษที่ห้ามเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลใดๆ ที่เจ้าหน้าที่
พิจารณาแล้วกำหนดให้เป็น
ชั้นความลับมาก 

ข้อมูลความลับทางราชการ 
ผลประเมินความเสี่ยง, 
แผนการซ้อม BCP, รายงาน
การซ้อม BCP 
Infrastructure Diagram, 
Key License, Asset 
Inventory List, สัญญา
ว่าจ้าง NDA, บันทึกตา่งๆ ที่มี
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 
เป็นต้น 

ข้อมูลคำรับรอง ข้อมูลบุคลากร, คู่มือ
การปฏิบัติงาน, IT Policy, 
Procedure, แบบฟอร์ม เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ต้องสื่อสารให้ ได้
ข้อมูลนโยบายระบบความมั่นคง
ปลอดภัย ข้อมูลยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล
ให้เผยแพร่ได้ถา้มี รายงาน
วิชาการ หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์, ข้อมูลงบประมาณ
การเงินบัญชี Supplier, ประกาศ
ต่างๆ ที่ต้องการสื่อสาร, ข้อมูลใน 
Web Site เป็นต้น 
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การเคลื่อนย้าย
เอกสาร
ภายนอกองค์กร 

แสดงเครื่องหมาย อักษรตัวโต 
สีแดงหรือสีที่เห็นได้ชัด ที่
กระดาษดา้นบนและล่างของทุก
หน้า รวมด้านนอกหน้าปกหน้า
และหลังเอกสารที่เป็นม้วนหรือ
พับให้แสดงที่ม้วนหรือพับอยู่ 
แถวบันทึกที่อยู่ในกล่องหรือ
ภาชนะ ต้องแสดงชั้นความลับ
ที่สุด ที่กล่องหรือภาชนะบรรจุ
ซองหรือภาชนะทึบแสง2ชั้น
ระบุชื่อตำแหน่งผู้รับ, 
หน่วยงานที่ส่ง,ระบุเครื่องหมาย
แสดงชั้นความลับด้านหลังและ
ด้านหลังของซองหรือภาชนะ
และปิดผนึกด้วยเทปกาว หรือ
วัสดุที่สามารถป้องกันการ
ลักลอบเปิดอ่านได้ 

แสดงเครื่องหมาย อักษรตัว
โต สีแดงหรือสีที่เห็นได้ชัด ที่
กระดาษด้านบนและล่างของ
ทุกหน้า รวมด้านนอกหน้าปก
หน้าและหลังเอกสารที่เป็น
ม้วนหรือพับให้แสดงที่ม้วน
หรือพับอยู่ แถวบันทึกท่ีอยู่ใน
กล่องหรือภาชนะ ต้องแสดง
ชั้นความลับมาก ที่กล่องหรือ
ภาชนะบรรจุซองหรือภาชนะ
ทึบแสง2ชั้นระบุชื่อตำแหน่ง
ผู้รับ,หน่วยงานที่ส่ง,ระบุ
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
ด้านหลังและด้านหลังของ
ซองหรือภาชนะและปิดผนึก
ด้วยเทปกาว หรือวัสดุที่
สามารถป้องกันการลักลอบ
เปิดอ่านได้ 

แสดงเครื่องหมาย อักษรตัวโต 
สีแดงหรือสีที่เห็นได้ชัด ที่
กระดาษด้านบนและล่างของ
ทุกหน้า รวมด้านนอกหน้าปก
หน้าและหลัง เอกสารที่เป็น
ม้วนหรือพับให้แสดงที่ม้วน
หรือพับอยู่ แถวบันทึกท่ีอยู่ใน
กล่องหรือภาชนะต้องแสดง
ชั้นความลับ ที่กล่องหรือ
ภาชนะบรรจุซองหรือภาชนะ
ทึบแสง2ชั้นระบุชื่อตำแหน่ง
ผู้รับ,หน่วยงานที่ส่ง,ระบุ
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
ด้านหลังและด้านหลังของซอง
หรือภาชนะและปิดผนึกด้วย
เทปกาว หรือวัสดุที่สามารถ
ป้องกันการลักลอบเปิดอ่านได้ 

สอดซองปิดผนึก และระบุชื่อ-ที่อยู่ของ
ผู้รับ และระบุใช้งานภายในองค์กร
เท่านั้น 

ไม่มีข้อจำกัด 

วิธีการดูแล
รักษาข้อมูล 

จัดเก็บในแผนกที่เก่ียวข้อง
เท่านั้น และมีการเข้ารหัสข้อมูล
ทั้งหมดในระหว่างที่จัดเก็บ 

จัดเก็บในแผนกที่เก่ียวข้อง
เท่านั้น และมีการเข้ารหัส
ข้อมูลทั้งหมดในระหว่างที่
จัดเก็บ 

จัดเก็บในแผนกที่เก่ียวข้อง
เท่านั้น และมีการเข้ารหัส
ข้อมูลทั้งหมดในระหว่างที่
จัดเก็บ 

เก็บใน Folder ของแต่แผนก แผนกที่ทำการจัดเก็บ 

การส่งต่อข้อมูล มีการเข้ากำหนดรหัสเข้า
ไฟล์ข้อมูล 

มีการเข้ากำหนดรหัสเข้า
ไฟล์ข้อมูล 

มีการเข้ากำหนดรหัสเข้า
ไฟล์ข้อมูล 

ส่งทางอีเมล์หรือส่งมาใน Share Drive 
เท่านั้น 

ส่งทางอีเมล์ ทำเป็นประกาศขึ้น 
เวปไซต์ ทางไลน์ 



7 
 

การทำลาย
เอกสาร 

เผาทำลาย เผาทำลาย เผาทำลาย ใช้เครื่องทำลายเอกสาร ไม่มีข้อจำกัด 

การเข้าถึงข้อมูล ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ, 
หัวหน้ากลุ่มงาน, DC 

ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้งานทั่วไป 



  10. การจัดการสื่อบันทึกข้อมูล (Media Handing) 

   10.1 การบริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยก/เคลื่อนย้ายได้ (Management  
            of Removable Media) กรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล ต้องจัดให้มี 
           กระบวนการทำลายข้อมูล เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และไม่ให้ 
           สามารถกู้คืนข้อมูลได้ 

   10.2 การทำลายสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of Media) 
   10.2.1 ผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้งานต้องทำลายข้อมูลที่เป็นความลับ ที่บันทึกในอุปกรณ์ 
    สื่อบันทึกข้อมูล แฟ้มข้อมูล ก่อนที่จะกำจัดอุปกรณ์ดังกล่าว และใช้เทคนิค 
    ในการลบ หรือเขียนข้อมูลที่มี ความสำคัญในอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล  
    ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนนำอุปกรณ์นั้นไปใช้ งานต่อ เพ่ือป้องกันการรั่วไหล 
    ของข้อมูล หรือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญนั้นได้ และ พิจารณาวิธีการทำลาย 
    ข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท ดังนี้ 

ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล วิธีทำลาย 
กระดาษ ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทำลายเอกสาร 
Flash Drive - ให้การทำลายข้อมูลบน Flash Drive ตามมาตรฐาน DOD 5220.22 M 

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการทำลายข้อมูลโดยการ
เขียนทับข้อมูลเดิมหลายรอบ 

- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 
แผ่น CD/DVD ใช้เครื่องหั่นแผ่น CD/DVD หรือกรรไกตัดทำลาย 
ฮาร์ดดิสก์ - ให้การทำลายข้อมูลบน Flash Drive ตามมาตรฐาน DOD 5220.22 M 

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการทำลายข้อมูลโดยการ
เขียนทับข้อมูลเดิมหลายรอบ 

- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย 
   10.2.2 กรณีที่จัดเก็บเป็นระยะเวลานาน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่สื่อบันทึกข้อมูล 
    อาจเสื่อมสภาพ รวมทั้ง วิธีการนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 
   10.3 การขนย้ายสื่อบันทึก (Physical Media Transfer) 
   10.3.1 ผู้ที่มีหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เคลื่อนย้ายสื่อบันทึกท่ีมีข้อมูลออกจากพ้ืนที่ 
    ทำการจะต้องดูแล รักษาความปลอดภัย จากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับ 
    อนุญาต การนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือทำให้เสียหายระหว่าง 
    การขนย้าย 
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หมวดที่ 2 
การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน(User Access Management) 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ใช้งาน (User) ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน (User) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นโยบาย 

1. กำหนดให้มีกระบวนการสำหรับการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ (User Registration) เพ่ือ
รับสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศตามตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. กำหนดกระบวนการสำหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งานเมื่อบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว 
3. กำหนดให้มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) อย่างรัดกุมโดยให้

มีการควบคุม จำกัด และเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศตามตำแหน่งหรือหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจำเพาะ สิทธิพิเศษ 
และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

4. กำหนดให้มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Right) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ย้าย ให้โอน ลาออก หรือสิ้นสุด
การจ้าง 

5. กำหนดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน (User) เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และความเข้าใจเรื่องภัยและผลกระทบที่เกิดจากการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

6. กำหนดให้มีมาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

1. การขออนุญาตเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 กรณีบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 1.1.1  บุคลากรใหม่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าถึงระบบ 
  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และกำหนดรหัสผ่านการใช้งาน 
 1.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) กำหนดสิทธิการใช้งานระบบฯ ให้บุคลากร 
  ใหม่ ตามสิทธิพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบ 
1.2 กรณีบุคคลภายนอก 
 1.2.1  ให้ฝ่าย/งาน/กลุ่ม แจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลในการให้บุคคลภายนอก 
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  เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโดยกรอกข้อมูลลงใน 
  แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
  สำหรับบุคคลภายนอก 
 1.2.2  ให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาเหตุผลดังกล่าวก่อนดำเนินการ 
  สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และกำหนดรหัสผ่านในการใช้งาน วัน 
  หมดอายุส่งต่อให้  ฝ่าย/งาน/กลุ่ม เพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
1.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และการกำหนดรหัสผ่าน (Password)  
 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.3.1  การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Username) ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ 
  ต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานเพ่ือไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน 
 1.3.2  การกำหนดรหัสผ่าน (Password) ชุดของตัวอักษร ตัวเลข หรืออักขระ 
  พิเศษอย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบยืนยัน 
  ตัวตน (Authentication) ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 
  สารสนเทศ 
 1.3.3  ให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (Username)  
  และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ใช้งาน (User) ทราบโดยตรง 
 1.3.4 เมื่อบุคลากรมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้แจ้งกลุ่มงานเทคโนโลยี 
  สารสนเทศเพ่ือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
1.4 การยกเลิกสิทธิการใช้งานของบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
     หรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1.4.1  กรณีบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
  1.4.1.1 ฝ่าย/งาน/กลุ่ม แจ้งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอยกเลิก 
   สิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
   บุคลากร เมื่อการลาออก ให้โอน หรือสิ้นสุดการจ้าง 
  1.4.1.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะปิดบัญชีผู้ใช้งาน (Username)  
   ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน หากบุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้ 
   ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งาน (Username) ดังกล่าวให้แจ้งความประสงค์ 
   พร้อมเหตุผลต่อกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอเปิดใช้งาน 
   บัญชีผู้ใช้งาน (Username) ทั้งนี้เมื่อครบกำหนด 90 วันนับจากมี 
   คำสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะลบ 
   ข้อมูลสารสนเทศ ของบัญชีผู้ใช้งาน(Username) ดังกล่าวเป็นการ
   ถาวร 
  1.4.2  กรณีบุคคลภายนอกระบบจะยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงระบบ 
   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้ 
   งานตามทำขอใช้งาน 
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2. การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) ในการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และ ระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน (User) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศตาม แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศสำหรับบุคลากร หรือบุคคล ภายนอกให้สอดคล้องกับคำสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติราชการและคำสั่งมอบอำนาจ หรือเหตุผลความจำเป็นของ ฝ่าย/งาน/กลุ่ม  ที่ได้
แจ้งความประสงค์ในการให้บุคคลากรเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
แล้วแต่กรณี 
2.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ ฝ่าย/งาน/
กลุ่ม แจ้งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
2.3 ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุดผู้ใช้งานนั้นจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีการกำหนดระยะเวลาการใช้
งาน และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตำแหน่งและมีการ
กำหนดสิทธิ์พิเศษที่ได้รับว่าสามารถเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้าง 

3. ให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน (User) เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัด ระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
จัดให้ผู้ใช้งาน (User) เข้าร่วมการฝึกอบรมที่หน่วย งานอ่ืนจัดขึ้น 

4. ให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดมาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศตามความเหมาะสมได้แก่ ยกเลิกการใช้งาน Internet กรณีท่ีมีการตรวจพบ 
Package จาก Users นั้น ๆ มากผิดปกติ หรือการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน (User) เมื่อมีไวรัส
แพร่ระบาด 

5. เจ้าของข้อมูลต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสมของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม 
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หมวดที่ 3 
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพ่ือป้องกันการ
เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำ
สำเนาข้อมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล (Process Device) 

นโยบาย 

1. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้งานรหัสผ่าน (Password) และการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
(Password) 

2. กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศในขณะที่ไม่มี
ผู้ใช้งาน (User) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน (User) ดูแล 

3. กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมสินทรัพย์ (Asset) และการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ (Clear Desk and Clear Screen Policy) ได้แก่ เอกสาร สื่อ
บันทึกข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือไม่ให้สินทรัพย์ (Asset) อยู่ในภาวะซึ่งเสี่ยงต่อการ
เข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิและต้องกำหนดให้ผู้ใช้งาน (User) ออกจากระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน 

4. กำหนดให้ผู้ใช้งาน (User) อาจนำการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) มาใช้กับการรับส่ง
ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 

แนวปฏิบัติ 

1. การใช้งานรหัสผ่าน (Password) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 ผู้ใช้งาน (User) ต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ชุดของตัวอักษร ตัวเลข หรือ 
      อักขระพิเศษอย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป  
1.2 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
      โดยผู้ใช้งาน แต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเองห้ามใช้ร่วมกับ 
      ผู้อื่น รวมทั้งห้ามทำการเผยแพร่ แจกจ่าย ทำให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) 
1.3 ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจำรหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ 
      (save password) 
1.4 ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของ 
      บุคคลอื่น 
1.5 การนำการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
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      การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 และต้องใช้วิธีการเข้ารหัส 
       (Encryption) เป็นมาตรฐานสากล 
1.6 การกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของผู้ใช้งาน (Username) อันมีกฎหมาย 
      กำหนดให้เป็นความผิด ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่า 
      เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง 

2. ผู้ใช้งานต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้สินทรัพย์หรือระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านล็อก หรือเกิด
จากความผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที โดยปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังนี้ 
2.1 คอมพิวเตอร์ทุกประเภทก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุก
ครั้ง 
2.2 การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง 
2.3 การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ต้องทำการพิสูจน์ตัวตน และต้องมีการบันทึก
ข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้ 
2.4 เมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องทำการล็อกหน้าจอทุกครั้ง และต้องทำ
การพิสูจน์ตัวตนก่อน การใช้งานทุกครั้ง 
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทำการตั้งเวลาพักหน้าจอ (screen saver) โดยตั้ง
เวลาไม่เกิน 15 นาที 

3. ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์หรือเป็นข้อมูลของบุคคลภายนอก 

4. ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีระดับความสำคัญ ที่อยู่ในการครอบครอง/ดูแลของหน่วยงาน 
ห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าหน่วยงาน 

5. ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์และข้อมูลของผู้รับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนำไปใช้ในทางที่ผิด การ
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
ด้วย 

6. ผู้ใช้งานต้องป้องกัน ดูแล รักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
ตลอดจนเอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเข้าถึง
โดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์ 

7. ผู้ใช้งานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บรักษา ใช้งาน และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จะให้การสนับสนุนและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและ
ไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ใช้งานที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้น ในกรณีที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ต้องการตรวจสอบข้อมูล หรือคาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาการเด็กราช
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นครินทร์ ซึ่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์อาจแต่งตั้งให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทำ
การตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดย ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 

8. ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หมายถึง วิธีการจัด
เครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกัน
หรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง 
การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (File Server เท่านั้น) หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง
ในระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์แรนท์ (Bit torrent), อีมูล (Emule) เป็นต้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน 

9. ห้ามใช้สินทรัพย์ของหน่วยงาน ที่จัดเตรียมให้เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ 
หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อ
ภารกิจของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

10. ห้ามใช้สินทรัพย์ของหน่วยงานเพื่อการรบกวน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ในการ
โจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบต่อ
ภารกิจของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

11. ห้ามกระทำการใดๆเพ่ือการดักข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอ่ืนใดใน
เครือข่ายระบบสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 

12. ห้ามกระทำการรบกวน ทำลาย หรือทำให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก 
13. ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อการควบคุม

คอมพิวเตอร์หรือระบบ สารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย 

14. ห้ามกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพ่ือการใช้ทรัพยากรก็ตาม 

15. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หรือกระทำการใดๆ เพ่ือเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้มีการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นโยบาย 

1. กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้งาน (User) เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าถึงเท่านั้น 

2. กำหนดแนวปฏิบัติการยืนยันตัวบุคคลสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร (User 
Authentication for External Connections) โดยต้องกำหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคล
ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ 

3. กำหนดแนวปฏิบัติในการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in 
Networks) โดยต้องกำหนดวิธีการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และต้องใช้การ
ระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน 

4. กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และปรับแต่งระบบ 
(Remote Diagnostic and Configuration Port Protection) โดยต้องควบคุมการ
เข้าถึงพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทาง
เครือข่าย 

5. กำหนดแนวปฏิบัติในการแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) โดยต้อง
แบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของการให้บริการสารสนเทศ กลุ่มการใช้งาน กลุ่มของอุปกรณ์
สารสนเทศ และกลุ่มประเภทของเครือข่าย 

6. กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing 
Control) เพ่ือให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูล
หรือสารสนเทศ และการส่งข้อมูล สารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการเข้าถึงและ
ควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) และการใช้งานตามภารกิจเพ่ือควบคุม
การเข้าถึงสารสนเทศ (Business Requirements for Access Control) 

7. กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection 
Control) โดยต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงาน 
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แนวปฏิบัติ 

1. การเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้งาน (User) 
1.1 การใช้งานระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1.1.1 กำหนดให้ใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
  ของตนเองสำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) 
 1.1.2  ห้ามใช้งานระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) ที่มีการครอบครอง 
  แบนด์วิดท์ (Bandwidth) สูงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ได้แก่ Youtube  หนังออนไลน์ หรือรายการบันเทิงต่างๆ ในเวลาราชการ 
 1.1.3  ห้ามเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม  
  ลามกอนาจาร เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ทาให้สถาบันชาติ ศาสนา และ 
  พระมหากษัตริย์เสื่อมเสีย 
 1.1.4  ห้ามเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับของสถาบันพัฒนาการ 
  เด็กราชนครินทร์ผ่านระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) เว้นแต่ได้รับ 
  อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล 
 1.1.5  ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
  คอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด ได้แก่  
  ห้ามเผยแพร่ภาพหรือข้อมูล ใดๆ ที่มลีักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิด 
  เกีย่วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการ 
  ร้าย หรือที่มีลักษณะลามกอนาจารและไม่ทำการเผยแพร่หรือส่งต่อ 
  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ผ่านระบบเครือข่ายภายนอกInternet)  
  ห้ามเผยแพร่ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อต่อเติม  
  หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใดที่จะทำให้ผู้นั้น
  เสีย ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 
 1.1.6 ต้องระมัดระวังการดาวน์โหลด (Download) ไฟล์ข้อมูล หรือโปรแกรม 
  ต่างๆ จากระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) เพราะอาจเป็นการละเมิด 
  ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจทำให้มีไวรัสคอมพิวเตอร์บุกรุกโจมตีระบบ 
  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 1.1.7  หลังจากใช้งานระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) แล้วให้ Logout  
  ออกจากระบบ ปิดเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพ่ือป้องกันบุคคลอ่ืน 
  เข้าใช้งาน 
1.2 การถ่ายโอนข้อมูลของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับส่งผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.2.1  จำกัดหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลลับ 
 1.2.2  กำหนดผู้ใช้งานใดที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึง 
 1.2.3  ไม่อนุญาตการใช้งานข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลลับ ในกรณีท่ีระบบไม่มี 
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  มาตรการป้องกันเพียงพอ 
 1.2.4  การรับ-ส่งข้อมูล หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นความลับระหว่างหน่วยงาน 
  ภายในหรือ ภายนอกที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น 

2. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด และห้ามใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Mail) ในทางท่ีไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ละเมิดศีลธรรม 
2.2 ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจด้วยการใช้
งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ส่งโดยโดเมนเนม @dmh.mail.go.th 
2.3 ต้องตรวจสอบชื่อผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Sender) ก่อนเปิดจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพ่ือป้องกันการเปิดไฟล์อันตรายที่อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ 
โดยเฉพาะ Executable File ได้แก่ ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe, .com, .bat และ .inf 
2.4 หลังจากการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ต้องออกจากระบบ (Log Out) 
ทันที เพ่ือป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งาน 

3. การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi Fi) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องทำการเปลี่ยนค่า Service Set Identifier (SSID)  
     ที่ถูกกำหนดเป็นค่ามาตรฐานมาจากผู้ผลิตทันทีที่นำอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้ 
     สาย (Access Point) มาติดตั้งเพ่ือใช้งาน 
3.2 ผู้ใช้งาน (User) ต้องใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
     ที่เป็นของตนเอง ในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เพ่ือเข้าใช้งานเครือข่ายไร้ 
     สาย (Wi Fi) 
3.3 ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi Fi)  
     ผู้ใช้งาน (User) จะสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเฉพาะที่  
     ได้รับอนุญาตตามสิทธิของเครือข่ายไร้สาย (Wi Fi) เท่านั้น 
3.4 ห้ามผู้ใช้งาน (User) ติดตั้งและเปิดการทำงานโปรแกรมประเภทดักจับข้อมูล  
      (Network Sniffer) เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายไร้สายของ 
      สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
      กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

4. การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในนามของ 
      สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ผู้รับผิดชอบต้องแสดงตำแหน่ง หน้าที่  
      สังกัด ให้ชัดเจน เพ่ือความน่าเชื่อถือ โดยอาจใช้รูปสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง 
      สังกัดได้ 
4.2 การนำเสนอเนื้อหาข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
      ควรนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจงานของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้แก่  
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      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดำเนินงานและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้อง  
      ใชภ้าษาท่ีสุภาพ และมีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเนื้อหาต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
      ผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง 
4.3 ห้ามเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับของสถาบันพัฒนาการเด็กราช 
     นครินทร์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
      เจ้าของข้อมูล 
4.4 กรณีประชาชนหรือหน่วยงานอื่นมีความคิดเห็นแตกต่าง ต้องชี้แจงด้วยเหตุผลงดเว้น 
      การโต้ตอบ ด้วยความรุนแรง และควรพิจารณานำความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการ 
     พัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่ เกี่ยวข้องต่อไป 
4.5 ห้ามแสดงความคิดเห็นที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นความคิดเห็นจากสถาบันพัฒนาการ 
      เด็กราชนครินทร์และต้องแสดงข้อความจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)  
      ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
4.6 หากเกิดความผิดพลาดจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
     ผู้ใช้งาน (User) ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนและดำเนินการแก้ไขทันที 

5. มาตรการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
5.1 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกทุกคน ต้องทำการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตน เช่น  
      บัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่กับเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย เพ่ือรับบัตร 
      ผู้ติดต่อ (Visitor) แล้วทำการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร  
      “บันทึกการเข้าออกพ้ืนที่” 
5.2 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
     ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานที่ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องลงบันทึกรายการอุปกรณ์ 
     ในแบบ แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้า-ออกตามที่ระบุไว้ในเอกสาร  
     “บันทึกการเข้า-ออกพ้ืนที่” ให้ถูกต้องชัดเจน 
5.3 ผู้ดูแลระบบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึก แบบฟอร์มการ 
     ขออนุญาตเข้า-ออกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน 

6. ห้ามผู้ใดกระทำการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทำการใดๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่ 
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

7. ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 
10.1 ต้องจำกัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบ 
        เครือข่าย ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
10.2 ต้องจำกัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน 
10.3 ต้องจำกัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง 
        คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
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        เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางอ่ืนๆ ได้ 
10.4 ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอ่ืนๆ  
       ภายนอก หน่วยงานต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกรวมทั้งต้องมี 
       ความสามารถในการตรวจจับ  โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ด้วย 
10.5 ระบบเครือข่ายต้องติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention 
        system/Intrusion  Detection System) เพ่ือตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่ 
        เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ในลักษณะที่ผิดปกติ 
10.6 การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
       จำเป็นต้อง มีการลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน  
       และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่านเพื่อ 
        ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง 
10.7 ต้องป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็น IP Address  
        ภายในของระบบเครือข่ายภายในของหน่วยงาน 
10.8 ต้องจัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
       ขอบเขตของระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ 
       พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
10.9 การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย 
 (1) ผู้ดูแลระบบมีการเก็บบัญชีการขอเชื่อมต่อเครือข่าย ได้แก่ รายชื่อผู้ขอใช้บริการ  
      รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้บริการ IP Address และสถานที่ติดตั้ง 
 (2) ผู้ดูแลระบบต้องจำกัดผู้ใช้งานที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้ 
 (3) กรณีอุปกรณ์ท่ีมีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก ต้องมีการระบุหมายเลข 
      อุปกรณ์ว่าสามารถเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 (4) อุปกรณ์เครือข่ายต้องสามารถตรวจสอบ IP Address ของทั้งต้นทาง 
           และปลายทางได้ 
 (5) การเข้าใช้งานอุปกรณ์บนเครือข่ายต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์ 

8. ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรับผิดชอบใน
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการกำหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่าง 
ๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ (Systems Software) 

9. การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบงานต้องมีการขออนุมัติจากผู้ดูแลระบบให้
ติดตั้งก่อนดำเนินการ 

10. กำหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ด ไลบรารี่ และเอกสารสำหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานไว้
ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

11. การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพ่ือให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มี
ความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามแนวทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 
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12. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) จากผู้ใช้งานภายนอกหน่วยงาน เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
15.1 บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและ 
       เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของหน่วยงานจะต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็น  
 ลายลักษณ์อักษร เพ่ือขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน 
15.2 วธิีการใดๆ ที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับการ 
 อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน 
15.3 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความ 
 จำเป็นในการดำเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ 
15.4 การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในและระบบสารสนเทศในหน่วยงานจากระยะไกล 
 ต้องมีการ ลง บันทึกเข้าใช้งาน (Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมี 
 การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผา่น เพื่อตรวจสอบความ  
 ถูกต้องของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง 

13. ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่นๆ ภายนอกหน่วยงาน ต้อง
เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทำ Packet filtering เช่น 
การใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) หรือฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการ
ตรวจจับมัลแวร์ (Malware) ด้วย 

14. ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพ่ือตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ในลักษณะที่ผิดปกติ โดยมีการตรวจสอบการบุก
รุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ
เครือข่าย โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

หมวดที่ 5 
การควบคุมการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 

(Application and Information Access Control) 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือควบคุมและป้องกันการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and 
Information Access Control) โดยไม่ได้รับอนุญาต 

นโยบาย 

1. กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access 
Restriction) ของผู้ใช้งาน (User) และฟังก์ชัน (Functions) ต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น 
(Application and Information Access Control) ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ 

2. กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศซึ่งไวต่อการรบกวนมี
ผลกระทบ และมีความสำคัญสูงต่อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยต้องได้รับการ
แยกออกจากระบบอื่นๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ พร้อมทั้งให้มีการ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ที่ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร 
(Mobile Computing And Teleworking) 

3. กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โดยต้อง
กำหนดข้อปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือปกป้อง ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

4. กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน (Teleworking) โดยต้อง
กำหนดข้อปฏิบัติ แผนงาน และข้ันตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้สำหรับการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกสำนักงาน 

 

แนวปฏิบัติ 

1. การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ให้ดำเนินการ 
ดังนี้ 
1.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User)  
      การกำหนดสิทธิ์ตามตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการทบทวนสิทธิ์การ 
      เข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Right) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ 
     เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ย้าย ให้โอน หรือสิ้นสุดการจ้าง ซึ่งรวมถึง 
     บุคคลภายนอกหรือผู้รับจ้าง (Outsource) ที่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และ 
      ระบบสารสนเทศด้วย 
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1.2 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องกำหนดให้ผู้ใช้งาน (User) ที่เข้าถึงระบบ 
      คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายภายนอกให้รับส่งข้อมูลผ่าน 
      เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN : Virtual Private Network) โดยมีการเข้ารหัสรักษา 
      ความปลอดภัยแบบ Secure Sockets Layer (SSL) 
1.3 ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น  
      ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
      (E-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  
      เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องได้รับ ความเห็นชอบ 
     จากหัวหน้าหน่วยงานเปน็ลายลักษณ์อักษรรวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่าง 
     สม่ำเสมอ 
1.4 ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากร
ดังต่อไปนี้ 
 (1) กำหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งาน 
       ระบบลาออกหรือพ้น จากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน 
 (2) กำหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบ 
           คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบที่ ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง 
 (3) กำหนดชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ำกัน 
 (4) ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุด ผู้ใช้งานนั้น 
            จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีการกำหนด 
            ระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือ 
           พ้นจากตำแหน่ง และมีการกำหนดสิทธิ์พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้ 
           บ้างและต้องกำหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ 
1.5 ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับในการ 
     ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการ 
     เข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทำลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและ 
      การเข้าถึงผ่าน ระบบงาน 
 (2) ต้องกำหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ใน 
     การตรวจสอบ ตัวตนจริงของผู้ใช้งานข้อมูล ในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล 
 (3) กำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
 (4) การรับส่งข้อมูลสำคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส  
      (Encryption) ที่เป็น มาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ XML Encryption  
           เป็นต้น 
 (5) กำหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีท่ีนำสินทรัพย์ 
      ออกนอกหน่วยงาน เช่น บำรุงรักษา ตรวจซ่อม ให้ดำเนินการสำรองและลบ 
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      ข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น 
1.6 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสำคัญสูง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) แยกระบบที่ไวต่อการรบกวนออกจากระบบงานอ่ืนๆ 
 (2) มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเอง โดยมีห้องปฏิบัติงานแยกเป็นสัดส่วน 
 (3) มีการกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบเท่านั้น 
1.7 การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีจะนำไปใช้งานว่าอยู่ใน 
      สภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และตรวจสอบโปรแกรมมาตรฐานว่าถูกต้องตาม 
      ลิขสิทธิ ์
 (2) ระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้ได้ 
      เว้นแต่ข้อมูลได้มี การเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
 (3) เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่แล้ว 
      ให้รีบนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันที 
 (4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับคืนต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน 
      ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ที่รับคืนด้วย 
 (5) หากปรากฎว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรงของ 
     ผู้นำไปใช้ ผู้นำไปใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึน 
1.8 การควบคุมการเข้าถึงของผู้รับจ้าง (Outsource) ผ่านระบบ 
 1.8.1 ก่อนปฏิบัติงาน 
  (1) ผู้รับจ้าง (Outsource) ต้องขออนุญาตหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
       โดยกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าถึงระบบ 
       คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสำหรับผู้รับจ้างพร้อมแนบสำเนา 
       สัญญาจ้างหรือเหตุผลในการปฏิบัติงาน 
  (2) หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา 
        เหตุผลการขออนุญาตดังกล่าวและต้องอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (3) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
       (Username) และกำหนดรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password)  
       สำหรับเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
  (4) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) แจ้งให้ผู้รับจ้าง (Outsource) 
       ได้รับทราบ 
 1.8.2 ระหว่างปฏิบัติงาน 
  (1) ผู้รับจ้าง (Outsource) ต้องติดบัตรแสดงตนตลอดระยะเวลาที่ 
       ปฏิบัติงาน 
  (2) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 
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      กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ 
      รับจ้าง (Outsource)  ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 
  (3) ผู้รับจ้าง (Outsource) ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
      เท่านั้นและต้องคำนึงถึงการรักษาความลับข้อมูลของทางราชการเป็น 
      สำคัญหากเกิดปัญหาระหว่าง การปฏิบัติงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานทันที 
 1.8.3 หลังปฏิบัติงาน 
  (1) ผู้รับจ้าง (Outsource) แจ้งความประสงค์ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืตัวแทนฝ่ายบริหาร ISMR เพ่ือยกเลิกสิทธิ์ 
       ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทันทีเมื่อ 
       ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
  (2) ผู้ดูแลระบบ (Administrator) จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบ 
     คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและลบข้อมูลสารสนเทศของผู้รับจ้าง 
     (Outsource) เป็นการถาวรเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน 
 1.8.4 การรักษาความลับผู้รับจ้าง (Outsource) ตอ้งลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 
          การไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน โดยสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวต้อง
   จัดทำให้เสร็จก่อนให้สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
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หมวดที่ 7 
การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือจัดทำระบบสำรองของระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยการสำรองข้อมูล
สารสนเทศและการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้าน
สารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ซึ่งได้รวม การบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ การเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินและการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ด้านสารสนเทศ และการสำรองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูลสารสนเทศไว้ด้วยแล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และสามารถกู้คืนระบบสารสนเทศได้ภายในระยะเวลา ที่เหมาะสม และ
สามารถใช้งานสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

นโยบาย 

1. พิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการจัดทำระบบสำรองให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

2. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง และต้อง
ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งาน
ตามภารกิจ 

3. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ด้านสารสนเทศ 

4. ทดสอบสภาพพร้อมใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และระบบสำรอง
ตามแผน 

5. บริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. กำหนดความถี่ของการปฏิบัติในแต่ละข้อ โดยต้องมีการปฏิบัติที่เพียงพอต่อสภาพความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน 

แนวปฏิบัติ 

1. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดทำระบบสารสนเทศและระบบสำรองให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการสำรองข้อมูล 
      และการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
1.2 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) กำหนดรูปแบบการสำรองข้อมูลของระบบการ 
      สำรองข้อมูล (Backup System) ดังนี้ 
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 1.2.1 รายชื่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
ดังนี้ 
  (1) Server Database 
  (2) Server API/Service System 
  (3) Web Server 
 1.2.2 กำหนดรูปแบบการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการเพ่ิมข้ึนมา  
  (Incremental Backup) หรือเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง  
  (Differential Backup) ทุกวัน 
 1.2.3  กำหนดรูปแบบการสำรองข้อมูลแบบสมบูรณ์ (Full Backup) 
           ทุกสัปดาห์และทุกเดือน ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มงานทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
           ดำเนินการสำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแบบ 
           สมบูรณ์ (Full Backup) ทุกระบบงานจึงได้รับการสำรองข้อมูลด้วย 
1.3 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องพิมพ์รายละเอียดไว้บน External Disk และ 
      อ่ืนๆ ที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลได้แก่รูปแบบการสำรองข้อมูลแบบรายวันหรือ 
      รายสัปดาห์หรือรายเดือน วันและเวลา และผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความ 
      ถูกต้องสมบูรณ์ของการสำรองข้อมูล 
1.4 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องกำหนดรูปแบบการกู้คืนข้อมูลของระบบการ 
      สำรองข้อมูล (Backup System) โดยมีความถ่ีและรูปแบบ ดังนี้ 
1.4.1 การกู้คืนข้อมูลรายวันจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสำรองข้อมูล เฉพาะส่วนที่มีการ 
          เพ่ิมข้ึนมา (Incremental Backup) หรือที่สำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการ 
          เปลี่ยนแปลง (Differential Backup) 

2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะ
วิกฤตด้านสารสนเทศของ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เพ่ือให้สามารถใช้งาน
สารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
2.1 กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
2.2 กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ 
2.3 กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนดังกล่าว 
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หมวดที่ 9 
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ทำให้มั่นใจ
ว่านโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศที่กำหนด มีความม่ันคงปลอดภัย และ
หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย 

1. กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information 
Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานของรัฐ (Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคง
ปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความ
เสี่ยง และระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน 

แนวปฏิบัติ 

1. กำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information 
Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ดังนี้ 
2.1 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ให้
ดำเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) 
2.2 หากมีความประสงค์ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศเชิงเทคนิคให้
ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External 
Auditor) 

3. กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ดังนี้ 
3.1 ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและประเมิน 
      ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
3.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบในการ 
      ตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญ 
3.3 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดสรรอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ 
      เชิงเทคนิค 
3.4 ในกรณีมีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินความเสี่ยงระบบคอมพิวเตอร์  
      และระบบสารสนเทศสารสนเทศ ให้แยกการติดตั้งเครื่องมือออกจากระบบที่ 
      ให้บริการจริง หรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถ 
     เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านได้ 
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     อย่างเดียว (Read Only) 
3.5 ผู้ตรวจสอบต้องแจ้งความเสี่ยงและระบุความรุนแรงของเครื่องมือที่ใช้ในการ 
      ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 
3.6 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) 
      ของผู้ตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
      กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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