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คํานํา 
 
 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัยมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและ
รุนแรงมากข้ึนการดําเนินงานเก่ียวกับการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นเร่ืองสําคัญและจําเป็นของทุกหน่วยงานท่ีจะต้อง
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจะ
สามารถดําเนินการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์นํามาซ่ึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและพนักงาน
ในองค์กร 

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม เกณ ฑ์ วัดผลและประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง แผน
ดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เล่มน้ี ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กรณีระบบเครือข่าย
ขัดข้อง เคร่ืองแม่ข่ายของระบบงานสารสนเทศมีปัญหา รวมถึงการจําลองและซักซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางด้านไอที และท่ีไม่ใช่ไอที เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อจลาจล การก่อวินาศกรรม มา
จัดทําเป็นแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานท่ีถูกต้อง และรู้บทบาทหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนต้ังแต่ข้ันเตรียมการข้ันปฏิบัติ ขณะเกิดภัยและข้ันการฟ้ืนฟูภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการท่ีได้
กําหนดไว้ เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการ
ของพ้ืนท่ีและได้มาตรฐานสากล ซ่ึงจะสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   
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บทท่ี ๑ 

 

การบริหารความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 
(BCM : Business Continuity Management) 

 

 การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินงานขององค์กร (BCM : Business Continuity 
Management) คือ แนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทํางานขององค์กร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีทําให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ระบบงานท่ี
สําคัญสามารถกลับมาดําเนินการได้ในเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ คือ ป้องกันการ
ติดขัด หรือหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ เพ่ือป้องกันกระบวนการทางธุรกิจท่ีสําคัญอันเป็น
ผลมาจากการล้มเหลวหรือหายนะท่ีมีต่อระบบสารสนเทศ และเพ่ือให้สามารถดําเนินการกู้ระบบ
กลับคืนมาได้ในระยะเวลาอันเหมาะสม ดังนั้นองค์การจัดการน้าํเสีย ได้ทําการประเมินผลกระทบและ
ดําเนินการตามวัฏจักรของการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินการ (BCM – Life Cycle) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

๑.  การประเมินผลกระทบ (Understanding your business) 

๒.  การกาํหนดทางเลือกในการแก้ปญัหา (BCM strategies) 

๓.  การวางแผนสําหรับการปฏิบัต ิ(Developing the response) 

๔.  การปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่อง (Exercising and plan maintenance) 

๕.  การปลูกฝังใหเ้ปน็ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร (Establishing the continuity culture) 

ท้ังนี้ ระบบงานสารสนเทศขององค์การจัดการน้ําเสีย มีจํานวน ๑๘ ระบบ ได้แก่ 

๑. ระบบสารสนเทศสําหรับช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) เป็นระบบท่ี

ช่วยในการนําเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการ งบประมาณ และงบลงทุนท่ีจะดําเนินการในด้านต่างๆ ว่า

มีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่แล้วผลท่ีไดร้ับกลับมามีค่ามากน้อยเพียงใด ทําให้ผู้บริหารสามารถท่ี

จะตัดสินใจได้เร็วขึ้นเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว 
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๒. ระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ (Accounting) การพัฒนา
ระบบเป็นลักษณะของ Client-Server โดยใช้ฐานข้อมูล Sybase ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
งบประมาณ การเงิน และบัญชี 

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk) เป็นระบบท่ีให้หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง
สามารถระบุความเส่ียงของตนเองโดยมีการระบุโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียงรวมท้ังระบุ
สาเหตุท่ีจะเกิดความเส่ียง ในแบบสํารวจความเส่ียงประจําปี เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูลความเส่ียงของ
องค์กร 

๔. ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นระบบระบบสารสนเทศด้านการ
ควบคุมภายใน สําหรับการวิเคราะห์การประเมินผล และการติดตามผลการควบคุมภายใน ให้มีความ
ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ เพ่ือสามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการในการบริหาร
จัดการระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. ระบบบริหารงานพัสดุ (Asset) การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดย
ใช้ Window 2003 Server และฐานข้อมูล SQL Server โดยได้ทําการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้
รองรับกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 

๖. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์ (GIS) เพ่ือใช้เป็นระบบจัดเก็บรายงานข้อมูลและ
สถิติเกี่ยวกับคุณภาพน้ําท่ีผ่านการบําบัด  

๗. ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นระบบท่ีมีการพัฒนาเพ่ือให้มีการบริหารและ
จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงเป็นระบบท่ีสนับสนุนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถ (Competency) ท่ีมีความเหมาะสมกับ
ภารกิจการดําเนินงานของพนักงาน 

๘. ระบบบริหารงานเงินเดือน (Payroll) เป็นระบบด้านการบริหารและจัดการ
ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll Software) ให้มีความแม่นยํา และตรวจสอบได้ 

๙. ระบบตรวจสอบเวลาทํางาน (Time Attendance) เป็นระบบจัดการและ
รายงานผลข้อมูลการมาทํางานของพนักงาน ซึ่งพนักงานแต่ละคนสามารถท่ีจะเข้าไปทําการ
ตรวจสอบข้อมูลการมาทํางานของตนเองได้ 

๑๐.  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) มีไว้สําหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ความรู้ของหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากร
ภายในองค์กร 

๑๑.  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Content) เป็นระบบท่ีดําเนินการ
ต่อเนื่องจากระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มีการไหลของงานด้านสารบรรณ (Work 
Flow) ภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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๑๒.  ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage เป็นระบบใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูล
แบบภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแม่ข่าย สําหรับการแชร์ไฟล์ ส่งไฟล์ และสํารอง
ไฟล์ ข้อมูลท่ีสําคัญ สําหรับผู้ใช้งานแต่ละคน หรือ สร้างห้องแชร์ไฟล์สําหรับกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละคน รวมไป
ถึงการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยพนักงานท้ังองค์กร สามารถท่ีจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์
ชนิดนี้ได้ 

๑๓.  ระบบ IT Helpdesk เป็นระบบท่ีบันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และรายงานประวัติการซ่อมบํารุง  

๑๔.  ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) เป็นระบบท่ีให้บริการ
ข่าวสารขององค์กรผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางในการส่ือสารระหว่าง
องค์กรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลความรูแ้ละสร้างความเขา้ใจในภารกจิขององคก์ร และเป็นการ
เพ่ิมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 

๑๕. ระบบรายงานคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile 
Application) เป็นระบบท่ีเกี่ยวกับการรายงานผลข้อมูลน้ําเสียเข้าระบบ โดยการส่งข้อมูลผ่านทาง
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการประมวลผลข้อมูลน้ําเสียและการเรียกค่าบําบัดน้ําเสีย
จากกลุ่มบุคคลท่ีปล่อยน้ําเสีย   

๑๖. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-Mail) เป็นระบบท่ีให้บริการรับและส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในองค์กรและติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรภายในกับภายนอกองค์กร 
โดยใช้ระบบ Mail Go Thai ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๗. Knowledge Management  เป็นการรวบรวมส่ือความรูใ้นด้านต่างๆ มาไว้ท่ี
เดียวกัน เพ่ือให้พนักงานในองค์กรสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

๑๘. ระบบกระดานถาม-ตอบ (Web board) เป็นระบบสําหรับแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทางด้านความเส่ียง ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

 
ผลจากการประเมินผลกระทบทําให้ทราบถึงผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบงานท่ี

สําคัญทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรอย่างไร จึงได้มีการจัดลําดับความสําคัญของระบบงาน
สารสนเทศท่ี อจน. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จํานวน ๑๕ ระบบงาน รายละเอียดตามตารางท่ี ๑.๑ 

 

 

 



          แผนบริหารความต่อเนื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ๔ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงการจัดลําดับความสําคญัของระบบงานท่ีสําคัญ 

ลําดับท่ี ระบบงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ช่ือย่อหน่วยงาน 
๑ ระบบสารสนเทศสําหรบัช่วยใน

การตัดสินใจของผู้บรหิาร (EIS) 
กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๒ ระบบบรหิารงานบัญชี การเงิน 
และงบประมาณ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝบง. / กบช. / 
กกง. / กงป. 

๓ ระบบบรหิารความเส่ียง กองบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

กบค. 

๔ ระบบควบคุมภายใน กองบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

กบค. 

๕ ระบบบรหิารงานพัสด ุ กองพัสดแุละบริการ กพบ. 
๖ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) 
ฝ่ายจัดการน้ําเสียภูมิภาค ฝจส.1 / ฝจส.2 

๗ ระบบบรหิารงานบุคคล กองทรัพยากรบุคคล กทบ. 
๘ ระบบบรหิารงานเงนิเดอืน กองทรัพยากรบุคคล กทบ. 
๙ ระบบตรวจสอบเวลาทํางาน กองสารสนเทศและประเมนิผล กทบ. 

๑๐ ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๑๑ ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองกลาง กกล. 

๑๒ ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data 
Storage 

กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๑๓ ระบบ IT Helpdesk  กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๔ ระบบการให้บรกิารข้อมูลเวบ็ไซต ์ กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๕ ระบบรายงานคุณภาพน้ําท่ีผ่าน

การบาํบัดบนสมาร์ทโฟน 
กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๑๖ ระบบอิเล็กทรอนกิส์เมล์ กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๗ Knowledge Management กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๘ ระบบกระดานถาม-ตอบ กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
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บทท่ี ๒ 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

(BIA : Business Impact Analysis) 

 

 Business Continuity Management (BCM) เป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 
ท่ีเป็นระบบทําให้องค์กรสามารถกําหนดปัจจัยเส่ียงว่ามีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ในทาง
ทฤษฏีเรียกว่า การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเส่ียงและเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจ หรือ 
Business Impact Analysis (BIA) และดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร์ในการทําให้องค์กรดําเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนลดผลกระทบจากการท่ีระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ การทํา BIA เป็นส่วนหนึ่งของแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
หรือ Business Continuity Plan (BCP) 

 วัฏจักรของการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินการ (BCM – Life Cycle) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

๑.  การประเมินผลกระทบ (Understanding your business) 
๒.  การกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา (BCM strategies) 
๓.  การวางแผนสําหรับการปฏิบัติ (Developing the response) 
๔.  การปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่อง (Exercising and plan maintenance) 
๕.  การปลูกฝังใหเ้ปน็ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร (Establishing the continuity culture) 
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ภาพท่ี ๒.๑ แสดง BCM – Life Cycle 

การหา RPO, RTO, WRT และ MTO 

 

ภาพท่ี ๒.๒ แสดง RPO RTOWRT และ MTO 

๑. Normal Operations 

ในช่วงเวลาปกติก่อนเกดิเหตุฉกุเฉนิ/ภัยพิบัติ ระบบงานดําเนนิการเปน็ปกติ มีการสํารอง

ข้อมูลระบบ (Backup) 
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๒. Disruptive Event 

เมื่อเกดิเหตฉุุกเฉิน/ภัยพิบัต ิระบบงานจะหยุดชะงกัไม่สามารถใช้งานได้ ต้องดําเนินการ

กู้ System ระบบโดยใช้ขอ้มูลสํารองชุดล่าสุด (Last Backup) 

๓. Recovery Time Frame 

เป็นช่วงเวลาท่ีใช้ในการกู้ข้อมูลท่ีสูญหายหรือถูกทําลายจนไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก 

ประกอบด้วย ข้อมูลท่ีบันทึกแล้วแต่ยังไม่ได้ Backup และข้อมูลใหม่ท่ีไม่สามารถบนัทึกได้สําหรับการ

เตรียมการใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง โดยนําข้อมูลท้ัง ๒ ส่วนมาบันทึกรายการเข้าใหม่รวมถึงการ

ทดสอบระบบและข้อมูลว่าสามารถใช้ได้เป็นปกติ 

๔. เป็นช่วงเวลาท่ีระบบสามารถดําเนนิงานได้เปน็ปกต ิ

โดยมคีําจํากดัความท่ีเกี่ยวขอ้ง ดังนี ้

RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานท่ีสุดท่ียอมใหข้้อมูลสูญหาย 

RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาท่ียอมรับได้ในการกู้คืนระบบ 

WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาท่ีกู้คนืระบบและทดสอบระบบจนทํางานได ้

MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดดําเนินการสูงสุดท่ียอมรับได ้

 

เกณฑ์การประเมิน Impact BIA ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องประเภทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดบัผลกระทบของธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ดังแสดงในตารางท่ี ๒.๑ 
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ตารางท่ี ๒.๑  แสดงหลักเกณฑ์การประเมนิระดบัผลกระทบของธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับผลกระทบด้านต่างๆ 
ลําดับคะแนน

ความสําคัญ* ด้านการเงิน** 
ด้าน 

ชื่อเสียงองค์กร 

ด้านชีวิต

ผู้ใช้บริการ*** 
ด้านองค์กร ด้านรัฐ 

ไม่มีความเสียหาย ไม่มีการเผยแพร่

ข่าวในเชิงลบ 

ไม่มผีู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๐ - ๔ 

ชม. 

ไม่มผีลกระทบ

ต่อความมั่นคง

ของรัฐ 

๕ 

ความเสยีหายเป็นจํานวน

เงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

มีข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์

เชิงลบ ๑ วัน 

ได้รับผลกระทบไม่

เกิน ๕,๐๐๐ คน 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๑ วัน 

 ๔ 

ความเสยีหายเป็นจํานวน

เงินเกินกว่า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่

เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มีข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์

เชิงลบ ๒ วัน 

ได้รับผลกระทบเกิน

กว่า ๕,๐๐๐ คน แต่

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๑ 

สัปดาห์ 

 ๓ 

ความเสยีหายเป็นจํานวน

เงินเกินกว่า 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

มีข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์

เชิงลบ ๓ วัน 

ได้รับผลกระทบเกิน

กว่า ๑๐,๐๐๐ คน 

แต่ไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐ 

คน 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๒ 

สัปดาห์ 

 ๒ 

ความเสยีหายเป็นจํานวน

เงินเกินกว่า 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

มีข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์

เชิงลบ ๓ วัน 

ได้รับผลกระทบเกิน

กว่า ๕๐,๐๐๐ คน 

แต่ไมเ่กิน 

๑๐๐,๐๐๐ คน 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๑ เดือน 

มีผลกระทบต่อ

ความมั่นคง

ของรัฐ 

๑ 

* คะแนนท่ีมีค่าน้อยจะมีความสําคัญมาก คะแนนท่ีมีค่ามากจะมีความสําคัญน้อย 

** มูลค่าความเสียหายคํานวณจากความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นใน ๑ วัน และคํานวณจากความเสียหาย

โดยตรงเท่านั้น 

*** ประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการใน ๑ วัน 
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ตารางท่ี ๒.๒  แสดงลําดบัคะแนนความสําคญั 

ระยะเวลาหยุดดําเนินงานสูงสุดท่ียอมรับได้ ลําดับคะแนนความสําคัญ* 

มากกว่า ๕ วัน ๕ 
๔ – ๕ วัน ๔ 

๓ วัน ๓ 
๒ วัน ๒ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ วัน ๑ 

* คะแนนท่ีมีค่าน้อยจะมีความสําคัญมาก คะแนนท่ีมีค่ามากจะมีความสําคัญน้อย 

ผลการวิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะห์ BIA ด้าน IT ได้มีการจัดลําดบัความสําคัญ (Priority) ๑ – ๑๘ ซึง่แสดงใน 
ตารางท่ี ๒.๓ ระบบงานสารสนเทศของ อจน. ท้ัง ๑๘ ระบบงาน อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องใช้วิธกีารแบบ
ปลอดภัยในระดบัไม่ต่ํากว่าระดบัพ้ืนฐาน โดยต้องควบคุมให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
และทําการซักซ้อมแผนบรหิารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางท่ี ๒.๓  แสดงผลการวิเคราะห์ BIA ด้าน IT ท่ีไดม้ีการจัดลําดับความสําคญั 

ระบบ 
งาน 
(๑) 

RPO 
(วัน) 
(๒) 

RTO 
(วัน) 
(๓) 

WRT 
(วัน) 
(๔) 

MTO 
(วัน) 
(๕) = 

(๓)+(๔) 

MTO 
คะแนน 

(๖) 

Impact BIA (๗) Racking 
Factor* 
(๘) = 

(๖) x (๗) 

Priority 
(๘) การเงิน ช่ือเสียง ผู้ใช้ 

บริการ 
องค์กร รัฐ 

EIS ๑ ๑ ๒ ๓ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๔ 
Accounting ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๕ ๕ ๕ ๓ ๕ ๕ ๑ 

Risk ๑ ๓ ๓ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๐ 

IC ๑ ๓ ๓ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๐ 
Asset ๑ ๒ ๑ ๓ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๖ 
GIS ๑ ๓ ๓ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๓ 
HR ๑ ๒ ๒ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๗ 

Payroll ๑ ๒ ๒ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๗ 
TA ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๐ ๓ 

E-Doc ๑ ๒ ๒ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๘ 
E-Content ๑ ๒ ๒ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๙ 

Storage ๑ ๒ ๒ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ ๙ 
Helpdesk ๑ ๓ ๓ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๑ 
Website ๑ ๒ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๒ 

Mobile App ๑ ๓ ๓ ๖ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๓ 

E-Mail ๒ ๒ ๑ ๓ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๕ 
KM ๑ ๒ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๔ 

Webboard ๑ ๒ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑๕ 

* Ranking Factor = MTO (คะแนน) x MIN (Impact BIA) 
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บทท่ี ๓ 

 

แผนบริหารความต่อเน่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(BCP : Business Continuity Plans – Information Technology) 

 

 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เตรียมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและลดผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หลักๆ ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เช่น ระบบบริหารการเงินและบัญชี ,ระบบ Monitor online เป็นต้น โดยมี
องค์ประกอบท่ีสําคญั คือ การดําเนินการเพ่ือการสํารองระบบเครือขา่ยและข้อมลูระบบสารสนเทศใน
ภาวะปกติ การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ท้ังนี้ แผนสํารองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการดําเนนิการเพ่ือป้องกนั ลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สําหรับระบบงานสารสนเทศ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือให้ อจน. 
ใช้งานในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้, ตึกถล่ม, น้ําท่วม ระบบสาธารณูปโภคล่ม
และพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักท่ีตั้งอยู่ในสํานักงานใหญ่ได้เกิน ๒๔ 
ช่ัวโมง เกิดผลกระทบทางธุรกิจหยุดชะงัก โดยระบบงานสารสนเทศ จะได้รับการกู้คืนภายใน ๑๒ 
ช่ัวโมง (MTO) นับจากประกาศใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง และรับประกันการสูญเสียข้อมูล ๑๒ 
ช่ัวโมง (RPO) แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สําหรับระบบงานสารสนเทศ นี้มีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ คือ การกําหนดสมมุติฐาน รายละเอียดในการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้จัดทําขึ้น โดย กองสารสนเทศ
และประเมินผล ซึ่งจะทําการทบทวนและฝึกซ้อมการใช้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ๑๑ - 
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การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) 

 ระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ําเสีย มีท้ังหมด ๑๘ ระบบ ส่วนใหญ่จะฝากไว้บน
ระบบ Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอีกท้ังยัง
มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเครื่องแม่ข่ายท่ีเก็บระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางราชการ ทําให้ระบบ
สารสนเทศไม่มีปัญหาเรื่องเข้าใช้งานระบบไม่ได้ซึ่งการใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองลักษณะนี้เรียกว่า 
Hot Site หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา ส่วนอีก ๒ ระบบ คือ
ระบบงานบัญชี และระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องแม่ข่ายท่ี
ตั้งอยู่ในสํานักงานใหญ่ แต่ได้มีการติดตั้งระบบไว้บน Cloud เช่นกัน เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองไว้
ในกรณี ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานเครื่องแม่ข่ายในสํานักงานใหญ่ ได้ ซึ่งการใช้ศูนย์
คอมพิวเตอร์สํารองลักษณะนี้เรียกว่า Cool Site หมายถึงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
นําเทปสํารองข้อมูลไปติดตั้งใหม่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ท้ังนี้ทําให้ไม่มีค่าใช้จ่ายของการนําระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการน้ําเสียทุกระบบไปฝากไว้ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉินต่อสํานักงานใหญ่ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองด้านสารสนเทศ (BCP – Information Technology) 

เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ (BCP – Information Technology) ของ
องค์การจัดการน้ําเสีย สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะต้องจัดตั้ง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ (BCP– IT Team) องค์การจัดการน้ําเสีย มีโครงสร้าง
ดังนี้ 

๑. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสารสนเทศ หรือผู้บริหารระดับรองลงมาท่ีได้รับมอบหมาย มีหน้าท่ีในการประเมินลักษณะ 
ขอบเขตและแนวโน้มของสภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
ด้านสารสนเทศ และ ดําเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ 

๒. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่าย มีหน้าท่ีใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ และ ดําเนินการ
ตามขั้นตอนของแนวทางการบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ๑๒ - 
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ผู้ประสานงานคณะบรหิารงานด้านสารสนเทศมีหน้าท่ีในการติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน
และให้การสนับสนุนในการติดต่อส่ือสารกับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศและ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศเพ่ือให้ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางของแผน
บริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ 

 

อํานาจหน้าที่  

๑. จัดทําแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านสารสนเทศ โดยครอบคลุมการ
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูล ด้านสถานท่ี และด้านงบประมาณ  

๒. จัดทําโครงการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธแ์ผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กร  

๓. จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมตั้งเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นท่ีทํางาน
ได้ทันที รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นเพ่ือให้การทํางานไม่หยุดชะงัก  

๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบท่ีวางแผนไว้ มีการปรับปรุงและซักซ้อม
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศทุกส้ินปีงบประมาณ  

๖. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศทราบเป็นระยะๆ 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
ด้ารสารสนเทศ 

นายชีระ วงศบูรณะ (รผอ.อจน.วผ.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นายสุชัย เจนพจนารถ 

(ผอ.ฝพอ.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นายอัฐทวี ธนทวี 
(ห.กสป.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล 

(ผอ.ฝบจ.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ
(ห.กทบ.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นางรัชนีวรรณ ทองบริสุทธ์ิ

(ผอ.ฝบจ.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นายธนาวัฒน์ นครชัย
(ห.กจร.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นายวิรัตน์ ภมรานนท์

(ผอ.สผอ.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นางดวงแข ยงสุวรรณ
(ห.กกล.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นางสุมาลี มีเงิน 

(ผอ.ฝบง.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

ว่าท่ี รต.หญิง อภันตรี เพ็ชร์โยธิน 
(ห.กบช.)
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โดยแต่ละตําแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืน ในกรณีท่ีเกิดสภาวะ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ให้ระบบสารสนเทศขององค์กรสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วซึ่งรายช่ือ
ทีมบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ปรากฏดังตารางท่ี ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑  แสดงรายช่ือทีมบรหิารความต่อเนื่องดา้นสารสนเทศ 

ลําดับ 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
ช่ือ เบอร์มือถือ 

๑ นายชีระ วงศบูรณะ ๐๘๑-๘๔๒๓-๘๐๒ หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(รผอ.อจน.วผ.) 

๒ นายสุชัย เจนพจนารถ ๐๘๑-๔๕๐๔-๖๐๐ ห.ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.ฝพอ.) 
๓ นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล  ๐๘๖-๘๘๖๓-๕๓๐ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.ฝอก) 
๔ ว่าท่ี ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ๐๘๑-๘๐๘๗-๐๘๐ ห.ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.สผอ.) 
๕ นางปนัดดา ภาณุทัต ๐๙๕-๔๕๙๖-๐๕๑ ห.ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.ฝบง.) 
๖ นายอัฐทวี ธนทวี ๐๙๗-๒๑๐๐-๐๕๓ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง (ห.กสป.) 
๗ นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ๐๘๕-๕๑๕๕-๙๓๙ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง (ห.กทบ.) 
๘ นางดวงแข ยงสุวรรณ  ๐๘๑-๔๒๒๘-๙๙๐ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง (ห.กกล.) 
๙ นายธนาวัฒน์ นครชัย ๐๘๔-๗๐๐๔-๙๙๘ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง (ห.กจร.) 

๑๐ นายบรรพต ศุขวัฒนะกุล ๐๘๙-๖๖๙๓-๗๖๙ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง (ห.กบช.) 

 

การเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบกับระบบงานสารสนเทศ 

๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักท่ีตั้งอยู่ท่ีสํานักงานใหญ่ ใช้งานได้ไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง 

๒. อาคาร สํานักงานใหญ่  เกิดภัยพิบัติ  เช่น ไฟไหม้ , ตึกถล่ม, น้ํ าท่วม, ระบบ

สาธารณูปโภคล่ม ฯลฯ และพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในอาคารได้ไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง 

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองใช้งานไม่ได้ 

 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ๑๔ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

ตารางท่ี ๓.๒  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

ลําดับท่ี งาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 

การเตรียมพร้อมก่อนเกดิเหตุฉกุเฉิน/ภัยพิบัติ 
๑ ปรับปรุงแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (BCP) ของสายงาน 
คณะทํางาน 
BCP - IT 

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (BCP) ของสายงาน 

๒ การซักซ้อมทีมงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาระบบสารสนเทศใช้
งานไม่ได้ 

IT Staff  

๓ สํารองข้อมูลระบบสารสนเทศ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ป ก ติ  ร วม ถึ งก าร ทํ า  Recovery 
ข้อมูล อย่างน้อยปีละครั้ง 

IT Staff - Diagram แสดงตารางเวลาของ
การ Backup 
- คู่มือการ Backup 

๔ จัดเก็บสําเนาเอกสารหรือจดบันทึก
เอกสารท่ี ทําการ Input ในระบบ
ท้ังหมด และเอกสารท่ีส่งต่อให้ผู้อ่ืน
เพ่ือใช้ในการเตรียมตัวตอนเกิดเหตุ
ภัยพิบัติ 

ผู้ใช้งาน
ระบบ

สารสนเทศ
ทุกคน 

- เอกสารท่ีใช้ในการคีย์ข้อมูลเข้า
ระบบ 
- จดเลขท่ี เอกสารหรือสําเนา
เอกสาร ท่ีออกจากระบบ และท่ี
ทําการส่งต่อไปให้ผู้อื่น 

การรับมือเหตฉุุกเฉิน/ภัยพิบัต ิ
๕ ปฏิบัติตามแผนการอพยพ พนักงาน

ทุกคน 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 

๖ ประกาศเหตุภัยพิบัติ พร้อมแจ้งเปิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 

ห.กสป. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง เพ่ือทราบและประกาศ

เห ตุภั ย พิ บั ติและแจ้ งเปิดศูน ย์
คอมพิวเตอร์สํารอง 

๗ เตรียมข้อมูล External HD เอกสาร
และคู่มือ 

IT Staff - ตรวจสอบข้อมู ล ท่ี  Backup 
ล่าสุด 
- เตรียมคู่มือในการ Recovery 
และคู่มือตรวจสอบระบบ 

  



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ๑๕ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี ๓.๒  แสดงขั้นตอนการปฏิบตัิงานและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 
ลําดับท่ี งาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 

๘ เตรียมเดนิทางไปศูนย์คอมพิวเตอร์
สํารอง 

IT Staff และ   
Transportation 

- พร้อมท่ีจุดนัดพบเพ่ือเดินทาง
ไปศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 
- หัวหน้าคณะฯ (ห.กพบ.) แจ้ง
ทีม Transportation จัดเตรียม
พาหนะในการเดินทาง 

๙ ทําการกู้คืนระบบ IT Staff ดําเนินการตามคูม่ือการ 
Recovery และคูม่ือตรวจสอบ
ระบบ 

๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
พร้อมยืนยันการกู้คนระบบ 

IT Staff ดําเนินการตามขั้นตอนระหว่าง
การกูค้ืนสภาพข้อมูล
(โปรแกรม) และคู่มือการใช้งาน 
(User Manual) ในแต่ละ
ระบบงานแล้วรายงานหัวหน้า
ทีมฯ 

๑๑ ทดสอบระบบงานและทําการ 
Rekey (Recovery Work) 

IT Staff ดําเนินการตามขั้นตอนระหว่าง
การกูค้ืนสภาพข้อมูล
(โปรแกรม) และคู่มือการใช้งาน 
(User Manual) ในแต่ละ
ระบบงานแล้วรายงานหัวหน้า
ทีมฯ 

๑๒ ยืนยันผลการกู้คนืระบบ
สารสนเทศ 

IT Staff และ 
หัวหน้าทีมคณะฯ 

(ห.กสป.) 

รับทราบรายงานผลการกู้คนื
และรายงานผลต่อหวัหน้าคณะฯ 

๑๓ ประเมินความเสียหายและรายงาน
กลับหัวหน้าคณะฯ ทราบ 

หัวหน้าทีมคณะฯ 
แต่ละส่วนงาน 

 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ๑๖ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

๑. จุดนัดพบ บริเวณสนามหญ้าหน้า อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ 

๒. ศูนย์อํานวยการเหตุภัยพิบัติ (Commander Center) ตั้งอยู่ท่ี อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ 

ช้ัน ๒๔ และเมื่อประกาศใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองให้ย้ายไปท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ช้ัน ๑๐ 

ข้ันตอนการเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง 

๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ช้ัน ๑๐ 

สําหรับการขอเข้าปฏิบัติงาน 

๒. ทําบันทึกขอเข้าปฏิบัติงาน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ตามภาคผนวก) 

การทบทวนแผน BCP 

คณะทํางานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ต้องทําการทบทวนแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ทุกปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเสนอแผน BCP ต่อคณะทํางานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศของ อจน. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดําเนินการซ้อมแผน BCP 

การติดตามและรายงานผล 

คณะทํางานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ต้องติดตามผลภายหลังการซ้อมแผน BCP 
ทุกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าแผน BCP มีประสิทธิผลตามท่ีต้องการและบรรลุเป้าหมายการซักซ้อมแผน 
BCP และจะต้องจัดเก็บเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบและการทบทวนแผน ดังนี้ 

๑. แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP 

๒. แผนการซักซ้อมการกู้คืนระบบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP 

๓. แบบฟอร์มทดสอบและผลการทดสอบ BCP 

๔. ภาพเหตุการณ์ซักซ้อมแผน BCP 

๕. สรุปผลการซักซ้อมแผน BCP และรายงานผลซ้อมแผน BCP ต่อคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. 

 



องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

บทท่ี ๔ 
 

แผนสํารองฉุกเฉินด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์และข้อมูล 
 

 แผนสํารองฉุกเฉินด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์และข้อมูล เป็นแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือให้ อจน. ใช้งาน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อระบบคอมพิวเตอร์หลักๆ ในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศสําคัญท่ีใช้งานภายใน อจน. สํานักงานใหญ่ อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ 
และสํานักงานสาขาท่ีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ อจน. ให้
หยุดชะงักได้ แผนนี้มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ การดําเนินการเพ่ือการสํารองระบบเครือข่ายและ
ข้อมูลระบบสารสนเทศในภาวะปกติ การดําเนินการของระบบสารสนเทศเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
รวมถึง กรณีท่ีเกิดเหตฉุุกเฉนิตอ่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ อจน. สํานักงานใหญ่ จนเกิดผลกระทบตอ่
การดําเนินธุรกิจให้หยุดชะงักได้ 
 แผนนี้จะทําการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และทําการซักซ้อมแผน อย่างน้อยทุกไตรมาส 
ตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ของ อจน. 
 
สมมุติฐานการเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ 
 ๑. กรณีระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN) และ ระยะไกล (WAN) อจน. ขัดข้อง 
 ๑.๑ การสํารองสําหรับระบบไฟฟ้า 
 ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) อจน. เป็นแบบ Fiber Optic โดยมีการเช่ือมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์หลักสําหรับการรับ-ส่งข้อมูล เช่ือมต่อสาย Fiber Optic ระหว่างอุปกรณ์ Router 
,Firewall ติดตั้งอยู่ท่ี ช้ัน ๒๔ โซน B และ Switch ซึ่งถือเป็นระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN) ติดตั้ง
อยู่ท่ี ช้ัน ๒๓ และ ๒๔ ตามโซนต่างๆ ในแต่ละโซนจะมี UPS เป็นอุปกรณ์สํารองไฟ ซึ่งในกรณีเกิด
เหตุไฟฟ้าขัดข้องระบบเครือข่ายภายในและภายนอกยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าหากเกิดเหตุ
กับสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยตรง จะมี Service Team คอย Monitor ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และจะทํา
การแก้ไขสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมีปัญหาได้ทันที ดังภาพท่ี ๔.๑  
 
 
 

 



           แผนบริหารความตอ่เนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ๑๘ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

 
ภาพท่ี ๔.๑ ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN) และระยะไกล (WAN) ของ อจน. 

  
 สําหรับสํานักงานสาขาท่ีอยู่ต่างจังหวัดจะใช้ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) เป็น
แบบ ADSL ซึ่งจะมีจํานวนเครื่องท่ีใช้ระบบเครือข่ายเพียงแค่ ๒ เครื่อง และมีอุปกรณ์สํารองไฟ 
(UPS) เช่ือมต่อกับ ADSL Router จึงทําให้ไม่มีปัญหาในเรื่องระบบไฟฟ้าท่ีทําให้เครือข่ายระยะไกล
ไม่สามารถใช้งานได้ 

๒. กรณีอุปกรณ์ Firewall ระบบเครือข่าย อจน. ขัดข้อง 
 อจน. ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายย่ีห้อ Watch Guard ทํางานเป็นระบบ
ไฟล์วอลล์หลัก ท่ีสามารถควบคุมการใช้งานได้ถึง Application (Layer 7) ป้องกัน virus ท่ีมาจาก 
Internet ได้ด้วยความสามารถเป็น Antivirus Gateway ป้องกันการโจมตีจากภายในและภายนอก
เครือข่ายรวมถึงช่องโหว่ต่างๆ ด้วยความสามารถ intrusion prevention system (IPS) ป้องกันการ
เข้าเวปไซต์ท่ีไม่เหมาะสมด้วยความสามารถ Web blocker (URL Filter) ป้องกัน e-mail ขยะ  
(Anti Spam) ทําให้คุณได้รับ e-mail ท่ีปลอดภัยมากย่ิงขึ้น รวมถึงมี SSL VPN และ IPsec VPN ท้ัง
ใน รู ป แ บ บ ข อ ง  Mobile VPN (Supported IOS, Android) แ ล ะ  Site-to-Site VPN แ ล ะ มี
ความสามารถในการทํา Multi Wan (Load Sharing ISP) ให้มีความเร็วในการใช้งาน Internet ท่ี
มากขึ้น รวมถึงการทํา QOS จัดการ Bandwidth ในองค์กรและการระบุตัวตน (Authentication)   
ไม่ว่าจะเป็น single sign on หรือ captive portal เป็นต้น 
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๓. กรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ช้ัน ๒๔     
โซน B) 
 ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ช้ัน ๒๔ โซน B) มีการติดตั้งระบบดับเพลิง 
โดยมีการทํางาน ดังนี้ 
 ๓.๑ ระบบตรวจจับอัตโนมัติ (Detector) จะทํางานตามขั้นตอน 
  เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณตัวใดตัวหนึ่ง (First Detector) ตรวจจับสัญญาณเพลิง
ไหม้ได้ กระดิ่งไฟฟ้า (Alarm Bell) จะส่งเสียงเตือนภัย หลังจากนั้นระบบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler System) จะทํางานโดยปรอทท่ีอยู่ตรงกลางหัวจ่ายน้ําจะแตกออกเมื่อมี
ความร้อนเต็มท่ีและน้ําก็จะถูกพ่นออกมาดับไฟในบริเวณโดยรอบระยะ ๒ เมตร ภายในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์จะมีหัวจ่ายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ๔ ตัว ควบคุมท่ัวห้อง 
 ๓.๒ การส่ังฉีดก๊าซด้วยอุปกรณ์ส่ังฉีดน้ํายาด้วยมือ (Manual Releasing) 
  เมื่อพนักงานพบเห็นเพลิงไหม้ก่อนท่ีตัวตรวจจับสัญญาณ (Detector) จะทํางาน 
สามารถส่ังฉีดสารดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ส่ังฉีดน้ํายาด้วยมือท่ีอยู่ตามจุดต่างๆ ท่ีติดตั้งไว้ภายนอก
พ้ืนท่ีเพลิงไหม้ สัญญาณเสียงจะดังขึ้นท่ีกระดิ่งไฟฟ้า (Alarm Bell) ทันทีพร้อมกับระบบไฟฟ้าต่างๆ 
ถูกตัดการทํางาน พนักงานจะนําอุปกรณ์ส่ังฉีดน้ํายามาฉีดในบริเวณท่ีมีเพลิงไหม้ทันที ในกรณีท่ีไม่
สามารถดับเพลิงได้ให้ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือดําเนินการดับเพลิง และปฏิบัติตามแผน
ฉุกเฉิน ป้องกันและระงับอัคคีภัยสําหรับอาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ช้ัน ๒๔ โซน B 
 ๓.๓ การดําเนินการภายหลังจากเมื่อมีการฉีดก๊าซแล้ว 
 ๓.๓.๑ ประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ว่าใช้งานได้
หรือไม่ 
 ๓.๓.๒ ทําความสะอาดห้องและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือพร้อมใช้งาน 
 ๓.๓.๓ จัดเก็บและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมสําหรับใช้งานในกรณีเกิดเหตุใน
ครั้งต่อไป 
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๔. กรณีเกิดเหตุนํ้าท่วมบริเวณโดยรอบอาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ทําให้ไม่สามารถเดินทางมา
ปฏิบัติงานได้ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ๔.๑ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีร้องขอตามสายงาน เพ่ือขอเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานท่ี
ทํางานสํารอง 
 ๔.๒ เขียนใบคําร้องการขอเข้ามาปฏิบัติท่ีหน่วยงาน ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
เช่น ช่ือ – สกุล, รหัสพนักงาน, ตําแหน่ง, สังกัดหน่วยงาน, เลขท่ีบัตรประชาชน, ท่ีอยู่ท่ีสามารถ
ติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ๔.๓ จัดเตรียมเอกสาร เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงาน เพ่ือยืนยัน
แสดงตนว่าเป็นพนักงานของ อจน. 
 ๔.๔ รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานในขณะท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ 
สถานท่ีทํางานสํารอง 

๕. สมมุติฐานการจําลองสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ 
 แผนสํารองฉุกเฉิน ฉบับนี้ จําลองสถานการณ์ข้อมูลระบบสารสนเทศเกิดภาวะเหตุการณ์
สูญหายในกรณีต่างๆ ภายใต้สมมุติฐาน ดังนี้ 
 ๕.๑ ระบบบริหารการเงินและบัญชี  อยู่ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ อาคารเล้าเป้ง
ง้วน ช้ัน ๒๓ ต้องสามารถกู้คืนกลับมาได้ภายใน ๑ วัน 
 ๕.๒ ระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดอืน, ระบบบริหารความเส่ียง, ระบบควบคุมภายใน, 
ระบบบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ, ระบบ IT Help Desk, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ติดตั้งอยู่บนระบบ Cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ดูแลระบบ
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ทําให้ปัญหาระบบใช้งานไม่ได้มีน้อยมาก 
 ๕.๓ ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา  อยู่ภายใน
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ อาคารเล้าเป้งง้วน ช้ัน ๒๓ ต้องสามารถกู้คืนกลับมาได้ภายใน ๒ วัน 
 ๕.๔ ระบบบริหารความเส่ียง และเว็บไซต์ของหน่วยงานใช้บริการเช่าฝาก Hosting ท่ี 
บริษัท เมทราไบต์ จํากัด มีผู้ดูแลระบบตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๕.๕ การทดสอบการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (System Recovery) มีการทดสอบ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕.๖ ข้อมูลระบบสารสนเทศในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ เสียหายหรือสูญหาย ผู้ดูแลระบบ 
กสป. ปฏิบัติตามแผนการดําเนินการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (Recovery Plan) 
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๖. แผนการดําเนินการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (Recovery Plan) 
 ๖.๑ กรณีระบบบริหารการเงินและบัญชี ,ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ขัดข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Help Desk 

๑. ประสานงานแจ้งผู้เก่ียวข้อง ประธานกํากับดูแลงานจ้างท่ีปรึกษาดําเนินงาน พัฒนา
ระบบสารสนเทศ ดงักล่าว ให้ทราบปัญหา 

IT Staff 

๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีงานบัญชีและการเงิน ให้ทราบปัญหา 

๓. ตรวจสอบชุดของการสํารองข้อมูล (Backup) 

๔. ทําการกู้คืนสภาพข้อมูล 

๕. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลเบ้ืองต้นพร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

Help Desk/IT Staff/ฝบง./ฝจส./กสป. 

๖. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลล่าสุด พร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

Help Desk 

๗. ประสานงานผู้เก่ียวข้อง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง รับทราบผลการคืนสภาพ 

ฝบง./ฝจส./กสป. 

๘. แจ้งผู้เก่ียวข้องนําข้อมูลท่ีระบบไม่สามารถคืนสภาพเข้าสู่ระบบ 
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 ๖.๒ กรณีระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, ระบบบริหารความเส่ียง, ระบบควบคุม
ภายใน, ระบบบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ, ระบบ IT Help Desk, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ขัดข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Help Desk 

๑. ประสานงานแจ้งผู้เก่ียวข้อง ประธานกํากับดูแลงานจ้างท่ีปรึกษาดําเนินงาน โครงการ
ติดต้ังระบบตามข้อ ๗.๒ ให้ทราบปัญหา 

IT Staff 

๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับระบบดังกล่าว ให้ทราบปัญหา 

๓. ตรวจสอบชุดของการสํารองข้อมูล (Backup) 

๔. ทําการกู้คืนสภาพข้อมูล 

๕. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลเบ้ืองต้นพร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

Help Desk/ IT Staff/กทบ./กจร./กบค./กกล./กสป. 

๖. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลล่าสุด พร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

Help Desk 

๗. ประสานงานผู้เก่ียวข้อง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง รับทราบผลการคืนสภาพ 

กทบ./กจร./กบค./กกล./กสป. 

๘. แจ้งผู้เก่ียวข้องนําข้อมูลท่ีระบบไม่สามารถคืนสภาพเข้าสู่ระบบ 
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 ๖.๓ กรณีอุปกรณ์ Firewall ของระบบเครือข่าย อจน. ขัดข้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๖.๓.๑ ตรวจสอบโดย Ping IP Interface Firewall ว่าตรวจพบครบทุก Interface 
หรือไม่ 
   - Start  Run  พิมพ์ ping 192.168.168.254–t 
   - หากสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ได้ จะแสดงดังรูป 

 
    
   - หากไม่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ได้ จะแสดงดังรูป 
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 ๖.๓.๒ ตรวจสอบว่าเข้าใช้งาน Watch Guard รุ่น M 300 ได้หรือไม่ 
   - เข้า IE  พิมพ์ http://192.168.168.254 จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 
   - การดูสถานะ Firewall 
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๗. การสํารองข้อมูล Configuration ของระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย  
 ๗.๑ ระบบงานสารสนเทศ ท้ังหมดของ อจน. จะทําการติดตั้งระบบงานไว้ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร (ตามข้อ ๖) และทําการสํารองข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง คือ ทุก
วันอังคารและวันศุกร์ 
 ๗.๒ ระบบสํารองและกู้คืนข้อมูลกลาง (Backup and Recovery Center) IT Staff ทํา
การสํารองข้อมูล Configuration ของระบบสํารองและกู้คืนข้อมูลกลางในครั้งแรกท่ีมีการติดตั้งและ
ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะเก็บไว้ท่ีหน่วยงานท่ีใช้งานในแต่ละระบบ ๑ ชุด และเก็บไว้ท่ีแผนก 
IT อีก ๑ ชุด 
 ๗.๓ ระบบเครือข่าย อจน. ทําการสํารองข้อมูล Configuration ของอุปกรณ์เครือข่าย 
เดือนละ ๒ ครั้ง และเก็บไว้ท่ีแผนก IT 
 
8. การวางแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Planning) 
 หลักการเหตุผล 

ความเส่ียงจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ และน้ํามือมนุษย์เป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ได้ยาก แต่
สามารถป้องกันและกู้คืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ธุรกิจหรือกิจกรรมด้านไอทียังสามารถดําเนิน
ต่อไปได้ หรือหากเกิดขดัขอ้งจะใช้เวลาส้ันท่ีสุดเพ่ือท่ีจะให้ระบบกลับคืนสู่ปกติ บทความนี้ขอนําเสนอ 
แนวคิดขั้นพ้ืนฐานในการวางแผนเพ่ือกู้คืนระบบให้รู้จักวิธีการรับมือและจัดการแก้ปัญหาหลังเกิดภัย
พิบัติ 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล 

ภาพท่ี ๒ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
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  การทํา Disaster Recovery เป็นส่ิงจําเป็นสําหรับองค์กรด้วยเหตุผล เพ่ือช่วยให้
สามารถกู้คืนระบบและการทํางานกลับคืนสู่ปกติ ช่วยลดผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจการงาน
ขององค์กร และช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ ในอนาคต ซึ่งภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นได้
หลายแบบ ท้ังท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยน้ํามือมนุษย์ ซึ่งมักเป็นผลมาจากความประมาท 
รวมท้ังปัญหาท่ีเกี่ยวกับความผิดพลาดของอุปกรณ์ อย่างไรก็ดี เราสามารถแบ่งประเภทของภัยพิบัติ 
ได้ดังนี้ 

 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 ภัยพิบัติจากน้ํามือมนุษย์ 
 ความล้มเหลวในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 การคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมาจากภายนอก 
 พฤติกรรมท่ีไม่ชอบ หรือผิดปกติของเจ้าพนักงานในองค์กร 
 ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 ความผิดพลาดจากการบริหารจัดการ Configuration 
 การบริหารระบบ IT ท่ีผิดพลาด 
 ข้อมูลรั่วไหลหรือสูญหาย 
 ไฟดับหรืออุปกรณ์เสียหาย 
 ข้อมูลเสียหายจากไวรัส 
ซึ่งกลไกหรือวิธีการกู้คืนระบบจําเป็นต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีได้รับ การบํารุงรักษา 

และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน งบประมาณการกู้คืนระบบขององค์กร ช่วงเวลาท่ีใช้ไปกับการกู้คืน
ระบบ ความพร้อมของบุคคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน และการจัดการความพร้อมและ Solution จาก 
Third Party 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
๑. การจัดตั้งทีมงานกู้คืนระบบ ซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบดังนี้ 

- พัฒนาและใช้งาน ตลอดจนเฝ้าดู การปฏิบัติงานภายใต้แผนงานกู้คืนระบบท่ี
เหมาะสม หลังจากวิเคราะห์จุดประสงค์ทางธุรกิจ และภัยคุกคามต่อองค์กร 

- บริหารจัดการเกี่ยวกับการแจ้งเตือน และส่ังการไปยังบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ัง Third Party เกี่ยวกับ ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น 

- ริเริ่มให้มีการดําเนินการใช้งานกระบวนการกู้คืนระบบ 
- เฝ้าดูและดําเนินการตามแผนงานกู้คืนระบบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
- ดําเนินการทําให้ระบบกลับคืนสู่ปกติ 
- ปรับแต่งและอัพเดทแผนงานกู้คืนระบบ โดยใช้บทเรียนจากภัยพิบัติท่ีผ่านมา 
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- ยกระดับความพร้อมในการกู้คืนระบบขององค์กร โดยการจัดให้มีการทดสอบ
ระบบกู้คืน และการวิเคราะห์ความเส่ียง และภยันตรายต่างๆ 

- จัดสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรม
เกี่ยวกับแผนงานและวิธีการกู้คืนระบบ 

๒. ข้อพิจารณาการจัดตั้งทีมกู้คืนระบบ 
- กําหนดให้มีบทบาทและความรบัผิดชอบ สําหรับสมาชิกทีมงานท่ีชัดเจน และ

มีการส่ือสารกันโดยตลอด 
- โครงสร้างของทีมงานจะต้องดูเรียบง่าย และเป็นท่ีเข้าใจ 
- สมาชิกทีมงานจะต้องมีทักษะและมีเครื่องมือท่ีพร้อม 

๓. ช่วงเวลาของการกู้คืนระบบ 
     การกู้คืนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีลําดับขั้นตอนโดยสามารถกําหนด

เป็นเฟสของการทํางานดังนี้ 
a) Activation Phase 

- ประกาศแจ้งเตือนแก่ ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย กับ
กระบวนการกู้คืนระบบ 

- ประเมินความเสียหายเพ่ือกําหนดระดับของความเร่งด่วนในการกู้คืน
ระบบ 

- กระตุ้นให้กระบวนการกู้คืนระบบเกิดขึ้น 
b) Notification Phase ข่าวสารการแจ้งเตือนมีดังนี้ 

- ธรรมชาติของภัยพิบัติและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
- ความสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเสียหายท่ีมีต่อโครงสร้าง 
- รายละเอียดท่ีจะตอบสนองในครั้งแรก 
- การประมาณเวลาท่ีจะใช้ในการกู้คืนระบบ 
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานโดยสรุป ข้อมูลจากท่ีประชุม และข้อ

ปฏิบัติในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ 
- การดําเนินการใดๆท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิต และ

ทรัพย์สิน 
- ข่าวสารและข้อแนะนําเกี่ยวกับสถานท่ีพักพิง หรือท่ีทํางานช่ัวคราว 
- ข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะต้องติดต่อด้วย หากเกิดภัย

พิบัติ 
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c) Damage Assessment Phase 
 กระบวนการประเมินความเสียหายและผลลัพธ์ท่ีเกิดหลังภัยพิบัติขึ้นอยู่

กับปัจจัยดังนี้ 
- ธรรมชาติและสาเหตุของภัยพิบัติ 
- ระบบและการปฏิบัติงานในยามวิกฤติท่ีได้รับผลกระทบโดยภัยพิบัติ 
- ความเป็นไปได้ของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่อง 
- ธรรมชาติของความสูญเสียท่ีจะมีต่อโครงสร้างท่ีสําคัญ 
- ช่วงเวลาท่ีคาดหวังว่าจะกู้คืนจากระบบท่ีได้รับผลกระทบรวมท้ังการ

ปฏิบัติงาน 
๔. แนวทางการตัดสินใจในการดําเนินแผนงานกู้คืนระบบ 

a) Execution Phase 
- การจัดลําดับความสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมกู้คืนระบบ : เพ่ือให้แน่ใจว่า

สินทรัพย์ท่ีมีความสําคัญ รวมท้ังการปฏิบัติงานได้รับการกู้คืนก่อนอ่ืน 
- กระบวนการกู้คืน : แนวทางการกู้คืนระบบท่ีดีเป็นส่ิงสําคัญต่อการ

ปฏิบัติงาน ทีมงานจะต้องตระหนักถึงลําดับการทํางานในกระบวนการกู้คืนระบบ ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ 

b) Reconstitution Phase 
ในเฟสนี้ ระบบและปฏิบัติการท่ีได้รับผลกระทบ จะถูกเรียกคืนสู่ภาวะปกติ 

ระบบใดท่ีไม่สามารถเรียกคืน จะถูกแทนท่ีด้วยระบบใหม่ ทีมงานจะต้องทดสอบให้แน่ใจว่า ระบบท่ี
ผ่านการกู้คืนจะต้องไม่กลับมาสู่ความล้มเหลวอีก ก่อนท่ีจะนําไปติดตั้งท่ีเดิม ในเฟสนี้ครอบคลุมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 

๕. จุดประสงค์ของการกู้คืนระบบ 
a) Short-Term Recovery Objective :  หลังจากภัยพิบัติ ในช่วง 2-3 

ช่ัวโมงหมดไปกับกู้คืน ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสร้าง  
b) Medium-Term Recovery Objectives : ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจาก

เกิดภัยพิบัติ เป้าหมายหลักคือการเรียกคืน งานท่ีเป็นตัวหลักสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ทางธุรกิจขององค์กร 

c) Long-Term Recovery Projects : จุดประสงค์คือการเรียกคืน ระบบท่ี
เป็นเงื่อนไขก่อนเกิดภัยพิบัติ และจัดทําแผนงานตรวจสอบการทํางานหลังกู้คืน เพ่ือให้แน่ใจว่า
สามารถทํางานได้ในระยะยาว 
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Disaster Recovery Roles and Responsibilities 
Operations Recovery Director 
a) ป้องปรามและป้องกัน มิให้เกิดวินาศภัย 
b) ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานกู้คืนระบบ 
c) ดูแลรักษา กระบวนการ DRP (ควบคุมดูแล และบังคับใช้ ให้เป็นไปตาม

แผนงาน) 
d) ดําเนินการฝึกอบรมให้ใช้แผนงาน DRP 
e) มีอํานาจ หรือให้อํานาจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบกระบวนการ DRP 
f) ในช่วงของการจะกู้คืนระบบ จะทําหน้าท่ีประกาศเหตุการณ์วินาศภัย 
g) กําหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปใช้งานกู้ระบบ หากมีกลยุทธ์การ

รับมือมากกว่าหนึ่งแบบ 
h) มีอํานาจท่ีจะอํานวยความสะดวกแก่ทีมปฏิบัติงานกู้คืนระบบ 
i) จัดให้มีการเฝ้าดู ตลอดกระบวนการกู้คืนระบบ 
j) ติดตามและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการกู้คืนระบบ แก่ฝ่าย

ปริหารระดับอาวุโส 
k) ประสานงานเกีย่วกับการให้ข้อมลูข่าวสารสถานะการกู้คืนระบบแก่แผนก

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมกู้คืนระบบ 

a) จัดให้มีการป้องกันระบบ 
b) พัฒนาและดูแลรักษา ตลอดจนอัพเดท 
c) คัดเลือกบุคคลากรในทีม 
d) มอบหมายงานบางส่วนใน DRP แก่สมาชิกในทีมงานเป็นรายบุคคล 
e) ประสานงานด้านการวางแผนเพ่ือทดสอบ 
f) ดําเนินการอบรมทีมงาน DRP เกี่ยวกับแผนงานและวิธีการเชิงปฏิบัติ 
g) ในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ จะเป็นท่ีอนุมัติให้ดําเนินการกู้คืนระบบ 
h) ประกาศแจ้งแก่หัวหน้าทีม DRP หรือส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการกู้คืน

ระบบ 
i) วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัญหา 
j) ประสานและรับรายงานสรุปจากเกี่ยวกับความเสียหายจากสมาชิกต่างๆ

ในทีมงาน 
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k) แจ้งข่าวสารแก่ฝ่ายจัดการขององค์กร เกี่ยวกับระดับความรุนแรงของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

l) ประสานงานกับทุกคนในทีม 
m)  เรียกดูข้อมูลสํารองจาก Site ท่ีอยู่ไกลออกไป รวมท้ังเอกสาร และ

ทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องจากทีมเทคนิคของแผนกไอที 
n) มีอํานาจอนุมัติให้จัดซื้อทรัพยากรท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมในการกู้คืนระบบ 
o) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานะการกู้คืนระบบไปยังผู้อํานวยการ

หรือฝ่ายจัดการกู้คืนระบบ 
p) ประสานงานเกีย่วกับการให้ข้อมลูข่าวสารสถานะการกู้คืนระบบแก่แผนก

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. Facility Recovery Team 

a) เตรียมสถานท่ีสําหรับสํารองข้อมูล และระบบ 
b) เตรียมอุปกรณ์ด้าน Hardware และ Software ท่ีจําเป็น ต่อการสํารอง

ข้อมูล 
c) จัดสร้างแผนปฏิบัติการและวิธีการกู้คืนระบบสําหรับ Site งานสํารอง 
d) ดําเนินการซ่อมแซม และทําให้ทุกอย่างใน Site งานหลักกลับคืนสู่ปกติ 

โดยเฉพาะส่ิงอํานวยความสะดวก 
๘. ทีมงานกู้คืนระบบเครือข่าย 

a) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายท่ี Site งานสํารอง 
b) เมื่อเกิดปัญหา จะทําหน้าท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีกําลังมีปัญหาบน Site 

งานหลักไปยัง Site งานสํารอง 
c) ดําเนินการกู้คืนระบบเครือข่ายท่ีกําลังมีปัญหาใน Site งานหลัก 

๙. ทีมงานกู้คืนเครื่องมือและอุปกรณ์ไอที 
a) ดูแลรักษารายการของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใช้ในกระบวนการกู้คืนระบบไอที 
b) เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึน้ จะทําหน้าท่ีติดตั้งอุปกรณ์ทาง Hardware ของไอที 
c) เรียกคืนข้อมูลและระบบจาก Site งานสํารองท่ีอยู่ไกลออกไป 

๑๐. ทีมงานกู้คืน Platform 
ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ 

a) ดูแลรักษารายการอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืนระบบ 
ภายหลังภัยพิบัติ 

a) ติดตั้งอุปกรณ์ Hardware 
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b) เรียกคืนข้อมูลและระบบจาก ข้อมูลท่ีได้ทําสําเนาไว้จากท่ีไกล 
๑๑. ทีมงานกู้คืน Application 

ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) ทดสอบดู Application เพ่ือหาช่องโหว่ 

ภายหลังเกิดภัยพิบัติ 
a) เรียกคืนฐานข้อมูล 
b) เรียกหา Application ท่ีเจาะจงกับงานในระบบ 

๑๒. ทีมงานประเมินความเสียหายและช่วยเหลือ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ DR 
b) ทํางานไกล้ชิดกับทีมงานกู้คืนระบบ เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

ใน Data Center 
c) ดําเนินการฝึกอบรมแก่ทีมงานกู้คืนระบบในการเตรียมการรับมือกับเหตุ

ฉุกเฉิน 
d) เข้าไปมีส่วนร่วมในการทดสอบ DRP 
e) ในช่วงเกิดเหตุการณ์ให้เข้าไปดู และระบุขนาดความเสียหาย 
f) ประเมินความต้องการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
g) ประมาณการณ์เกี่ยวกับเวลา กู้คืนสอดคล้องกับความเสียหายท่ีประเมินได้ 
h) สํารวจดูว่าอุปกรณ์ต่างๆรวมท้ัง Hardware อ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนใดท่ี

สามารถซ่อมแซมได้ 
i) อธิบายให้กับทีมงานกู้คืนระบบเกี่ยวกบัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง 

รวมท้ังการประมาณการณ์เกี่ยวกับเวลาท่ีใช้ไปในการกู้คืนระบบ รวมท้ังความปลอดภัยทางกายภาพ 
ตลอดจนระบุอุปกรณ์ท่ีสามารถซ่อมแซมได้ 

j) ดูแลรักษาอุปกรณ์ทาง Hardware ท่ีสามารถซ่อมแซมได้รวมท้ังบันทึก
ต่างๆในอุปกรณ์ 

k) ประสานงานกับผู้ค้าอุปกรณ์รวมท้ัง Supplier เพ่ือดําเนินการส่งซ่อม หรือ
เปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ 

l) ประสานงานให้มีการจัดส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเพ่ือกู้คืนระบบไปท่ี Site งาน
ท่ีกําลังมีปัญหา 

m) ให้การสนับสนุนในการจัดระเบียบ และทําความสะอาดสถานท่ีติดตั้ง
อุปกรณ์ไอที หลังจากเกิดปัญหา 
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๑๓. ทีมงานดูแลความปลอดภัยทางกายภาพ 
ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาท และความรับผิดชอบของการกู้คืนระบบ 
b) ทํางานไกล้ชิดกับทีมงานกู้คืนระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าทรัพยากรไอที 

รวมท้ังระบบมีความปลอดภัยทางกายภาพ 
c) ดําเนินการฝึกอบรมแก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
d) เข้าร่วมในการทดสอบ DRP หากต้องการ 
e) ดูแลรักษารายการของบคุคลากรท่ีมีสิทธิ์เข้ามาทํางานใน Site งานท่ีเกิด

ปัญหา รวมท้ัง Site งานท่ีใช้กู้คืนระบบ 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ประเมินความเสียหายท่ี Site งานท่ีกําลังเกิดปัญหา 
b) ป้องกัน Data Center จากการเข้าถึงโดยบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
c) จัดทําหมายกําหนดการในการส่งถ่ายแฟ้มข้อมูล หรือรายงาน และ

อุปกรณ์อย่างปลอดภัย 
d) เข้าไปมี ส่วนร่วมในการสืบค้นท่ีมาของปัญหาใน Site งานท่ีกําลัง

เหตุการณ์ 
๑๔. ทีมงานส่ือสาร 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของ DR 
b) ทํางานใกล้ชิดกับทีมงานกูค้ืนระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบและทรัพยากร

ไอทีมีความปลอดภัยทางกายภาพ 
c) ดําเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในองค์กร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับไอที 
d) มีส่วนร่วมในการทดสอบแผนงานกู้คืนระบบ หากต้องการ 
e) จัดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์ส่ือสารท่ี Site งานสํารอง 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ประเมินความต้องการของอุปกรณ์ส่ือสารโดยการประสานงานกับ

ทีมงานอ่ืนๆ 
b) วางแผนและประสานงาน รวมท้ังติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสารท่ี Site งาน

สํารอง ซึ่งเป็น Site งานท่ีใช้กู้คืนระบบ 
c) วางแผนประสานงานและติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย และเดินสายสัญญาณ

ท่ี Site งานสํารอง 
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๑๕. ทีมงานติดตั้ง Hardware 
ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ประสานงานกับทีมงาน DR เพ่ือลดผลกระทบจากความเสียหายใน 

Data Center 
c) ดําเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าพนักงานในองค์กร 
d) เข้าร่วมในการทดสอบแผนงานกู้คืนระบบ 
e) ดูแลรักษาระบบท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังคอนฟิกกูเรช่ันของ

ระบบ LAN จาก Site งานสํารอง 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ดําเนินการตรวจสอบความต้องการของอุปกรณ์ Hardware ท่ี Site งาน

สํารอง 
b) ตรวจสอบสถานท่ีซึ่งเป็น Site งานสํารอง เพ่ือดูว่าต้องการพ้ืนท่ีติดตั้ง

อุปกรณ์เท่าไร 
c) ประสานงานในด้านการขนส่งอุปกรณ์ท่ีต้องซ่อมแซม ไปยัง Site สํารอง 
d) รายงานอุปกรณ์ ท่ีต้องซ่อมแซม รวมท้ังอุปกรณ์ใหม่ๆทดแทนแก่

ผู้จัดการไอที หรือฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง 
e) วางแผนและติดตั้ง Hardware ท่ี Site งานสํารอง 
f) วางแผน ดําเนินการขนส่งรวมท้ังติดตั้งอุปกรณ์ทาง Hardware ณ 

สถานท่ีสํารองเมื่อพร้อม 
๑๖. ทีมงานปฏิบัติงานด้านไอที 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ทํางานใกล้ชิดกับทีมงานกูค้ืนระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบและทรัพยากร

ไอทีมีความปลอดภัยทางกายภาพ 
c) ดําเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการรับมือเหตุ

ฉุกเฉิน 
d) ตรวจสอบและดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่า การสํารองหรือการทําสําเนา

ข้อมูลเป็นไปตามหมายกําหนดการ 
e) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อมูลท่ีไดจั้ดทําเปน็สําเนาได้ถกูส่งไปจัดเกบ็ท่ี Site 

งานสํารอง 
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f) เข้าร่วมในการทดสอบแผนงาน DRP เมื่อต้องการ 
หลังจากภัยพิบัติ 
a) สนับสนุน ทีมงานเทคนิคไอที เมื่อต้องการ 
b) จัดส่ง และรับข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เทปสําเนาข้อมูลได้ถูกจัดส่งไปท่ี Site งานสํารอง 
d) ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย LAN ท่ี Site งาน

สํารอง 
e) ประสานงานในด้านการส่งถ่ายข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังทรัพยากร และ

บุคคลากรไปยัง Site งานสํารอง 
๑๗. ทีมงานเทคนิคด้านไอที 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ประสานงานกับทีมงาน DR เพ่ือลดผลกระทบจากความเสียหายใน 

Data Center 
c) ดําเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าพนักงานในองค์กร 
d) เข้าร่วมในการทดสอบระบบ DRP เมื่อต้องการ 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ดําเนินการเรียกคืนข้อมูลข่าวสารจากส่ือท่ีใช้ทําสําเนาข้อมูล เช่น เทป 

หรือส่ืออ่ืนๆ 
b) ดําเนินการทําสําเนาข้อมูลท่ี Site งานสํารองท่ีอยู่ไกลออกไป 
c) ทดสอบการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
d) ดําเนินการดัดแปลงการจัดคอนฟิกกูเรช่ันของระบบ LAN เพ่ือให้

สามารถเช่ือมต่อกับ Site งานสํารอง 
๑๘. ทีมงานบริหารจัดการ 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ดําเนินการฝึกอบรมแก่พนักงาน 
c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีงบประมาณมากเพียงพอ พร้อมสําหรับการะ

บวนการกู้คืนระบบหรือไม่ 
d) ประเมินหาระบบส่ือสารสํารองในกรณีท่ีระบบโทรศัพท์ไม่สามารถใช้

งานได้ตามปกติ 
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e) เข้าร่วมในการทดสอบ DRP เมื่อต้องการ 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) จัดให้มีการอํานวยความสะดวกต่อการเดินทางของทีมงาน 
b) อนุมัติให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืนระบบ 

๑๙. ขั้นตอนในการวางแผนกู้คืนระบบ 
เมื่อดําเนินการวางแผนกู้คนืระบบ องค์กรจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
a) พิสูจน์ทราบและประเมินความเส่ียง 
b) จัดลําดับความสําคัญความสําคัญของกระบวนการธุรกิจ 
c) จัดลําดับความสําคัญในการให้บริการทางเทคโนโลยี 
d) กําหนดกลยุทธ์ในการกู้คืนระบบ 
e) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับส่ิงอํานวยความสะดวก 
f) คัดเลือก Site งานสํารองท่ีเหมาะสม  
g) ใช้ระบบทดแทน 
h) จัดทําเอกสารและวางแผนงาน 
i) ทดสอบแผนงาน 
j) กําหนดให้มีการปรับปรุงแผนการกู้คืน 

๒๐. การจัดทําโปรไฟล์ (Profiles) 
Profiles เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกู้คืนระบบ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการ

จัดทํา Profiles สําหรับการปฏิบัติงาน รวมท้ัง Application และบัญชีรายการส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกู้คืนระบบ 

a) Operation Profiles 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติการ ระบบการทํางาน องค์ประกอบท่ี

ช่วยในการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน และขอบเขตการรับผิดชอบ รวมท้ังขอบเขตของงาน 
เป็นต้น 

b) Application Profiles 
เพ่ือให้การบริหารจัดการกู้คืนระบบมีประสิทธิภาพ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ

จัดทํา Profiles สําหรับระบบท้ังหมด รวมท้ังระบบท่ีมีลําดับความสําคัญสูงสุด และรองลงมา และ
เมื่อมีการจัดลําดับความสําคัญ องค์กรควรท่ีจะรวมเอา RPO และ RTO เข้าไปไว้ใน Application 
Profile ด้วย เพ่ือจุดประสงค์ให้สามารถติดตามดูลําดับความสําคัญของระบบท่ีจะต้องดูแล 
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c) Inventory Profile 
องค์กรควรจัดเก็บบัญชีรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการไอที รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีเป็นอะไหล่ หรือสามารถทดแทนกันได้ หากเกิดปัญหาไม่สามารถ
ทํางานได้ตามปกต ิแสดงแบบฟอร์มท่ีใช้บันทึกรายการส่ิงของ ทดแทนเพ่ือใช้เปล่ียนในกรณีท่ีอุปกรณ์
หลักไม่สามารถใช้งานได้ รวมท้ังรายการส่ิงของหลักท่ีกําลังทํางานให้บริการระบบไอทีในปัจจุบัน 

๒๑. วิธีการประเมินความเสียหาย 
กระบวนการประเมินความเสียหาย จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
a) ระบุสาเหตุท่ีทําให้การทํางานของระบบขัดข้อง 
b) ประมาณขนาดพ้ืนท่ีๆกําลังเกิดปัญหา 
c) กะจํานวนเวลาท่ีจะใช้ไปในการตรวจซ่อมให้กลับสู่สภาวะปกติ 
d) ประเมินดูว่าอุปกรณ์ในท่ีเกิดเหตุจะสามารถทํางานต่อไปได้อีกนาน

เท่าใด และให้คิดถึงส่ิงท่ีจะมาทดแทนท่ีอยู่ในคลังเก็บของ 
๒๒. กระบวนการกู้คืน 

องค์กรควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนระบบท้ังหมดท่ี Site งานสํารอง 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทํางานนี้ควรครอบคลุม รายละเอียดของงาน ท่ีฝ่ายปฏิบัติการกู้คืนระบบจะต้อง
ปฏิบัติตามเพ่ือกู้คืนระบบ ตลอดจน Application และโครงสร้างของระบบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง ระบบ 
Hardware และการติดตั้ง Software 

๒๓. ความต้องการของ Site งานสํารอง 
เมื่อมีการเลือก Site งานสํารองท่ีเหมาะสม ต้องแน่ใจว่ามีทรัพยากรท่ีจําเปน็

และเพียงพอต่อการทําให้การปฏิบัติงาน ดําเนินต่อไปได้ ทรัพยากรมีดังนี้ 
a) ระยะทางหรือความห่างของสถานท่ีๆติดตั้งอุปกรณ์ 
b) ระยะความห่างของ Disaster Recovery Site 
c) สภาพพ้ืนท่ี 
d) ความเส่ียงต่อภัยธรรมชาติ 
e) พ้ืนท่ีว่างสําหรับทํางาน 
f) ทางเข้าสู่พ้ืนท่ีสําหรับทํางาน 
g) ห้องและพ้ืนท่ีว่างสําหรับพนักงานแต่ละคน 
h) ห้องและพ้ืนท่ีว่างสําหรับจัดประชุม 
i) พ้ืนท่ีจัดเก็บอุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ 
j) พ้ืนท่ีจัดตั้งอุปกรณ์สํานักงาน 
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k) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีระบบบริการท่ีทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ เช่นระบบโทรศัพท์ การ Access Internet และเครื่อง Fax 

l) เครื่องใช้สํานักงานท่ัวไป 
m) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
n) จํานวนของเครือ่งคอมพิวเตอรท่ี์จําเป็นต่อการรัน Application ท่ีสําคัญ 
o) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Application 
p) ความพร้อมท่ีจะใช้งานระบบ LAN 
q) จํานวนของเครื่องพิมพ์ท่ีพอเหมาะต่อการทํางาน 
r) การขนส่งหรือคมนาคม 
s) Supporting Services 
t) ความปลอดภัยทางกายภาพ 
u) Environment Support เช่น HVAC แสงสว่าง 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การจัดตัง้ สถานท่ีประมวลผลและจัดเกบ็ข้อมลูสํารอง 
 

๒๔. ข้อพิจารณาการวางแผนทางเทคนิคท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
ระบบ Desktop Computer และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 

a) ดําเนินการทําสําเนาข้อมูล หลังจากใช้งาน และเก็บไว้นอกพ้ืนท่ี 
b) กําหนดให้มีการทําสําเนาบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 
c) กําหนดแนวทางการบันทึกและทําสําเนาข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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d) กําหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง Software และอุปกรณ์พ่วงต่อท่ี
เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ 

e) จัดทําเอกสาร เกี่ยวกับConfiguration ของระบบ และข้อมูลผู้ค้า
อุปกรณ์ 

f) ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง 
เมื่อมีความต้องการเลือกส่ือเพ่ือทําสําเนาข้อมูล พิจารณาดังนี้ 

a) ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ 
b) ขนาดความจุของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
c) อายุการจัดเก็บข้อมูลของส่ือ 

ตัวอย่างส่ือทําสําเนาเก็บข้อมูล 
a) Tape Drives 
b) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีเคล่ือนย้ายได้ 
c) Compact Disc 
d) Network Storage เช่น NAS 
e) Replication หรือ Synchronization กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
f) Internet Backup 

Servers 
a) จัดทําสําเนาข้อมูลหลังใช้งาน และจัดเก็บไว้นอกพ้ืนท่ี 
b) กําหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง Software และอุปกรณ์พ่วงต่อท่ี

เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ 
c) จัดทําเอกสาร เกี่ยวกับConfiguration ของระบบ และข้อมูลผู้ค้า

อุปกรณ์ 
d) ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
e) ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง 

Hardware configuration: รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกีย่วกับ Hardware บน Server 
รวมท้ัง 

a) แหล่งผลิต  model และ serial number 
b) Firmware (BIOS/CMOS) versions 
c) จํานวนและชนิดของ CPUs 
d) ขนาดและชนิดของหน่วยความจํา 
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e) จํ าน วน  ชนิ ด  ร วม ท้ั ง  Hardware configuration ข อ ง  network 
adaptors 

f) จํ า น ว น  ช นิ ด  แ ล ะ  Hardware configuration ข อ ง  storage 
interfaces เช่น SCSI adaptors 

g) อุปกรณ์ Hardware ท่ีติดตั้งจริงใน Server 
h) อุปกรณ์ต่อพ่วง ครอบคลุม model, version, และอ่ืนๆ  

Operating system: รวบรวมรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ 
a) Version, release date, และ patch level ของ OS ท่ีใช้  
b) ท่ีติดตั้ง Patches  รวมท้ัง Version ของ Patches 
c) ลําดับของการติดตั้ง 
d) ส่วนประกอบท่ีติดตั้งด้วยกัน รวมท้ัง Version 
e) Boot configuration 
f) Recovery settings 

ข้อมูลอ่ืนๆ ของ Server 
a) Resource configuration:  Virtual memory, disk utilization 

settings, memory utilization  
b) Network และ network services configuration:  subnet 

mask, gateway, DNS server, directory server, และ time Server รวมท้ัง tuning settings, 
เช่นจํานวนของ open connections ตลอดจน buffer allocation. 

c) Security configuration:   event logging, system auditing, 
system-level access control configuration, patch download และ installation, ตลอดจน 
user account settings. 

d) System-level components:  ช้ิ น ส่ ว น อ่ื น ๆ  ท่ี ติ ด ตั้ ง ใ น
ระดับ System level ได้แก่ Firewall IDS และ IPS Anti-virus และ anti-malware อ่ืนๆ System 
management agents 

Access management:  ครอบคลุม 
a) User IDs, user ID และ password configuration 
b) Configurations ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับ User แบบ รวมศูนย์ เช่น 

LDAP หรือ Active Directory 
c) ทรัพยากรท่ีใช้แบ่งปันกัน เช่น Directory และ Resource อ่ืนๆท่ี User 

สามารถ Access ผ่านเครือข่าย 
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๒๕. พัฒนาขีดความสามารถท่ีจะติดตั้ง Server ใหม่ 
a) Change management: เป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ี เกี่ยวข้องการ

วิเคราะห์ รวมท้ังพัฒนา และอนุมัติให้มีการเปล่ียนแปลง เป้าหมายคือ เปิดเผยความเส่ียงและอ่ืนๆ ท่ี
อาจทําให้ระบบมีปัญหา รวมท้ังพัฒนาวิธีการเปล่ียนแปลงเพ่ือลดความเส่ียง ก่อนท่ีปัญหาจะเกิดขึ้น 

b) Configuration management: เป็ น ก ระ บ ว น ก ารบั น ทึ ก ก า ร
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้น กับอุปกรณ์และระบบ โดยมีการจัดเก็บไว้ในส่วนจัดเก็บข้อมูลกลาง หรือ
ท่ีเรียกว่า Configuration Management Database (CMD) 

c) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการทํางานของ Server แบบ Distributed 
- Interfaces: 
- Latency 
- Network considerations 

๒๖. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันและกู้คืนระบบเครือข่าย 
a) ส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

- Data circuits and trunks 
- Domain name service (DNS)  
- Publicly routable network numbers    
- Office telephone service 
- Network Time Protocol (NTP) 
- Firewalls 
- Network security devices 
o IDS และ IPS 
o Spam filters 
o Web proxies และ filters 
o Load balancers 
o Hardware encryption 
o VLANs (virtual networks) 
o DMZ (demilitarized zone) network segments 

- อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Server และอ่ืนๆ 
- กระบวนการบริหารจัดการ เช่น Change Management และ 

Configuration Management 
- Network architecture, routing, และ addressing 
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- Network management 
b) ข้อมูลบน Server สามารถถูกทําสําเนาได้หลายวิธี 

- Full Backup (Backup ทุก File ลงบนส่ือจัดเก็บข้อมูล) 
- Incremental Backup (Backup เฉพาะ File ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

หลังจากทํา Backup) 
- Differential Backup (Backup ทุก File ใน Drive ท่ีมีการเพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนแปลง หลังจาก Full Backup) 
- Redundant Array of Independent Disks (RAID) 

c) กลยุทธ์การทํา Backup 
- Backup ข้อมูลไปไว้ท่ีอื่น 
- จัดทําหมายกําหนดการ Backup 
- จัดให้มีการแจ้งเตือนเรื่องการ Backup 
- กําหนด Security ให้เพียงพอ 
- มีการทดสอบข้อมูลท่ี Backup ตามปกติ 

d) การทําสําเนาข้อมูลบน Cloud 
               ปัจจุบันท่านสามารถทําสําเนาข้อมูลบน Cloud ได้สะดวก โดยมีผู้

ให้บริการหลายแห่งให้บริการตั้งแต่การบริการฟรีขนาด 2 GB จนถึงระดับความจุท่ีสูงขึ้นในราคา
ประหยัด 

 
 

 
ภาพท่ี 4 การใช้บริการ Cloud 
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มีเหตุผลหลายประการท่ีควรใช้บริการสํารองข้อมูลจาก Cloud ได้แก่ มีความ
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต่ํา 

ผู้ให้บริการบางราย มีระบบทําสําเนาข้อมูลแบบออนไลน์ ท่ี เรียกว่า StepUp 
Backup ซึ่งเป็นบริการท่ีคุณสามารถเก็บและเรียกคืนไฟล์ท้ังหมดของคุณในสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยนอกสถานท่ีโดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทุนท่ีมากมาย ผู้ให้บริการพร้อมท่ีจะบริหารจัดการการ
ติดตั้ งและการบํ ารุงรักษาสําหรับคุณ เพ่ือให้คุณสามารถดํ าเนินการทางธุรกิจได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ StepUpBackup ใช้ในระดับเดียวกันของการรักษาความปลอดภัยท่ีธนาคารช้ันนําของ
อุตสาหกรรมการเงินท่ีใช้สําหรับธนาคารออนไลน์ท่ีปลอดภัย ไฟล์ของคุณจะถูกเก็บไว้นอกสถานท่ีใน
สองศูนย์ข้อมูลท่ีมิเรอร์ท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังตรงข้าม แม้ว่า บริษัท ของคุณได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมไฟ
ไหม้ หรือถูกทําลาย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณมีความปลอดภัย 

1. การรักษาความปลอดภัย   
   - ผู้ให้บริการหลายแห่งนําเสนอระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในระดับท่ีใช้กับ

ระบบการเงินของธนาคาร  
2. ราคาไม่แพง  

 - ด้วยราคาท่ีประหยัดเมื่อเทียบกันกับการจัดซื้อและบํารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล สามารถเลือกขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลได้ ตามความเหมาะสม 

3. การเรียกคืนข้อมูลท่ีรวดเร็ว  
 - ผู้ให้บริการบางแห่งมีบริการเรียกคืนข้อมูลท่ีรวดเร็วคืดเป็น 3 เท่าของปกติ 

4. การสํารองข้อมูลระดับบล็อก  
 - เมื่อไฟล์ได้รับการบันทึกครั้งเดียวซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการบางแห่งจะ

ดําเนินการบันทึกเฉพาะข้อมูลใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดับของบล็อก  
5. การจัดตารางเวลาท่ีมีความยืดหยุ่น  

 - คุณสามารถจัดตั้งกําหนดการในการทําสําเนาข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความ
ยืดหยุ่นในการกําหนดเวลา การสํารองข้อมูลแต่ละชุดสามารถตั้งค่าให้ทํางานในเวลาท่ีผู้ใช้กําหนด
ได้     

Web Sites 
- จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ Configuration ด้าน Hardware และ Software 
- จัดทําเอกสาร หากมีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลและโปรแกรมบน Web Sites 
- ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
- ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง 
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ระบบ LAN 
- วาดผังการเช่ือมต่อเครือข่าย 
- ครอบคลุม ลักษณะการเดินสาย อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกัน 
- Remote Access ท่ีให้บริการโดย Server บน LAN 
- จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ Configuration ด้าน Hardware และ Software 
- ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
- ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง 

Wide Area Network (WAN) 
- วาดผังการเช่ือมต่อบน WAN 
- จัดทําเอกสารเกี่ยวกับ Configuration ด้าน Hardware และ Software 
- ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
- ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง 
- จัดทํา Communication Links แบบ Redundant 
- จัดทํา การเช่ือมต่อกับ Network Service Provider (NSP) แบบ Redundant 
- จัดทํา Redundant การเช่ือมต่อของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

การออกแบบ Disaster Recovery Planning 
แนวคิดการออกแบบ 
ในการออกแบบ Disaster Recovery หัวใจแห่งคําถามคือ 

- อะไรบ้างท่ีจะต้องได้รับการป้องกัน (Services/Data) 
- ความล้มเหลวใดท่ีต้องเกี่ยวข้องกับ Disaster Recovery 
- หน้าท่ีการทํางานท่ีจําเป็นใดสําหรับเหตุการณ์ท่ีมี Priority สูงสุด 
- หน้าท่ีใดท่ีจะต้องดําเนินการให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

ความพร้อมของ Server 
เพ่ือท่ีจะรับมือกับ Disaster Recovery สําหรับ Server จะต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้ 

- ข้อมูลทางเทคนิค : เช่น ตําแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีติดตั้ง สถาปัตยกรรม ขีด
ความสามารถ และสัญญาเกี่ยวกับการบํารุงรักษา 

- Application รวมท้ัง Infrastructure Services ใดท่ีเกี่ยวข้องกับ Business 
Service 

- มี Solution แบบ Redundancy และ Failover ใดบ้างในระบบ  
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- มีแนวทางหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับการทําสําเนาข้อมูลหรือไม่ 
ความพร้อมของ Application 
เพ่ือท่ีจะรับมือกับ Disaster Recovery สําหรับ Application ควรมีข้อมูลดังนี้ 

- มี Server ใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับ Application ท่ีต้องการปกป้อง 
- Application ใดท่ีมีความสําคัญต่อองค์กรธุรกิจ 
- มี Application อ่ืนใดท่ีจําเป็น ต้องใช้สําหรับงาน Disaster Recovery นี้ 

ความพร้อมของ Site งานสํารอง 
เพ่ือท่ีจะรับมือกับ Disaster Recovery สําหรับ Site งานสํารอง ควรมีข้อมูลดังนี้ 

- Server ใดบ้างท่ีติดตั้งใน Site งานสํารองนี้  
- มีระบบ High Availability ใด ติดตั้งใน Site สํารองแห่งนี้  

สถานะความเป็นเจ้าของ ของ Site สํารอง 
- Site สํารองท่ีมีเจ้าของเพียงผู้เดียว : เหมาะสําหรับองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมี Data 

Center หลายแห่ง โดย Site สํารองนี้ เป็น Data Center ท่ีถูกจัดตั้งเพ่ือเป็น Site สํารอง และ
ให้บริการกู้คืนระบบสําหรับ Site งานหลักอ่ืนๆ 

- Site งานสํารองท่ีเป็นของ Third Party 
ทรัพยากรท่ีใช้ในการกู้คืนระบบ 
มี 3 แบบ ได้แก่ 

- Shared System :  ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วท้ังหมด โดยมีการกระจาย Work 
Load ไปท่ัวท้ัง 2 Site 

- แบบ Hot Standby : เป็นทรัพยากรท่ีเตรียมสํารองไว้รอใช้งาน ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหา 

- แบบ Cold Standby :  เป็นทรัพยากรท่ีพร้อมใช้งาน แต่ไม่ทันที เนื่องจาก
จะต้องนําเอาระบบสํารองออกมาใช้งาน 
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บทท่ี ๕ 

 

ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติ 

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและ ปลอดภัย จึงจําเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในลักษณะท่ีไม่ถูกต้อง รวมถึงสามารถป้องกัน
ข้อมูลสําคัญมิให้สูญหาย ลดความเส่ียงจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
อจน. จึงได้จัดทําขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ของ อจน. เพ่ือใช้บังคับ เป็นขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของพนักงาน อจน. 

 

หมวด ๑ 

คํานิยาม 

 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับอนุญาต (Authorized Users) ให้สามารถเข้ามาใช้
งานบริหาร หรือ ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยมีสิทธิและหน้าท่ีตามบทบาท 
(Role) ดังนี้ 

 - “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง ผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 
ผู้เช่ียวชาญ รองผู้อํานวยการบริหาร รองผู้อํานวยการวิชาการและแผนรองผู้อํานวยการปฏิบัติการ
ผู้อํานวยการฝ่าย ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการ 

 - “ผู้บริหาร” หมายความถงึ ผู้อํานวยการกอง ผู้จัดการสาขา และหัวหนา้งาน 
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 “ผู้ดูแลระบบ” System Administrator หมายความถงึ พนักงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากผู้บังคบับญัชาให้มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการดแูลรักษาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถเขา้ถึงโปรแกรมเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการฐานขอ้มูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 - “พนักงานและลูกจ้าง” หมายความถึง พนักงานและลูกจ้างของ อจน. 
รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ี อจน. มอบหมายให้ปฏิบัติงานตามสัญญา หรือ ข้อตกลง 

 - “ผู้ปฏิบัติงานช่ัวคราว” หมายความถึง บุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ได้ช่ัวคราว เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ อจน. 
เช่น พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทภายนอกมาติดตั้งหรือดูแลรักษาระบบขององค์กร เป็นต้น 

 “สินทรัพย์” หมายความถึง ข้อมูลระบบข้อมูลและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อจน. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นต้น 

 “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความถึง การอนุญาต การ
กําหนดสิทธิหรือการมอบอํานาจแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ 
ของ อจน. ท้ังทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ ตลอดจนการกําหนดข้อปฏิบัติต่างๆ สําหรับการ
เข้าใช้งานระบบ 

 “ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายความถึง กรณีท่ีระบุการเกิด
เหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายท่ีแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการฝ่าฝืนนโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันท่ีล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจ
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย 

 “สถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” 
หมายความถึง สถานการณ์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของ อจน. ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อระบบสารสนเทศ รวมท้ังเกิดการ
รั่วไหลของข้อมูล 

 “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. 
ประกอบด้วย ระบบเครือข่ายระยะใกล้ ระบบเครือข่ายระยะไกล และระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) 

 “ระบบสารสนเทศ” หมายความถึง ระบบงานท่ีถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดการข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจของ อจน. โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอันได้แก่ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมท้ังระบบ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ของ อจน. เข้ามาช่วยในการดําเนินการ 
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 “ระบบสารสนเทศสําคัญ” หมายความถึง ระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญสูงต่อ
การดําเนินธุรกิจของ อจน. ได้แก่ ระบบสารสนเทศสําหรับช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS), 
ระบบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี (Accounting), ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-Mail), ระบบ
บริหารงานบุคคล (HR), ระบบบริหารความเส่ียง (Risk), ระบบควบคุมภายใน (IC), ระบบบริหารงาน
บุคคล (HR), ระบบบริห ารงาน เงิน เดือน  (Payroll), ระบบตรวจสอบ เวลาทํางาน  (Time 
Attendance) ), ระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์ (GIS) 

 “ข้อมูล” หมายความถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ 
ส่ิงใดๆ ไม่ว่าการส่ือสารความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพและเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําให้ส่ิงท่ีบันทึกไว้
ปรากฏได้ 

 “ระบบข้อมูล” หมายความถึง กระบวนการประมวลผลข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมด้วย
เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์  

 “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” หมายความถึง แนวทางปฏิบัติตลอดจนการ
ดําเนินการใดๆ เพ่ือปกป้องมิให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียของระบบข้อมูล รวมท้ังเกิดการรั่วไหล
ของข้อมูล 

 “ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความถึง พนักงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการ อจน. ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดการ
ฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมท้ังจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
พนักงานเพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ของ อจน.  

 “ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ” หมายความถึง พนักงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการ อจน. ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังต้อง สอดส่องดูแลการใช้งานสารสนเทศของพนักงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ของ อจน. 
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 “เหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัย” หมายความถึง เหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบ
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของ อจน. ซึ่งเหตุนั้นอาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจ (Deliberate) 
โดยอุบัติเหตุ (Accidental) หรือโดยความประมาทเลินเล่อของพนักงาน (Human Error) และมีได้
หลายรูปแบบ ท้ังเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยในเชิงกายภาพ (Physical Incident) เชิงเทคนิค 
(Technical Incident) และเชิงกระบวนการ (Procedural Incident) 

 “การลบข้อมูลแบบม่ันคงปลอดภัย” (Secure Delete/Sanitization) หมายความ
ถึง การลบท่ีไม่สามารถกู้ขอ้มูลกลับคืนมาไดโ้ดยต้องใช้ซอฟตแ์วร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ท่ีได้รับการออกแบบ
มาโดยเฉพาะ (สําหรับการลบข้อมูลใน Recycle Bin) หรือ ฟอร์แมทดิสก์ตามปกตินั้น ข้อมูลท่ีถูกลบ 
ยังสามารถถูกกู้กลับคืนมาได้จึงไม่ถือว่าเป็นการลบข้อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย) 

 “สื่อบันทึกข้อมูลท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้” (Removable Media) หมายความถึง 
Thumb drive ,CD ,Diskette ,IPod ,Electronic Organize ,PDA ,Pocket PC ,Smart Phone , 
IPhone ,IPad ,BlackBerry และอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนย้ายได้อื่นๆ ท่ีสามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ 

หมวด ๒ 

ข้ันตอนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัย 

 ให้คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ของ อจน. กํากับดูแลด้านมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดยสนับสนุนให้มี
การดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑  ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านความมัน่คงปลอดภัย อย่างสม่ําเสมออย่างน้อยปีละ 
๑ ครัง้  

๒.๒  ประกาศนโยบายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีผู้ใช้งาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น ประกาศใช้นโยบายผ่านเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  

๒.๓  ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมัน่คงปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครัง้ โดยกาํหนดใหม้ีวาระการประชุมท่ีต้องหารือกันอย่างน้อยดังนี ้
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๒.๓.๑  การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงฯ และผลการตรวจสอบ 
๒.๓.๒  แผนการดําเนินการเชิงป้องกัน/แกไ้ข จากผลการตรวจสอบดังกล่าว 

๒.๓.๓  การปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสําหรบัปีถดัไป 

๒.๓.๔  การประเมินความเส่ียงแผนลดความเส่ียง 

๒.๔  สร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒.๕  ประเมินความเส่ียงสําหรับระบบสารสนเทศปีละ ๑ ครั้ง และจัดให้มีการทําแผนลด

ความเส่ียงหรือปัญหาท่ีพบ 

๒.๖  ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย โดยผู้ตรวจสอบภายในด้าน

สารสนเทศปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือทําแผนปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาท่ีพบ 

๒.๗  ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบ

อิสระตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร 

๒.๘  แจ้งเวียนให้พนักงานได้ระมัดระวัง และดูแลทรัพย์สินขององค์กรท่ีตนเองใช้งาน เพ่ือ

ป้องกันการสูญหาย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒.๙  การกําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน 

๒.๑๐  ซ้อมแผนการกู้คืนระบบหลักอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและปรับปรุงแผนฯ ตามความ

เหมาะสมรวมท้ังจัดให้มีการทําแผนเพ่ือปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาท่ีพบ เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นใจได้

ว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจ พร้อมท้ังการให้บริการได้ในสภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินและจะสามารถทําให้

ธุรกิจ กลับคืนสู่สภาพปกติได้ในระยะเวลาอันส้ัน 
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หมวด ๓ 

การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

ให้พนักงาน ผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศ และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

๓.๑  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมการใช้งาน จัดเก็บ คูม่ือเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศท้ังหมดของ อจน. อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทางเดียวกนั 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของ อจน. ในการใช้งานคู่มือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ท้ังหมดของ 
อจน.  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. จัดทําและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย รวมท้ังให้จัดเก็บไว้ใน

สถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยอย่างน้อยให้ครอบคลุมระบบสารสนเทศ เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีมี

ความสําคัญ ดังนี้ 

๑.๑  คู่มือระบบสารสนเทศต่างๆ ท้ังในส่วนของผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ 

๑.๒  คู่มือการตรวจสอบสถานะของเครื่องแมข่่ายและระบบเครือข่าย 

๑.๓  คู่มือการตรวจสอบระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร ์

๑.๔  คู่มือการสํารองข้อมลู/คู่มือการกู้คนืขอ้มูล 

๑.๕  คู่มือการบํารงุรักษาระบบสารสนเทศ 

๑.๖  คู่มือการเปดิปดิเครือ่งแม่ขา่ย และ อุปกรณ์เครือขา่ย 
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๒. ให้จํากัดการเข้าถึงคูม่ือการปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานท่ีมีความเกี่ยวข้องเท่านั้น 

๓. หากมกีารจัดเกบ็คู่มอืการปฏิบัติงานไว้บนระบบเครือขา่ย จัดใหม้ีการป้องกัน

การเข้าถงึเพ่ือให้ผู้เกี่ยวขอ้งเท่านัน้ 

๓.๒.  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ี 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือแบ่งแยกอํานาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหแ้ก่บคุลากรในแต่ละตาํแหนง่อย่าง

เหมาะสม และ จัดทําคู่มอืการปฏิบตัิงานไว้ให้สมบูรณ์เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ในระบบท่ีมี

ความสําคัญ 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน.  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. กําหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบองผู้ใช้งานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

เช่น หน้าท่ีของผู้ใช้งานในกรณีท่ีพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบของลูกจ้างช่ัวคราว เป็นต้น 

๒. แบ่งแยกบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ออกจาก

บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีบริหารระบบซึ่งปฏิบัติงานกับระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานจริง 

๓. มีการทําคําอธิบายลักษณะงาน ซึ่งระบุหน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละ

หน้าท่ีงานอย่างชัดเจน 

๔. กําหนดให้มีบุคลากรสํารองในงานท่ีมีความสําคัญเพ่ือให้สามารถทํางานทดแทน

กันได้ในกรณีท่ีจําเป็น เช่น ผู้บริหารระบบ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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๓.๓  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการลาออกหรือยา้ยหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการ เปล่ียนแปลง ถอดถอน และยกเลิก

บัญชีผู้ใช้ และสิทธิในการเขา้สู่ระบบสารสนเทศท่ีสําคญัของ อจน. 

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ท่ีไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบ สารสนเทศของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ท่ีจะพ้นสภาพการเป็นพนกังาน ลูกจ้างหรือย้ายหน่วยงานจะต้องคืนสิทธิการใช้

งานและทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้กับหนว่ยงานตน้สังกดัในทันที  

๒. หัวหน้าหนว่ยงานตอ้งตรวจสอบสิทธกิารใช้งานและทรพัย์สินท่ีเกี่ยวข้องกบัระบบ

สารสนเทศท่ีได้รบัมอบตามข้อ ๑ 

๓.๔  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบเครอืข่าย 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือจัดการกับระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอรข์อง อจน. ใหม้ีความปลอดภัยสําหรับการ
ใช้งานบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ท่ีมคีวามสําคัญสูง 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ของ อจน. 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๕๓ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ทบทวน/ปรับปรุงผังเครือข่ายให้มีความทันสมัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. จัดแบ่ง และ ปรับปรุงระบบเครือข่ายออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น 

แบ่งตามกลุ่มเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ 

๓. จํากัดการเช่ือมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ ท่ีมี

ความสําคัญ โดยจะต้องกําหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อได้จะต้องเป็นเครื่องท่ีมาจาก

เครื่องของผู้ดูแลระบบเท่านั้น 

๔. ปิดบริการบนเครื่องแม่ข่าย ไม่มีความจําเป็นต้องใช้งาน 

๕. กําหนดให้ใช้โปรแกรมมาตรฐานท่ีมีการเข้ารหัสข้อมูลท่ีมีความสําคัญสูงซึ่ง อจน. 

จัดให้สําหรับใช้ในการเช่ือมต่อจากภายนอก อจน. เข้ามาสู่เครือข่ายภายใน อจน. 

๖. ปรับแต่งไฟร์วอลล์เพ่ือให้เปน็ไปตามนโยบายการใช้งานระบบเครือขา่ย ท่ี อจน. ได้

กําหนดไว้ 

๗. กําหนดให้การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพ่ือให้การเช่ือมต่อของ

คอมพิวเตอร์สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยผู้ดูแลระบบต้อง

ควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศ และ

ควบคุมการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอ่ืนๆ ได้ 

๘. กําหนดให้มีการควบคุมการเช่ือมต่อเครือข่าย โดยต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้

งานเครือข่ายท่ีมีการใช้งานร่วมกนัหรือเช่ือมตอ่ระหวา่งหน่วยงาน หากต้องการเช่ือมต่อเครือข่ายต้อง

ได้รับอนุมัติจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน 

๙. กําหนดให้มีการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย โดยต้องจัดทําทะเบียนอุปกรณ์บน

เครือข่ายโดยใช้การระบุ IP Address เป็นการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย 

๑๐. ต้องป้องกันพอร์ตท่ีใช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ โดยการควบคุมการ

เข้าถึงพอร์ตดังกล่าวท้ังการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย โดยผู้ดูแลระบบต้องปิดการเข้าถึง

พอร์ตดังกล่าวเพ่ือให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากจําเป็นต้องเข้าถึงพอร์ตดังกล่าวให้เปิดใช้งานช่ัวคราว 

และต้องจัดทําทะเบียนการใช้งานในการเข้าถึงพอร์ตด้วย 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๕๔ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๑. กําหนดให้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network 

Monitor and Management) ท้ังระยะใกล้ (LAN) และระยะไกล (WAN) เพ่ือความพร้อมใช้งาน

และรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ประเภท Network  Management เท่านั้น 

๓.๕.  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องศูนยค์อมพิวเตอร์สว่นกลาง 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการใช้งานหอ้งศนูย์คอมพิวเตอร์ และระบบ

สารสนเทศของ อจน. 

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ท่ีไมไ่ดร้ับอนุญาต 

๓. เพ่ือตรวจสอบสภาพการทํางานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของ 

อจน. 

ขอบข่าย 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ พนกังานและบคุลากรภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ท้ังหมดของ อจน. 
ท่ีสามารถเขา้ใช้งานห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์และเขา้ถึงระบบสารสนเทศท้ังหมดในความครอบครอง 
หรือการควบคุมของ อจน.  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ห้ามพนักงานและบุคลากรภายนอกเข้าไปในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์โดยไม่มีกิจท่ี

จําเป็น 

๒. หากพนักงานหรือบุคลากรภายนอกมีความจําเป็นเข้าไปในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแล พร้อมบันทึกรายละเอียด 

การเข้าปฏิบัติงานในแบบฟอร์ม “บันทึกการเข้าปฏิบัติงานในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อจน.”  

๓. การนําอุปกรณ์เข้า-ออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล และ

ต้องบันทึกในแบบฟอร์ม “บันทึกการนําอุปกรณ์เข้า-ออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์” 
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๔. การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากรภายนอก ต้องอ่านและทําความเข้าใจ

พร้อมท้ังลงนามยินยอมใน “บันทึกข้อตกลง เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ” 

และในระหว่างปฏิบัติงานต้องมีเจ้าหน้าท่ีของ อจน. ท่ีเกี่ยวข้องดูแล และประสานงานด้วยอย่างน้อย 

๑ ท่าน 

๕. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามนําอาหารและเครื่องดื่ม เข้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๖. ห้ามถ่ายรูปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๗. ห้ามเคล่ือนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๘. ตรวจสอบประตูทาง เข้า-ออก และหน้าต่างของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ปิดล็อค

อยู่เสมอตรวจสอบสภาพการทํางานของอุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ดังนี้ 

o ระบบกระแสไฟฟ้า 

o ระบบควบคุมความช้ืน 

o ระบบการระบายอากาศ 

o ระบบการปรับอุณหภูมิ 

o เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Power Generator)  

o ระบบสํารองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply : UPS) 

๑๐. จัดวางเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ไว้ในบริเวณท่ีมี
ความปลอดภัยระมัดระวังการจัดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง 

๑๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามความจําเป็น เช่น ในกรณีท่ีเป็นมุมอับ 
รวมท้ังตรวจสอบการทํางานของกล้องให้มกีารทํางานอย่างถูกตอ้ง ต่อเนื่องและให้สามารถเก็บภาพได้
ในมุมกว้าง ไม่มีส่ิงกีดขวาง โดยบันทึกภาพล่าสุดไว้อย่างน้อย ๑ เดือน 

๑๒. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ ดับเพลิงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ว่ายังใช้งานได้
เป็นปกติหรือไม่ 
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๑๓. ให้ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
อย่างสม่ําเสมอ ต้องไม่เก็บกล่องกระดาษหรือส่ิงท่ีจะเป็นเช้ือเพลิงไว้ในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๑๔. จัดให้มีพ้ืนท่ีสําหรับส่งมอบทรัพย์สินสารสนเทศอยู่ในพ้ืนท่ีแยกต่างหากจากห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่หากมีความจําเป็นต้องติดตั้งใน ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
คอยดูแล สอดส่องการทํางานอย่างใกล้ชิดจนกระท่ังเสร็จส้ิน 

๑๕. ในการเดินสายสัญญาณส่ือสารแบบถาวร ต้องเดินสายอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกะกะ ขวางทาง และมีการร้อยสายเข้าไปในท่อเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

๑๖. ตรวจสอบ และจัดเก็บสายสัญญาณส่ือสารให้อยู่ในสภาพท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 
พร้อมท้ังจัดทําป้ายช่ือ (Label) ของสายสัญญาณเหล่านั้นให้ครบถ้วน 

๑๗. ตรวจสอบตู้ (Rack) คอมพิวเตอร์ให้มีการปิดล็อกอยู่เสมอ 

๑๘. ดําเนินการให้มีการจัดทําหรือต่อสัญญาการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศสําคัญ 
ไฟร์วอล ล์  เราท์ เตอร์  อุปกรณ์ สํารองไฟ ฟ้ า (Uninterrupted Power Supply: UPS) และ
เครื่องปรับอากาศในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน 

๑๙. จัดให้มีอุปกรณ์ สํารองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply: UPS) และ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Power Generator) เพ่ือสนับสนุนการทํางานของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
อย่างครบถ้วน 

๒๐. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีอยู่นอกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ จะต้องอยู่ในการดูแล
และรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น 
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๓.๖  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือจัดการกับทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศของ อจน. ให้มีความพร้อมสําหรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อจน. ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ขอบเขต 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของ อจน.  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ดําเนินการตรวจสอบทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายสําหรับระบบสารสนเทศสําคัญ

อย่างสม่ําเสมอส่ิงท่ีควรตรวจสอบ ประกอบด้วย ปริมาณการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จาน

บันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ปริมาณการใช้หน่วยความจําหลัก (RAM) และปริมาณการใช้เครือข่าย 

(Bandwidth) รวมท้ังควรมีการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายโดยภาพรวม 

๒. มีการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรดังกล่าว (เพ่ือใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มการ

ใช้ทรัพยากร รวมท้ังวางแผนจัดซื้อเพ่ิมเติมตามความจําเป็นในอนาคต) 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะต้องเช่ือมต่อกับ Time Server ขององค์กร ให้มี

ความถูกต้องอยู่เสมอ 

๓.๗  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการไวรสั 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสามารถจัดการกับไวรัสท่ีอาจจะเกดิขึ้นต่อเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์และระบบ
สารสนเทศของ อจน. 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ครอบคลุมผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของ อจน.  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบว่าเครื่องแม่ข่ายป้องกันไวรัสยังทํางานตามปกติ และมีการปรับปรุง

ฐานข้อมูลไวรัส (Virus signature) หรือไม่ ต้องทําการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ หากพบว่าทํางาน

ผิดปกติให้รีบดําเนินการแก้ไข 

๒. ทําการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับผู้ใช้งานเพ่ือให้ทํางานในลักษณะ

ทันทีทันใด (Real-time) เมื่อมีการเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งาน 

๓. ทําการติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยกับเครื่องลูกข่าย และ

เครื่องแม่ข่ายสําหรับระบบสารสนเทศท้ังหมด 

๔. ติดตั้งโปรแกรมปรบัปรงุ (Patch) แบบอัตโนมัต ิบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล

ของผู้ใช้งาน และบนอุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีระบบปฏิบัติการ 

๓.๘  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการลงทะเบียนและควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศของ อจน. สําหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถึงโดยผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องจัดให้มีการลงทะเบียนสําหรับผู้ใช้งานใหม่ และ
กําหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ควรให้สิทธิตามความจําเป็นในการใช้งานเท่านั้น 

๒. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องทําการทบทวนบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิของผู้ใช้งาน ใน
แต่ละระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้ทําบันทึกการทบทวนดังกล่าว และจัดเก็บไว้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบในภายหลัง 
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๓. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องทําการจัดส่งบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยใส่ซองปิด

ผนึก และประทับตรา “ลับ” และส่งไปยังผู้ใช้งาน และแนบเอกสาร “ข้อปฏิบัติสําหรับการใช้งาน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ” รวมท้ังแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

โดยเคร่งครัด 

๓.๙  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือกําหนดแผนการบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ ในด้านซอฟตแ์วร์ ฮารด์แวร ์
และงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศสําคญั ไม่ให้เกิดการเสียหายหรือ
ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศต่างๆ ได ้

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมบคุคลท่ีมีส่วนเกีย่วข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆ ของอจน. 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. กําหนดแผน และระยะเวลาสําหรับการติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ รวมท้ังแจ้งให้

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า 

๒. จัดให้มีการตรวจรับ และทดสอบระบบสารสนเทศใหม่โดยผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องให้

ครอบคลุมตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน TOR จนกระท่ังการตรวจรับเสร็จส้ิน จึงจะเปิดให้บริการระบบ

สารสนเทศนั้นได้ 

๓. ในการติดตั้ งระบบสารสนเทศใหม่ ให้ปฏิบัติตาม Technical Checklist ท่ี

กําหนดไว้ 

๔. สําหรับซอฟต์แวร์ท่ีต้องทําการติดตั้ง 

๔.๑ ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ท่ีมากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ต้องเป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์

ถูกต้อง 

๔.๒ ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ หรือ แชร์แวร์ ตรวจสอบก่อนว่าจะไม่เป็น

การละเมิดลิขสิทธิ์ต่อซอฟต์แวร์ 
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๕. จัดทําและปรับปรงุช่ือซอฟต์แวร์ยูทิลิตี ้ท่ีทําการติดตั้งลงไปบนแม่ขา่ยท้ังหมดใหม้ี

ความทันสมัย 

๖. สําหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากอง

เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน จึงจะสามารถติดตั้งใช้งานได้ 

๗. ให้จัดทําระบบป้องกันไวรัสสําหรับระบบสารสนเทศ 

๘. เมื่อจะมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับระบบสารสนเทศให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๓.๑๓ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติการควบคุมการ

เปล่ียนแปลงต่อระบบสารสนเทศ 

๙. สําหรับการเปล่ียนแปลงต่อระบบสารสนเทศสําคัญ จะต้องทําการทดสอบบน

เครื่องทดสอบท่ีไม่ใช่เครื่องแม่ข่ายสําหรับให้บริการ รวมท้ังในระหว่างท่ีทําการทดสอบจะต้องให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นเข้าร่วมการทดสอบด้วย และจะต้องทําการทดสอบจนเสร็จส้ิน

ก่อนท่ีจะโอนย้ายระบบขึ้นเครื่องให้บริการจริง  

๑๐. สําหรับการเปล่ียนแปลงตอ่ระบบสารสนเทศสําคญัจะต้องจัดทํา “แผนการถอย

หลังกลับ” (Roll back Plan) ก่อนดําเนินการเปล่ียนแปลงใดๆ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

การสํารองข้อมูลในฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้น 

๑๑. ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมไพเลอร์ บนเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศ ยกเว้น

ในกรณีท่ีระบบสารสนเทศต้องเรียกใช้โปรแกรมคอมไพเลอร์ในขณะท่ีทํางาน 

๑๒. ห้ามติดตั้งซอรส์โค้ด บนเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศ ยกเว้นกรณีท่ีระบบ

สารสนเทศต้องเรียกใช้ซอร์สโค้ดโดยตรงในขณะท่ีทํางาน 

๑๓. ให้รวบรวมและจัดเก็บซอรส์โคด้ท้ังหมดไวใ้นสถานท่ีเดียวกัน ท่ีมีความปลอดภัย 

และควบคุมให้มีเวอรช่ั์นของซอรส์โค้ด อย่างน้อย ๒ เวอร์ชันล่าสุด และกําหนดใหผู้้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น

จึงสามารถเข้าถึงได้ 

๑๔. ห้ามเปิดช่องทางการเช่ือมต่อทางเครือข่ายจากภายนอกเข้าสู่เครือข่ายภายใน

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้จากระยะไกล ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจําเป็น หรือมีความ

เร่งด่วนสูง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนดําเนินการ  
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รวมท้ังต้องปฏิบัติตามข้อ ๔.๑๖ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีเป็นมาตรฐาน

ของ อจน. หลังจากท่ีส้ินสุดการใช้งานให้ทําการปิดช่องทางการเช่ือมต่อนั้นโดยทันที 

๑๕. ให้จัดให้มีการอบรมสําหรับระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๖. ให้จัดทําคู่มือการใช้งานสําหรับระบบสารสนเทศอย่างน้อยสําหรับผู้ใช้งาน และ

ผู้ดูแลระบบ 

๑๗. การอนุญาตให้ประชาชน/หน่วยงานภายนอก เข้าใช้งานระบบสารสนเทศหรือ

ข้อมูล ควรมีการระบุข้อตกลงในการใช้บริการ และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

การใช้งานของประชาชน/หน่วยงานภายนอก อย่างชัดเจน พร้อมท้ังส่ือสารให้ประชาชน/หน่วยงาน

ภายนอก รับทราบก่อนอนุญาต ให้ใช้งานหรือเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือข้อมูลขององค์กร เช่น 

กําหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศท่ีต้องการให้ประชาชน/

หน่วยงานภายนอกเข้าใช้งาน 

๑๘. ต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยระบุ

ผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินอย่างชัดเจน 

๑๙. ต้องบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีใช้สําหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายหลักของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือสูญ

หาย และอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ์เท่านั้น และต้องออกจากระบบเพ่ือไม่ได้ใช้งานใน

ช่วงเวลาท่ีกําหนด 

๓.๑๐  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือกําหนดแบบแผน มาตรฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดใหม้ีการตรวจรับ
และทดสอบระบบสารสนเทศ และจัดให้มีการปรับปรุงระบบใหม้ีความทันสมัยสอดคล้อง กับการ
เปล่ียนแปลง ของเงื่อนไขการปฏิบัต ิท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไป 

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมบคุคลท่ีมีส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศตา่งๆ ของ อจน. 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. จัดให้มีการตรวจรับและทดสอบระบบสารสนเทศใหม่โดยผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องให้

ครอบคลุมตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน TOR จนกระท่ังการตรวจเสร็จส้ินจึงจะเปิดให้บริการระบบ

สารสนเทศนั้นได้ 

๒. สําหรับระบบสารสนเทศสําคัญ กําหนดให้พัฒนาระบบตามมาตรฐานในข้อ 

๓.๑๑ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเข้ารหัสข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศตามข้อ ๓.๑๒ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบข้อมูลนําเข้า 

๔. ทําการทดสอบระบบสารสนเทศ และบันทึกผลการทดสอบเก็บไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรตามข้อ ๓.๑๑ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลนําเข้า 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถกําหนดรหัสผ่านท่ีมีความเข้มแข็งตามข้อ 

๔.๒ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ดูแลระบบ และข้อ ๔.๓ 

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งาน 

๖. รวบรวมและจัดเก็บซอร์สของระบบสารสนเทศท้ังหมดไว้ในสถานท่ีเดียวกันท่ีมี

ความปลอดภัยและควบคุมให้มีเวอร์ชันของซอร์สโค้ดอย่างน้อย ๒ เวอร์ชัน ล่าสุดและกําหนดให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงได้ 

๗. จัดให้มีการอบรมสําหรับระบบสารสนเทศใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง 

๘. จัดทําคู่มือการใช้งานสําหรับระบบสารสนเทศใหม่อย่างน้อยสําหรับผู้ใช้งานและ

ผู้ดูแลระบบ 

๙. ห้ามทําการแก้ไขหรือปรับแต่งซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ยกเว้นกรณีท่ีการแก้ไขหรือ

ปรับแต่งนั้นได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย ท้ังนี้การแก้ไขหรือปรับแต่งดังกล่าวต้อง

ได้รับการทดสอบให้มั่นใจว่าไม่ส่งผล กระทบต่อการทํางาน หรือระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัย

ภายในซอฟต์แวร์นั้น ก่อนนําซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการแก้ไขหรือปรับแต่งไปใช้งานจริง 
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๓.๑๑  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการเข้ารหัสข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือปกป้องความลับของข้อมูลสําคัญ ของ อจน. โดยการกําหนดขั้นตอนในการ
เข้ารหัสข้อมูลระบบสารสนเทศก่อนท่ีส่งผ่านข้อมูล 

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. ท่ี
จําเป็นต้องเข้ารหัสข้อมูล 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) และส่ือบันทึก

ข้อมูลท่ีใช้สําหรับเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลสําคัญของ อจน. ต้องเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ PGP ,Gnu Pg 

หรือวิธีท่ีดีกว่า ยกเว้นว่าอุปกรณ์นั้นมีการควบคุมการเข้าถึงท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 

๒. การเช่ือมต่อท่ีใช้โปรโตคอล HTTP ต้องเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ Transport 

Layer Security (TLS) ,Secure Socket Layer (SSL) หรือวิธีท่ีดีกว่า 

๓. การเช่ือมต่อท่ีใช้โปรโตคอล FTP ต้องเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ Secure File 

Transfer Protocol (SFTP) หรือวิธีท่ีดีกว่า 

๔. การส่ือสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย เข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ WPA๒ 

หรือวิธีทีดีกว่า 

๕. โปรแกรมประยุกต์ ท่ี ใช้ในการประมวลผลข้อมูลท่ีมีความสําคัญจะต้องมี

ความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลท่ีมีความสําคัญท่ีจัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศ

เข้ารหัสด้วยวิธีการ PGP ,Gnu PG หรือวิธีท่ีดีกว่า 

๓.๑๒ ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลนําเข้า 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือตรวจสอบการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆของ อจน. ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนไม่ซ้ําซ้อนกัน 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๖๔ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศและนําข้อมูลเข้าสู่
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  เพ่ือป้องกันข้อมูลนําเข้ามีความผิดพลาดจึงให้ปฏิบัติตามแนวทางในการตรวจสอบ
ข้อมูลนําเข้าดังนี้ 

๑. ตรวจสอบข้อมูลนําเขา้ใหต้รงกับชนิดของข้อมูลของตัวแปรของโปรแกรม 

๒. ตรวจสอบข้อมูลนําเขา้ให้อยู่ภายในช่วงของคา่ของตวัแปรของโปรแกรม 

๓. ตรวจสอบข้อมูลนําเขา้เพ่ือป้องกนัข้อมูลขาดหายหรอืไม่ครบถ้วน 

๔. ตรวจสอบข้อมูลนําเขา้เพ่ือป้องกนัการลืมใส่ค่าคีย์หรอืไม่ให้คีย์มีความซ้ําซ้อนกัน 

๕. ตรวจสอบข้อมูลนําเขา้เพ่ือป้องกนัการใส่ตวัอักษรพิเศษต่างๆ 

๓.๑๓  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตอ่ระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือควบคุมและบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อระบบ
สารสนเทศของ อจน. ท้ังในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพ่ือให้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
เป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ประสบผลสําเร็จ ลดความเส่ียง ป้องกันมิให้
เกิดช่องโหว่หรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยขึ้นในระบบ และป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลง ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมพนักงาน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  ตามแผนภูม ิแสดงขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
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การจัดการเปลี่ยนแปลง 

  
ผู้ร้

อง
ขอ

  

ผู้บ
ังคั

บบ
ัญช

าผู้
ร้อ

งข
อ 

 

ผู้ป
ระ

สา
นง

าน
  

ผู้ว
ิเค

รา
ะห

์ผล
กร

ะท
บ  

ห.
กส

ป 

 

ผู้ดํ
าเนิ

นก
าร

 

 

 

แผนภูมิ แสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

 

Yes 

เอกสารถูกต้อง 

NO 

Yes 

กรอกเอกสารคํา
ขอเปล่ียนแปลง

ผู้บังคับบัญชาลง
นามรับรองคําขอ 

ลงเลขทะเบียนและกําหนด
ผู้วิเคราะห์ผลกระทบ 

วางแผนเปล่ียนแปลง
และประเมินผลกระทบ 

พิจารณาเปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลงตามแผน

ดําเนินการ
เปล่ียนแปลง 

ปรับปรุงเพิ่มเติม
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

แจ้งเหตุผลท่ีไม่
สมควรเปล่ียนแปลง 

แจ้งเหตุผลท่ีไม่
สมควรเปล่ียนแปลง 

ประเมินผลการ
เปล่ียนแปลง 

NO 

NO 
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คําอธิบายกิจกรรม 

กรอกแบบฟอร์มการขอเปล่ียนแปลงระบบ โดยมีผู้บงัคบับัญชาลงนามรบัรอง 

  หลังจากผู้ใช้ระบบได้ทําการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้
ท่ีเกี่ยวข้องแล้วพบว่าการเปล่ียนแปลงนี้มีความซับซ้อนและอาจมีผลกระทบต่อระบบงานได้ ให้ผู้ร้อง
ขอการเปล่ียนแปลงทําการแจ้งความจํานงการร้องขอ โดยการกรอกแบบฟอร์มคําขอเปล่ียนแปลง
ระบบ และส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้ร้องขอเพ่ือทําการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของ
เอกสารและลงนามรับรอง หากเอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งเอกสารไปให้กับผู้ร้องขอการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 

กําหนดหมายเลขเอกสารการเปล่ียนแปลงและกําหนดผู้วิเคราะห์ผลกระทบ 

  เจ้าหน้าท่ีประสานงานการเปล่ียนแปลงทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม
คําขอเปล่ียนแปลงระบบท่ีได้จากผู้ร้องขอและกําหนดหมายเลขเอกสารให้กับแบบฟอร์มการขอ
เปล่ียน แล้วจึงมอบหมายให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานและเกี่ยวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงระบบงาน เป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

วิเคราะห์ผลกระทบ 

  ผู้วิเคราะห์ระบบงาน พิจารณาถึงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลง และทําการ
ประเมินผลกระทบและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ดําเนินการวางแผนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดทําแผนย้อนหลัง เพ่ือใช้ในกรณีท่ีผลของการเปล่ียนแปลงระบบไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สามารถกู้ระบบและข้อมูลล่าสุดกลับมาดําเนินงานได้ตามปกติโดยเร็วท่ีสุด รวมไปถึง
พิจารณาหาวิธีในการแก้ไขควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น โดยทําการระบุระดับความสําคัญ และ
ผลกระทบ จากการเปล่ียนแปลงลงในแบบฟอร์มคําขอเปล่ียนแปลงระบบ 

พิจารณาความเหมาะสมรวมถึงผลกระทบและความเส่ียง 

  ผู้มีอํานาจอนุมัติการเปล่ียนแปลง ทบทวนผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าต่อการ
เปล่ียนแปลง และมีความเส่ียงต่อระบบงาน เหมาะสมท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงตามการร้องขอหรือไม่ 
ในกรณีท่ีผลของการเปล่ียนแปลงมีความเส่ียง และส่งผลกระทบต่อระบบงาน ให้ทีมดําเนินการหา
แนวทางในการแก้ไขรูปแบบอ่ืน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้อีกครั้ง ในกรณีท่ีเห็นสมควรให้มีการ
เปล่ียนแปลง ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการเปล่ียนแปลงตามรายละเอียดท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๖๗ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ดําเนินการเปล่ียนแปลง 

  ผู้ดําเนินการเปล่ียนแปลง ทําการเปล่ียนแปลงตามการร้องขอ โดยอ้างอิงขั้นตอน
ปฏิบัติการจากแผนการเปล่ียนแปลงท่ีอนุมัติแล้ว แต่ถ้าดําเนินการตามการร้องขอแล้วไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ให้ย้อนกลับไปทําการย้อนกลับการเปล่ียนแปลงตามแผนย้อนกลับ และแจ้งให้ผู้
วิเคราะห์ผลกระทบ ทราบเพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการแก้ไขในรูปแบบอ่ืนอีกครั้ง ท้ังนี้ หาก
ผู้ดําเนินการพบปัญหา หรือแนวทางในการแก้ไขรูปแบบอ่ืน ให้แจ้งแก่ผู้วิเคราะห์ผลกระทบด้วย 

ทบทวนผลการดําเนนิการเปล่ียนแปลง 

  หลังจากดําเนินการเปล่ียนแปลงแล้ว ให้ผู้ดําเนินการเปล่ียนแปลง ทําการรายงานผล
ไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติ และผู้ร้องขอ เพ่ือให้ผู้ร้องขอทําการทดสอบผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือทบทวน
และตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้จากการดําเนินการว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ของการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

  ผู้ดําเนินการเปล่ียนแปลง จัดเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง และ
อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ เพ่ิมเติมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับร้องขอการเปล่ียนแปลงท่ีได้มีการ
ดําเนินการไปแล้วโดยทําการปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องขอ รวมถึง
ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อเอกสาร และคู่มือต่างๆ ของระบบงานจะต้อง
ทําการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาของเอกสารและคูม่ือตา่งๆ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ดว้ย 
เช่น ปรับปรุงแผน BCP/DRP หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ (ถ้าจําเปน็) 

  ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นทําให้การปฏิบัติงานของพนักงาน หรือวิธีการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงไป ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม 

 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๖๘ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๑๔  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน. สําหรับ  
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ท่ีมีสิทธิพิเศษ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศของ อจน. สําหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศ อจน. และผู้ใช้ท่ีมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึง

ระบบสารสนเทศของ อจน.  

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ อจน. จากการ

เข้าถึงโดยผู้ท่ีได้รับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของ อจน. และผู้ใช้ท่ีมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน.  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. บัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ (System เช่น root หรือ administrator เป็น

ต้น) และสิทธิการเข้าถึงในระดับพิเศษ  (เช่น Power User) ต้องได้รับการพิจารณามอบหมายให้แก่

ผู้ใช้งานตามความจําเป็นเท่านั้น ท้ังนี้ สําหรับบัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ(System) ผู้ใช้งานต้อง

ใช้บัญชีดังกล่าว เพ่ือทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบเท่านั้น ส่วนการทํางานท่ัวไปอ่ืนๆ ให้ใช้บัญชี

ผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิในระดับปกติ 

๒. คําร้องขอบัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ และสิทธิการเข้าถึงในระดับพิเศษ

สําหรับการตรวจประเมนิภาพใน การตรวจประเมนิโดยหน่วยงานภายนอก การพัฒนาซอฟต์แวร ์การ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมอ่ืนใด ท่ีนอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานตามปกติ ต้องดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

o กําหนดสิทธิการเขา้ถึงในระดับพิเศษ สําหรับบญัชีผู้ใช้งาน ท่ีต่างไปจากบญัชี

ผู้ใช้งานตามปกต ิ

o กําหนดระยะเวลาใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานท่ีมีสิทธกิารเข้าถึงในระดับพิเศษ 
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o เพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวทันทีท่ีใช้งานเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

o จัดเกบ็และปรบัปรงุรายช่ือผู้ใช้งานสิทธิการเข้าถึงระดบัพิเศษท้ังหมด 

o การสรา้ง การเปล่ียนแปลง และการเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งาน ท้ังหมดท่ีได้รบัการ

ดําเนินการโดยผู้ดูแลระบบ และบคุคลอ่ืนใดท่ีมีสิทธิในระดับพิเศษ ต้องไดร้ับการบนัทึก (Log) เกบ็ไว้

เสมอ 

o กรณีท่ีมีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลระบบ หวัหน้างานมีหน้าท่ีรบัผิดชอบดแูลให้มกีาร

เปล่ียนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ หรือ ยกเลิกบญัชีผู้ใช้งานเดิมและสร้างใหม่ตาม

ความเหมาะสมทันที และเกบ็บันทึกข้อมูลผู้ทําหน้าท่ีผู้ดแูลระบบอย่างเหมาะสม 

๓.๑๕  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศของ 
อจน.  

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดกระบวนการพ้ืนฐานในการรายงานและการรับมือต่อเหตุละเมดิความ

มั่นคงปลอดภัยท่ีอาจเกดิขึน้กับระบบสารสนเทศของ อจน. 

๒. เพ่ือให้การรายงานและการรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เปน็ไปอย่าง

รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ เปน็ระบบ ลดผลกระทบจากเหตลุะเมดิความมัน่คงปลอดภัยซ้ํา 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูล
ระบบสารสนเทศหนว่ยงานท่ีพบเหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัย ในระบบสารสนเทศของ อจน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

ประเภทของเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย (Security Incident Category) 

  ได้กาํหนดประเภทของเหตุละเมดิความมัน่คงปลอดภัยเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  ดังนี้ : 

o ไวรัสและโปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious code attack) 

o การรบกวนและทําให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถใหบ้รกิารได้ (Denial of 

service) 
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o การรวบรวมข้อมูล หรือพยายามเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนญุาต 
(Network scan/probe) 

o การเข้าถงึระบบสารสนเทศ ข้อมูล หรือพ้ืนท่ีควบคมุโดยไม่ได้รบัอนญุาต 
(Unauthorized access)  

o การโจรกรรมข้อมูลหรือทรพัย์สินสารสนเทศ (Theft) 
o การฝ่าฝืน ละเมดิ หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

องค์กร ตลอดจนเอกสารสนบัสนุนท่ีเกี่ยวข้อง (Policy Violation) 
ระดบัความรุนแรงของเหตุละเมดิความมัน่คงปลอดภัย (Security Level) 

  ระดับความรุนแรงของเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการ
กําหนดวิธีการรับมือท่ีเหมาะสมสําหรับแต่ละเหตุการณ์ โดยได้กําหนดระดับความรุนแรงของเหตุ
ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไว้ ๕ ระดับดังนี้: 

Extreme 
(๕) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ หรือก่อใหเ้กดิความ
สูญเสียอย่างใหญ่หลวงในทางการเงนิ (Financial loss) ช่ือเสียง 
(Reputation)หรือทําให้สูญเสียโอกาสทางธรุกิจหรือลูกค้าอย่างถาวร (Loss of 
sales or customers) 

High 
(๔) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อความลับ (Confidentiality) ความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถ้วน (Integrity) หรือความพรอ้มใช้งาน(Availability) ของ
ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และก่อให้เกิดความสูญเสียในทางการเงนิ (Financial 
loss) ช่ือเสียง (Reputation) หรือความเช่ือมั่นของลูกค้า (Customer 
confidence)  

Medium 
(๓) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งาน (Availability) 
ของขอ้มูลหรือระบบสารสนเทศของ อจน. และทําให้ผู้ใช้งานภายใน อจน. ไม่
สามารถใช้งานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศได ้

Low 
(๒) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบเล็กน้อยตอ่ความลับ
(Confidentiality)ความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน (Integrity) หรือความพร้อม
ใช้งาน(Availability) ของขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศของ อจน. แตไ่ม่ก่อให้เกดิ
ความสูญเสียใดๆ 

Insignificant 
(๑) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยไม่กอ่ให้เกดิความเส่ียงหรือผลกระทบต่อ อจน. 
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กระบวนการบรหิารจัดการเหตุละเมดิความมัน่คงปลอดภัย (Security Incident 
Management Framework) 

  อจน. ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยขึ้น เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยท่ีเป็นระเบียบแบบแผนและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การเตรียมความ
พร้อม (Preparation)  

ต้องกําหนดทีมรับมอืเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย พร้อมท้ังกําหนดหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถรับมือต่อเหตุละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

การระบุเหตแุละการ
แจ้งเหต ุ
(Identification and 
Reporting) 

จัดให้มีระบบหรือกระบวนการในการตรวจจับเหตุละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยในแต่ละประเภท และสร้างกระบวนการและความตระหนักของ
พนักงานในการรายงานเหตลุะเมดิความมั่นคงปลอดภัย โดยพนักงาน รวมถึง
บุคคลภายนอกทุกคน ท่ีพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย หรือจุดอ่อนด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Security weakness) มีหน้าท่ีต้องรายงานเหตุไปยัง
พนักงานท่ีเป็นผู้ติดต่อบันทึกเหตุ (Record the incident) ลงแบบฟอร์ม 
บันทึกเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย และดําเนินการในขั้นต่อไป 

การประเมิน
สถานการณ์ 
(Assessment)   

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุ พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องทําการระบุ
หมายเลขกํากับเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย (Incident No. เช่น ๐๒/
๒๕๕๙) ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น โดยวิเคราะห์ขอบเขตระดับความ
รุนแรงผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากเหตุละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยนั้น เพ่ือให้สามารถดําเนินการรับมือได้อย่างถูกต้อง แล้วส่งข้อมูล
ต่อไปยังทีมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบท่ีถูกละเมิดความมั่นคง เพ่ือดําเนินการขั้น
ต่อไป ท้ังนี้ เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยท่ีมีระดับความรุนแรง ๔ และ ๕ 
ต้องได้รับการแจ้งเหตุไปยังผู้บริหารระดับสูงของ อจน. (CIO) ภายใน ๓๐ 
นาที 

การควบคมุเหต ุ
(Containment)  

กําหนดให้ทีมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบท่ีถูกละเมิดความมั่นคง เป็นผู้ดําเนินการ
ควบคุมเหตุ เพ่ือให้เหตุละเมิดความปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อ 
อจน. น้อยท่ีสุดและป้องกันไม่ให้มีการลุกลามหรือขยายวงไปยังจุดอ่ืนๆ โดย
ต้องจัดทําเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมสําหรับรับมือต่อเหตุละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละประเภท การดําเนินงานท้ังในขั้นตอนนี้ ต้อง
ได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
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การกําจัดเหต ุ
(Eradication) 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบท่ีถูกละเมิดความมั่นคง มีหน้าท่ีในการค้นหาสาเหตุ
ของเหตุละเมิดและความมั่นคงปลอดภัย แล้วดําเนินการแก้ไขเพ่ือกําจัดเหตุ 
การดําเนินงานท้ังหมดในขั้นตอนนี้ ต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

การฟ้ืนฟู 
(Recovery) 

เมื่อกําจัดเหตุได้แล้ว ต้องมีการกู้คืนข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ ในขั้นตอนนี้ ต้องมีการตรวจอย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
เกิดเหตุซ้ํา รวมถึงต้องมีการเฝ้าระวังเหตุอย่างใกล้ชิดการดําเนินงานท้ังหมด
ในขั้นตอนนี้ ต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๑. เมื่อผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศไดร้ับแจ้งเหตกุารณ์

ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยจากผู้ใช้งาน ให้ทําการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

๒. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศ ดําเนินการแก้ไขตามความ

จําเป็นและเหมาะสม 

๓. แจ้งให้ผู้อาํนวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ เฉพาะกรณีท่ีเหตุการณ์ 

มีความรนุแรงและมีผลกระทบสูง 

๔. ทําการบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์ดังกล่าวในแบบฟอร์มฯ สําหรับการ

แจ้งเหต ุ

๕. จัดทํารายงานท่ีเกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ และรายงานผู้บงัคับบัญชาเพ่ือ

ทราบ 
 

๓.๑๖  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการจําแนกและระบุชั้นความลับข้อมูลสารสนเทศของ อจน. 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบ

ว่าดว้ยการรักษา ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

๒. เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมคีวามสําคัญของ อจน. ได้รบัการจําแนกช้ันความลับ

อย่างเหมาะสมตามระดบัความสําคญัของข้อมูลสารสนเทศ 
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๓. เพ่ือให้พนักงานท่ีเกี่ยวขอ้งรบัรู้ และสามารถนาํข้อมลูสารสนเทศแต่ละช้ัน

ความลับไปใช้งานได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

ขอบข่าย 

  วิธีปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศท้ังหมด ในความครอบครองหรือการ
ควบคุมของ อจน. ท้ังท่ีอยู่ในรูปเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. เจ้าของข้อมูลสารสนเทศ ต้องจําแนกช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยพิจารณาจากความจําเป็นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน ข้อกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศ และผลกระทบทาง

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ข้อมูลสารสนเทศของ อจน. ถ้าไม่มีการระบุชั้นความลับ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศนั้นได้เว้นแต่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่าข้อมูล

สารสนเทศนั้นได้มีการกําหนดช้ันความลับไว้แล้ว 

๒. เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้องดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบของตนไดร้ับการระบุชั้นความลับอย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับการปกป้องข้อมูล

สารสนเทศตามช้ันความลับอย่างมั่นคงปลอดภัย 

๓. เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้องทบทวนระดับช้ันความลับของข้อมูลในความ

รับผิดชอบของตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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การจําแนกช้ันความลับของข้อมูล 

 การจําแนกและระบุชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ อจน. กาํหนดใหม้ีการจําแนกออกเป็น
ประเภท ดงันี ้

ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ 
คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศท่ีอยู่ในแตล่ะช้ันของความลับ 

o ข้อมู ลสารสน เทศ ซึ่ ง

หากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียง

บางส่วนจะก่อ ให้ เกิ ดความ

เสียหายต่อ อจน. อย่างร้ายแรง

ท่ีสุด 

o มี ความ สําคัญ  และมี

ผ ลก ระ ท บ ต่ อ ค ว าม มั่ น ค ง

ปลอดภัยของ อจน. สูงมาก 

o จํ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ทํ า

มาตรการควบคุมการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเข้มงวด โดย

พิจารณาจํากัดรายช่ือผู้ได้รับ

อนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลอย่าง

รอบคอบ 

o ข้อมู ลสารสน เทศ ซึ่ ง

หากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียง

บางส่วนจะก่อให้ เกิดความ

เสียหายต่อ อจน. อย่างร้ายแรง 

o มี ค ว าม สํ าคั ญ แ ล ะ มี

ผลกระทบ ต่ อความมั่ น ค ง

ปลอดภัย อจน. สูง 

o จํ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ทํ า

มาตรการควบคุมการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศท่ี เข้มงวด 

โดยจํากัดการเข้าถึงให้กับกลุ่ม

บุคคลบางกลุ่มเท่านัน้ และต้อง

ไ ด้ รั บ ก า ร ป ก ป้ อ ง อ ย่ า ง

เหมาะสม 

o ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งหาก

เปิ ด เผ ย ท้ั งห ม ด ห รื อ เพี ย ง

บางส่วนจะก่อ ให้ เกิ ดความ

เสียหายต่อ อจน. 

o ข้อมู ลสารสน เทศของ 

อจน. เป็นข้อมูลท่ีใช้งานภายใน 

อจน. และไม่ได้รับอนุญาตให้

นําไปใช้งานภายนอก อจน. 

o จํ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ทํ า

มาตรการควบคุมเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเข้มงวด โดยจํากัด

การเข้าถึงให้กับกลุ่มบุคคลบาง

กลุ่มเท่านั้น 

 

การทบทวนช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศ 

o โดยปกตแิล้ว ความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศมักจะลดลงเมื่อผ่านช่วงระยะเวลา

หนึ่ง ดงันัน้ เจ้าของข้อมลูตอ้งทบทวนระดบัช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศตามความเหมาะสม 

เพ่ือเปล่ียนแปลงช้ันความลับและระบุชั้นความลับบนเอกสารต้นฉบับ เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด

รับทราบ 
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o เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้องทบทวนระดบัช้ันความลับของขอ้มูลสารสนเทศใน

ความรับผิดชอบของตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและใช้งานข้อมูลสารสนเทศ 
๑. เอกสารตีพิมพ์ 

ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ 
การระบุชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ 
ระบุคาํว่า “ลับท่ีสุด” 

- ทุกหนา้เอกสาร หากเปน็
เอกสารแยกแผ่นหรือไม่ได้รบั
การเข้าเล่ม 

- บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสารหากไดร้ับการเข้าเล่ม 

ระบุคาํว่า “ลับมาก” 
- ทุกหนา้เอกสาร หากเปน็

เอกสารแยกแผ่นหรือไม่ได้รบั
การเข้าเล่ม 

- บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสารหากไดร้ับการเข้าเล่ม 

ระบุคาํว่า “ลับ” 
- ทุกหนา้เอกสาร หากเปน็

เอกสารแยกแผ่นหรือไม่ได้รบั
การเข้าเล่ม 

- บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสารหากไดร้ับการเข้าเล่ม 

การเข้าถึงเอกสาร 
บุคคลท่ีไดร้ับอนุญาตจาก
หัวหน้าหนว่ยงานท่ีเปน็เจ้าของ
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มบุคคลท่ีได้รบัอนญุาตจาก
หัวหน้าหนว่ยงานท่ีเปน็เจ้าของ
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มบุคคลท่ีได้รบัอนญุาตจาก
หัวหน้าหนว่ยงานท่ีเปน็เจ้าของ
ข้อมูลสารสนเทศ 

การเก็บรักษา 
เก็บรกัษาในตู้เอกสารท่ีปดิล็อค
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

เก็บรกัษาในตู้เอกสารท่ีปดิล็อค
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

เอกสารต้นฉบบัตอ้งได้รบัการ
เก็บรกัษาอย่างดี ไม่ใหเ้กดิความ
เสียหาย 

การทําสาํเนาเอกสาร 
ไม่อนญุาตให้ทําสําเนา - ต้องขออนญุาตจาก

เจ้าของหนว่นงานก่อน 
- สําเนาต้องไดร้ับการระบุ

ช่ือผู้ท่ีไดร้ับอนุญาตให้ทําสําเนา 

- ต้องขออนญุาตจาก
เจ้าของหนว่นงานก่อน 

- สําเนาต้องไดร้ับการระบุ
ช่ือผู้ท่ีไดร้ับอนุญาตให้ทํา
สําเนา 

การทําลายเอกสาร 
ใช้เครื่องทําลายเอกสาร ใช้เครื่องทําลายเอกสาร ใช้เครื่องทําลายเอกสาร หรอืฉีก

เป็นช้ินเล็กๆ 
 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๗๖ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒. ข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

 

ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ 

การระบุชั้นความลับเม่ือใช้งานข้อมูลสารสนเทศกับสือ่ท่ีสามารถแลกเปลีย่นข้อมูลได ้

ระบุคาํว่า “ลับท่ีสุด” และ
เจ้าของข้อมูลสารสนเทศบนส่ือ
บันทึกข้อมูล 

ระบุคาํว่า “ลับมาก”และ
หนว่ยงานท่ีเปน็เจ้าของข้อมลู
สารสนเทศบนส่ือบนัทึกข้อมูล 

ระบุคาํว่า “ลับ สําหรบัใช้
ภายใน อจน.” เท่านัน้ บนส่ือ
บันทึกข้อมูล 

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

บุคคลท่ีไดร้ับการระบุชื่อเท่านั้น 

(เจ้าของข้อมูลสารสนเทศเปน็ผู้

กําหนดรายช่ือ ท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้) 

กลุ่มบุคคลท่ีได้รบัอนญุาตจาก

ผู้บริหารตัง้แต่ระดบั

ผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไปของ

หนว่ยงานท่ีเปน็เจ้าของข้อมลู

สารสนเทศ 

ใช้งานได้ภายใน อจน. เท่านัน้ 

(อ้างอิงตามหลักการความ

ต้องการท่ีใช้ขอ้มูลสารสนเทศ) 

การทําสาํเนาข้อมูลสารสนเทศ 

ไม่อนญุาตให้ทําสําเนาข้อมลู

สารสนเทศ 

อนุญาตให้ทําสําเนาข้อมูล

สารสนเทศ แตร่ะบุชื่อผู้ขอทํา

สําเนา 

อนุญาตให้ทําสําเนาข้อมูล

สารสนเทศ แตร่ะบุชื่อผู้ขอทํา

สําเนา 

การเก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้(ท่ีได้รับการควบคุมการ

เข้าถึง) 

ไม่ตอ้งเข้ารหัสข้อมูล ไม่ตอ้งเข้ารหัสข้อมูล ไม่ตอ้งเข้ารหัสข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๗๗ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

การเก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ท่ีไม่ไดร้บัการควบคุมการ

เข้าถึง) 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การเก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได ้

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การสั่งพิมพ์ข้อมูล 

ต้องพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศดว้ย

เครื่องพรินเตอร์ท่ีกําหนด และมี

ผู้รับผิดชอบรอเอกสาร 

ต้องพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศดว้ย

เครื่องพรินเตอร์ท่ีกําหนด และ

มีผู้รอรบัเอกสารท่ีเครื่องทุกครั้ง 

ต้องพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศดว้ย

เครื่องพรินเตอร์ท่ีกําหนด และ

มีผู้รอรบัเอกสารท่ีเครื่องทุกครั้ง 

 

การส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่ายสาธารณะ (Internet) 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การส่งข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การทําลายข้อมูลสารสนเทศ 

ด้วยวิธีท่ีมั่นคงปลอดภัย 

(Secure deleted) 

ด้วยวิธีท่ีมั่นคงปลอดภัย 

(Secure deleted) 

ลบไฟล์ดว้ยวธิีการปกต ิ

การทําลายสือ่บันทึกข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได ้

เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้อง

เฝ้าดูใหแ้น่ใจว่าส่ือบนัทึกข้อมูล

สารสนเทศถกู ทําลายจนไม่

สามารถกู้ขอ้มูลคนืกลับมาได้ ไม่

ว่าจะด้วยวิธกีารใดๆ ก็ตาม 

เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้อง

เฝ้าดูใหแ้น่ใจว่าส่ือบนัทึกข้อมูล

สารสนเทศถกู ทําลายจนไม่

สามารถกู้ขอ้มูลคนืกลับมาได้ 

ไม่วา่จะด้วย 

ทําลายดว้ยวธิีการปกต ิ

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๗๘ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

หมวด ๔ 

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 ให้พนักงาน ผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศ และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

๔.๑  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือควบคุมการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. 

เพ่ือไม่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ อจน. ได ้

๒. เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศของ 

อจน. 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. พนักงานต้องใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ Download 

ไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่ โดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะในระหว่างเวลาทํางานซึ่งมีการใช้เครือข่ายอย่างหนัก 

๒. พนักงานต้องใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

๓. พนักงานมีหน้าท่ีระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศจากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๗๙ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔. พนักงานจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

o เพ่ือการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

หรือเพ่ือการกระทําท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

o เพ่ือประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นการส่วนตัว 

o เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติให้แก่ อจน. ไม่ว่า

จะเป็นข้อมูลของ อจน. หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

o เพ่ือกระทําการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ อจน. 

หรือ บุคคลอ่ืน 

o เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้เป็น

เจ้าของ หรือ ผู้ท่ีมีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว 

o เพ่ือการรับ หรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ อจน. 

เช่น การรับหรือส่งข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับ หรือส่งข้อมูลท่ีได้รับจาก

บุคคลภายนอกอัน มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอ่ืนไปยังพนักงานหรือ

บุคคลอ่ืน เป็นต้น 

o เพ่ือขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. หรือของพนักงานอ่ืน

ของ อจน. หรือให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

o เพ่ือแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ 

อจน. ไปยังท่ีอยู่เว็บไซต์ (Web site) ใดๆ ในลักษณะท่ีจะก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 

o เพ่ือการอ่ืนใดท่ีอาจขัดต่อผลประโยชน์ของ อจน. หรืออาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งหรือความเสียหายแก่ อจน.  

 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๘๐ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.๒  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านสาํหรับผูดู้แลระบบ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดการเข้าถึงและควบคมุการใช้ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และระบบ

สารสนเทศของ อจน.  

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ท่ีไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมถึงผู้ดแูลระบบท่ีดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานลงนามเพ่ือป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่าน

ของตน เช่น ลงนามในเอกสารเพ่ือแสดงสิทธิและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 

๒. ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่ารหัสผ่านการใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงต้องตั้ง

ค่าทางเทคนิคของระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานรหัสผ่าน 

๓. ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานเปล่ียนรหัสผ่านโดยทันที ภายหลังจากท่ีได้รับ

รหัสผ่านช่ัวคราวและควรเปล่ียนรหัสผ่านท่ีมีความยากต่อการเดาโดยผู้อื่น 

๔. ผู้ดูแลระบบต้องจัดส่งมอบช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานโดยตรงหรือวิธีท่ี

มั่นคงปลอดภัย โดยควรหลีกเล่ียงการใช้อีเมล์หรือช่องทางเครือข่ายท่ีไม่ได้มีการเข้ารหัสเป็นช่องทาง

ในการส่งและควรกําหนดให้ผู้ใช้งานตอบกลับหลังจากท่ีได้รับรหัสผ่านแล้ว 

๕. ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดจํานวนครั้งท่ียอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดพลาดได้ไม่เกิน 

๓ ครั้ง หากระบบสารสนเทศนั้นสามารถกําหนดได้ และต้องไม่แสดงรหัสผ่านท่ีพิมพ์ลงไปหรือซ่อน

ไม่ให้มองเห็นหรือเข้าใจได้ 
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๔.๓  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจักการรหัสผ่านสาํหรับผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดการเข้าถึงและควบคมุการใช้ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และระบบ

สารสนเทศของ อจน. 

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ท่ีไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั้นตอนปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านสําหรับการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีมีความยาวไม่น้อย

กว่า ๘ ตัวอักษร ไม่เว้นวรรค ควรเป็นรหัสท่ีมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรท่ีเป็นตัวพิมพ์ปกติ 

ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านจากช่ือหรือนามสกุลของ

ตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคําศัพท์ท่ีใช้ใน

พจนานุกรม และควรหลีกเล่ียงการตั้งรหัสผ่านท่ีประกอบด้วยตัวอักขระท่ีเรียงกัน เช่น ๑๒๓, abcd 

หรือกลุ่มของตัวอักขระท่ีเหมือนกัน เช่น ๑๑๑, aaa เป็นต้น 

๒. ผู้ใช้งานต้องใช้รหัสผ่านสําหรบัแสดงตนทุกครั้งในการเข้าถงึระบบสารสนเทศ โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในระบบ ซึ่งอาจเข้าไปใช้งานในทางท่ีมิชอบ

และ/หรือทําการลบยักย้าย ถ่ายโอน เปล่ียนแปลง ทําลายระบบสารสนเทศ อันจะเกิดความเสียหาย

ต่อการดําเนินธุรกิจ ของ อจน.  

๓. ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตและได้รับสิทธิในการใช้ระบบสารสนเทศจะต้องเปล่ียน

รหัสผ่านใหม่ทันทีเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก 

๔. ผู้ใช้งานควรเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ ๙๐ วัน หรือตามระยะเวลาท่ีระบบ

สารสนเทศกําหนด และจะต้องไม่นํารหัสผ่านท่ีหมดอายุแล้วมาใช้ซ้ําอีก รวมถึงควรหลีกเล่ียงการใช้

รหัสผ่านเดียวกันสําหรับระบบงานต่างๆ  
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๕. ผู้ใช้งานต้องปกปิดและรักษารหัสผ่านของตอนอย่างดีท่ีสุด โดยไม่จดหรือบันทึก

รหัสผ่าน ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอ่ืนรับรู้ หากรหัสผ่านถูกเปิดเผยต้องเปล่ียนใหม่โดยเร็ว ไม่ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจํารหัสผ่านอัตโนมัติ (Save Password) หากพบเห็นหรือสงสัยถึง

เหตุละเมิดความมัน่คงปลอดภัยในการใช้งานหรอืประเดน็อ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากรหัสผ่านถูกนําไปใช้ 

จะต้องรายงานการใช้ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีดูแลระบบสารสนเทศแล้วแต่กรณีเพ่ือทําการ

ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

๔.๔  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการป้องกันไวรสัคอมพิวเตอร ์

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสามารถป้องกันความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอรท่ี์อาจจะเกดิขึ้นต่อเครือขา่ย
คอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศของ อจน. 

ขอบข่าย 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้  ครอบคลุมพนักงาน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ห้ามปรับแต่งหรือยกเลิกการทํางานของโปรแกรม Antivirus ท่ีติดตั้งอยู่ในเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

๒. ห้ามนําซอฟต์แวร์หรือข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาติดตั้ง ส่วน

ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นต่อการใช้งาน ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบไวรัสด้วยโปรแกรม Antivirus ท่ีติดตั้งใน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก่อน 

๓. ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจากภายนอก อจน. ทุกครั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําหรับตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ท่ี อจน. จัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝัง

ตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วท่ีสุด 
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๔. เมื่อพบไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งอยู่ในระบบ หากไม่

สามารถกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ให้แจ้ง กองสารสนเทศและประเมินผลโดยด่วน เพ่ือดําเนินการ

แก้ไข และหน่วยงานนั้นต้องให้ความร่วมมือ เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

๔.๕  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้การใช้งานการรบั-ส่ง E-mail เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายตอ่ 
อจน. หรือผิดกฎหมาย และเพ่ือให้พนักงานมคีวามรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองในการรับ - ส่ง  
E-mail 

 
ขอบข่าย 

ครอบคลุมพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานการรบั – ส่ง E-mail 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ใช้งาน E-mail จะต้องเปน็พนักงานของ อจน. เท่านัน้  

๒. แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน E-mail เปน็ ๓ กลุ่มดังนี ้

๒.๑ กลุ่มท่ี ๑ : E-mail พนักงาน เป็น e-mail ส่วนตัวของพนักงาน อจน. ทุก

ระดับ ช้ัน โดยพนักงาน ท่ีต้องการ E-mail พนักงานให้ ทํ าการลงทะเบี ยนขอใช้  E-mail ท่ี 

http://www.mail.go.th 

๒.๒ กลุ่มท่ี ๒ : E-mail หน่วยงาน เป็น E-mail ของหน่วยงานระดับกองหรือ

เทียบเท่าขึ้นไปโดยหน่วยงานท่ีต้องการ E-mail หน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งความต้องการใช้

งานตาม “แบบฟอร์มขอให้งานเมล์” หากผู้แจ้งความต้องการไม่ได้เป็นผู้ใช้งาน E-mail ดังกล่าวเอง

สามารถมอบหมายให้พนักงานในหน่วยงานเป็นผู้ใช้งานแทนได้ ตาม “แบบฟอร์มมอบหมายการใช้

งานเมล์” 
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๒.๓ กลุ่มท่ี ๓ : E-mail กรณีพิเศษ เป็น E-mail ท่ีหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้า

งานขอใช้e-mail เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือใช้งานเฉพาะด้าน โดยให้แจ้งความต้องการใช้งานตาม 

“แบบฟอร์มขอให้งานเมล์” หากผู้แจ้งความต้องการไม่ได้เป็นผู้ใช้งาน E-mail ดังกล่าวเองสามารถ

มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใช้งานแทนได้ ตาม “แบบฟอร์มมอบหมายการใช้งานเมล์” 

๓. ผู้ใช้งาน E-mail ทุกท่านจะได้รบัจัดสรรเนื้อท่ีเมล์ ขนาด ๒๕๐ MB หากเนื้อท่ีท่ี

ได้รบัจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถแจ้งความต้องการเนื้อท่ีเมล์เพ่ิมได้ ตาม “แบบฟอร์ม

ขอให้งานเมล์” 

๔. พนักงานควรระมดัระวังในการใช้ E-mail เพ่ือไม่ให้เกดิความเสียหายต่อ อจน. 

หรือละเมดิสิทธหิรือสร้างความรําคาญต่อผู้อืน่ หรือผิดกฎหมาย หรือละเมดิศีลธรรม และไมแ่สวงหา

ผลประโยชน ์หรอือนญุาตให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้ E-mail ในระบบของ 

อจน. 

๕. พนักงานต้องรับผิดชอบในขอ้ความ รปูภาพ เสียง หรือแฟ้มข้อมูลท่ีส่งออกจาก

บัญชีรายช่ือผู้ใช้ของพนักงานนั้นท้ังหมด 

๖. ผู้บริหารระดบัผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรอืพนักงานท่ีได้รบั

มอบหมายใหดู้แลระบบ (System Administrator) E-mail ของ อจน. มีสิทธิในการส่ง E-mail ถึง

พนักงานทุกคน 

 

๔.๖  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานอินเตอรเ์น็ต 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้พนักงานได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ใช้ในส่วนของการทํางาน ทําให้มีความรู้เพ่ิมเติม และทํางานได้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๒. เพ่ือให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. มีความปลอดภัย และเป็นไปตาม พ.ร.บ.

ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุมพนักงาน ท่ีเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทางเส้นทางอินเตอร์เนต็ของ อจน.  

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
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๑. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็นพนักงานหรือ บุคคล/หน่วยงานภายนอก ท่ี อจน. 

อนุมัติให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. 

๒. แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๒.๑  กลุ่มท่ี ๑ : ผู้ใช้งานท่ีเป็นพนักงาน อจน. มีสิทธิให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 

อจน. 

๒.๒ กลุ่มท่ี ๒ : บุคคล/หน่วยงานภายนอก/ลูกจ้าง ท่ีอจน. อนุมัติให้ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตของ อจน. เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้ากองสารสนเทศของ 

อจน. โดยผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ต้องจัดทําทะเบียนผู้ใช้งานเพ่ืออ้างอิงพิสูจน์ตัวตน 

๓.การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. ส่วนกลาง สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา  

๔. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของในส่วนกลาง และ สํานักงานสาขา ต้องมี Username 
และ Password เพ่ือระบุตัวตนในการเข้าใช้งาน ในส่วนของ สาขา ให้มีการบันทึกช่ือผู้เข้าใช้งาน
ช่วงเวลาในการใช้งาน และ website ท่ีเข้าใช้งานทุกครั้ง เพ่ือให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในช่วงเวลานั้นได้ ตามแบบฟอร์ม “บันทึกการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต”  

๕. เมื่อพนักงานจะเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทาง Web Browser จะต้องทําการ 
Login โดยใช้ Usernameและ Password ตามข้อ ๔. ซึ่งพนักงานจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่ายภายในของ อจน. 

๖. ผู้ใช้งานต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง และการใช้งานนั้นต้องไม่
เป็นสาเหตุให้  อจน. และองค์กรอ่ืนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือ
เกี่ยวข้องกับการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

๗. ห้ามเล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
๘. ห้ามทําการ Download ข้อมูล ท่ีมีขนาดใหญ่ตั้ งแต่  ๑๐ MB ขึ้นไป หรือ 

Download โปรแกรมท่ีไม่เปน็ประโยชนต์่อการทํางาน เช่น ภาพยนตร์ ,เพลง ,เกมส์ ,Hacking Tool 
,Cracking Tool ,Exploit Tool แ ล ะ  Peer software (เ ช่ น  Bit torrent ,Kazza ,eDonkey 
,eMule ,Gnutella เป็นต้น) หากจําเป็นต้อง Download ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๑๐ MB ขึ้นไป 
ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี 

๙. ไม่ใช้วิธีการควบคุม (Remote Control) เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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๑๐. ห้ามทําการดาวน์โหลด หรือ ส่งไฟล์ประเภทส่ือลามก อนาจาร 
๑๑. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ 

และช่ือเสียงของ อจน.  
๑๒. ห้ามเข้าเว็บไซต์ท่ีอยู่ในประเภทดัง ต่อไปนี้ 
       ๑๒.๑  การพนัน 
       ๑๒.๒  วิพากษ์วิจารณ์ท่ีเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
       ๑๒.๓  ลามก อนาจาร 
       ๑๒.๔  อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จริยธรรม 
๑๓. ห้ามใช้งานข้อมูลท่ีได้รับโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น 
๑๔. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือส่ง กระจาย หรือแจกจ่าย ดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ ส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ 
 ๑๔.๒ ข้อมูลท่ีเป็นความลับของ อจน. ไปยังบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
 ๑๔.๓ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๑๕. การใช้งานเว็บไซต์หรือระบบ Social Network ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๕.๑ ห้ามพิมพ์ข้อความหรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของ อจน. ลงใน

ระบบ 
 ๑๕.๒ ห้ามสร้างกลุ่มผู้ใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลุกระดมพนักงานไป

ในทางท่ีผิด 
 ๑๕.๓ ห้ามใช้ระบบ Application ของ Social network ท่ีมีผลกระทบกับการ

ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของ อจน. 
 ๑๕.๔ ห้ามใช้งานระบบวิดีโอบนระบบ Social Network 
 ๑๕.๕ ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับระบบ Social Network ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ 
 ๑๕.๖  หากใช้ระบบ Social Network เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร ต้องมี

ผู้รับผิดชอบเป็นตัวบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๑๖. ห้ามผู้ใช้งานคลิกหน้าต่างโฆษณาแบบป๊อบอัพ หรือเข้าสู่เว็บไซต์ใดๆ ท่ีโฆษณา

โดยสแปมเนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีโปรแกรมมุ่งร้ายแฝงอยู่ หรืออาจโจรกรรมข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโดยท่ีผู้ใช้งานไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้อนุญาต 
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๑๗. ห้ามผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในทางท่ีเสียหายต่อ อจน. (เช่น ผ่านทางเว็บบอร์ด หรือ บล็อก เป็นต้น) เนื่องจากมี
การบันทึกหมายเลข IP Address ของ อจน. 

๑๘. หากผู้ใดพบเห็นการใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายของ อจน. ไปในทางท่ีไม่
เหมาะสม หรือพบเห็นการบุกรุก หรือละเมิดสิทธิของ อจน. ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาในสายงาน
ทราบทันที 
 
๔.๗  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์ อจน. 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การใช้งานเว็บไซต์ของ อจน. เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายต่อ 
อจน. หรือผิดกฎหมาย และเพ่ือให้พนักงานมีความรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองท่ีส่งเข้าไปยัง
เว็บไซต์ อจน. 

ขอบข่าย 
  พนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานเว็บไซต์ อจน. บุคคลหรือองค์กรภายนอก
ท่ีมาใช้บริการเว็บไซต์ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ต้องระมัดระวังในการใช้บริการเว็บไซต์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ อจน. หรือ

ละเมิดสิทธิหรือสร้างความรําคาญต่อผู้อ่ืน หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหา 

ผลประโยชน์หรืออนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากเว็บไซต์ ของ อจน. 

๒. ต้องรับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ เสียง หรือแฟ้มข้อมูลท่ีส่งเข้าเว็บไซต์ของ 

อจน. 

๓. ต้องไม่นําโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ส่งเข้าสู่เว็บไซต์ เพ่ือใช้งานหรือแจกจ่าย 

๔. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด 

๕. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาท่ีส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าท่ีบรรทัด

ฐานของสังคมจะยอมรับได้ 

๖. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาท่ีส่อ ไปในทางลามก อนาจาร 
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๗. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอ่ืน ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจาก

บุคคลอ่ืน โดยไม่มีแหล่งท่ีมาของข้อมูลอ้างอิงท่ีชัดเจน 

๘. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะ

วิวาท หรือก่อ ให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น

โดยเสรี เช่น วิญญูชน พึงกระทํา 

๙. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือ 

คําสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา 

๑๐. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นช่ือจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทําให้สาธารณะชนเข้าใจผิด 
และช่ือผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง 

๑๑ . ห้ าม เสนอข้อความ อันอาจเป็ น เหตุ ให้ เกิดความขัดแ ย้งขึ้ น ระหว่าง
สถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ 

๑๒. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น E-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
โดยมีเจตนา กล่ันแกล้งให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนรําคาญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีโทรศัพท์ 
เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคล่ือน และเป็นส่ือท่ีสามารถใช้ในการกล่ันแกล้งได้ง่าย
กว่าชนิดอ่ืน 

๑๓. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดีของสังคม 
 
๔.๘.  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)  
 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้มีการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มี

ระเบียบ และได้รับการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ําเสมอ 

๒. เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน และควบคุมการนําคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัว 

มาเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของ อจน. 

ขอบข่าย 
  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ท่ีนําคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊มาใช้งานใน
เครือข่ายคอมพิวเตอรข์อง อจน. 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ในกรณี ท่ีใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ร่วมกัน ให้ทําการกรอกแบบฟอร์ม “ใบยืม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” นั้นเพ่ือขออนุมัติการนําไปใช้งาน และป้องกันการสูญหาย 

๒. ตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสท่ีใช้งานอยู่ได้รับการปรับปรุง

รูปแบบไวรัสอย่างสม่ําเสมอ 

๓. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ อจน. ท่ีนําออกไปใช้ภายนอก อจน. ต้องระมัดระวัง

ไม่ให้มีการทําสําเนาข้อมูลจากบุคคลภายนอก 

๔. เมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะหรือในห้องประชุม ห้ามวางเครื่องท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล 

๕. ตรวจสอบว่าได้มีการตั้ งค่า Screen Sever เพ่ือให้ ทําการล็อกหน้าจอโดย

อัตโนมัติหลังจากท่ีไม่ได้ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที 

๖. ห้ามพนักงานนําคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัว เช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

ภายในของ อจน. ยกเว้นกรณีท่ีได้รับการอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ส่วนกลางหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต แล้วแต่กรณี 

 
๔.๙  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการสาํรองและการกูคื้นสภาพระบบสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดให้มรีะบบสํารองสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพ่ือให้มกีาร
จัดทําแผนการดําเนินการสํารองและการกู้คนืสภาพระบบสารสนเทศของ อจน. เพ่ือให้สามารถใช้
ระบบสารสนเทศไดต้ามปกติอย่างต่อเนื่อง 

ขอบข่าย 
  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้ดแูลเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในแต่ละระบบของ อจน. ต้องจัดทําแผนดําเนินการ
สํารองและการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ ท้ังแบบสํารองข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่และแบบเลือกสํารอง
ข้อมูลท่ีต้องการเป็นบางส่วนโดยมีแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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๑. จัดทําบัญชีรายช่ือระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมฐานข้อมูล 

รวมถึงบัญชีรายช่ือผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. จัดระบบเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นระบบและครบถ้วน เพ่ือความสะดวกใน

การใช้งาน ได้แก่คู่มือทางด้านเทคนิค คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารการรับรองลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

๓. แนวทางการสํารองระบบสารสนเทศ ให้ดําเนินการดังนี้ 

๓.๑. จะต้องจัดให้มีการสํารองระบบสารสนเทศเป็นประจํา โดยจัดทําตารางเวลา

การทํางาน เกี่ยวกับการสํารองข้อมูลของแต่ละระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากความสําคัญของ

ระบบสารสนเทศ และธุรกิจท่ีใช้ระบบสารสนเทศนั้นๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีต้องใช้ใน

การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

๓.๒  กําหนดแผนการสํารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานและผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี

ประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ 

o ระบบสารสนเทศท่ีจะทําสํารอง 

o เวลาเริ่มต้นและระยะเวลาในการทําสํารองระบบข้อมูลแต่ละระบบ

สารสนเทศ 

o ความถี่ในการสํารองระบบข้อมูล 

o ระยะเวลาท่ีต้องการจัดเก็บของข้อมูล แต่ละระบบสารสนเทศ 

o เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ของแต่ละระบบสารสนเทศ 

๓.๓  กําหนดส่ือท่ีใช้ในการสํารองระบบสารสนเทศ จัดทําสารบบ (Directory) 
สําหรับเทปหรือดิสก์ท่ีจัดเก็บไว้ท้ังหมด 

๓.๔  กําหนดบุคคลผู้จัดเก็บรักษาส่ือ โดยให้พนักงานผู้ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบนํา
ส่ือสํารองระบบข้อมลูไปเก็บยังพ้ืนท่ีควบคมุความปลอดภัยและอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ท่ี มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

๓.๕  จัดทําเอกสารประกอบการสํารองระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
o แผนการดําเนินงานสํารองระบบสารสนเทศของแต่ละระบบสารสนเทศ

ในแต่ละปี 

o รายละเอียดของอุปกรณ์ตัวเครื่อง โปรแกรมและระบบปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวข้อง 
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o ขั้นตอนการทํางานและผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่างๆ  

o ขั้นตอนการตรวจสอบผลการทําสํารองระบบสารสนเทศ 

o กําหนดสถานท่ี จัดเก็บส่ือในการสํารองระบบสารสนเทศท้ัง ภายในและ

ภายนอกสถานท่ี 

o การควบคุมการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน การกําหนดอายุการใช้งาน 

การนําส่ือกลับมาใช้ใหม่และขั้นตอนการทําลายของส่ือท่ีใช้ในการสํารอง 

 ๓.๖  จัดทําสมุดบันทึกเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงานของการสํารองระบบ
สารสนเทศ โดยมีระยะเวลาเก็บสมุดบันทึกไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาท่ี
รับผิดชอบในหน่วยงาน 

 ๓.๗  จัดทําเอกสารการสํารองระบบสารสนเทศทุกๆ ๑ ปี หรือเมื่อมีการเพ่ิม
ระบบใหม่ เข้ามาในคู่มือโดยต้องมีการบันทึกผลการเปล่ียนแปลงทุกครั้ง 

๔.  แนวทางการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศหน่วยงานผู้ดูแลระบบสารสนเทศแต่ละ

ระบบใน อจน. ต้องจัดทําแผนการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ โดยต้องครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑  กําหนดระบบสารสนเทศท่ีจะต้องจัดให้มีแผนการกู้คืนสภาพ โดยพิจารณา

จากความสําคัญของระบบสารสนเทศ และความสําคัญของธุรกิจท่ีใช้ระบบสารสนเทศนั้นๆ เป็น

สําคัญ 

๔.๒  กําหนดผู้รับผิดชอบระบบรวมท้ังในส่วนของผู้ใช้งานเพ่ือร่วมดําเนินการใน

ประเด็น ดังนี้ 

o การปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนการดําเนินงาน 

o การกําหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ 

o การกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการดําเนินงาน 

๔.๓  กําหนดขั้นตอนการกู้คืนสภาพระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
o การกู้คืนสภาพระบบปฏิบัติการและระบบสารสนเทศ 

o การเตรียมความพร้อมระบบเครือข่าย 

o การเตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์หลัก 

o การตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน 
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๔.๔ กําหนดระยะเวลาการทดสอบในแต่ละระบบ 
๔.๕  จัดทําบัญชีรายช่ือ ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ังช่อง

ทางการส่ือสารท่ีสามารถติดต่อได้ 
๔.๖  กําหนดให้มีการทดสอบการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศในแต่ละระบบ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งพร้อมท้ังบันทึกผลการดําเนินงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ
ทราบ 

๕. ในกรณีท่ีมีการขนย้ายส่ือบันทึกข้อมูลสํารองไปเก็บรักษาไว้นอกองค์กร ส่ือบันทึก
ข้อมูลสํารองต้องได้รับการติดฉลากท่ีมีรายละเอียดชัดเจน ต้องได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมกับ
ระดับความสําคัญของข้อมูล และระหว่างทําการขนย้ายต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
มีความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพท่ีดี และต้องมีการบันทึกข้อมูลท่ีสามารถติดตามตรวจสอบได้ ให้
ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง 
 
๔.๑๐  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ขอบข่าย 
  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมพนกังาน ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ให้ทุกหน่วยงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการติดตั้ง โดยพนักงานของ

หน่วยงานท่ีดูแลระบบสารสนเทศ 

๒. ในกรณีท่ีหน่วยงานใดมีความจําเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นอกเหนือจาก

งานของหน่วยงานท่ีดูแลระบบสารสนเทศติดตั้งให้ และยังไม่มีใบอนุญาตสิทธิการใช้งานจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์แล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการดังนี้ 
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๒.๑  ดําเนินการประสานงานกับผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือจัดหาใบอนุญาตสิทธิ

การใช้งานจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

๒.๒  ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการตามข้อ ๒.๑ ได้ ให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการ

ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเร็ว 

๒.๓  หากผู้ดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบได้ว่ามีการติดตั้ งโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เกินความจําเป็นของการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถดําเนินการลบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ 

๓.  ให้ทุกหน่วยงานดูแลให้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า มีหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ 

๔.  หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของโปรแกรมหรือข้อมูลท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของพนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
 
๔.๑๑  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานบรกิารเครือข่าย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการเช่ือมตอ่เครือข่ายภายใน (LAN) ของ อจน. 

๒. เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการเช่ือมตอ่เครือข่ายระหวา่งส่วนกลางและสํานกังาน

สาขาของ อจน. 

๓. เพ่ือให้การใช้งานเครือข่ายของ อจน. เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุม พนกังาน และบคุคลภายนอกทุกคนท่ีใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอรข์อง 
อจน. ทุกเครอืข่ายโดย อจน. ให้บรกิารเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ดงัตอ่ไปนี ้

๑. เครือข่ายภายใน อจน. (LAN) 

๒. เครือข่ายเสมือนเช่ือมตอ่ระหว่างส่วนกลางและสํานกังานสาขา (VPN) ท้ังในส่วน

ท่ี อจน. เช่าใช้งานเองและเครือขา่ยของมหาดไทย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑.  เครอืข่ายภายใน อจน. (LAN) 

๑.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีต่อเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. จะต้อง

ได้รับหมายเลข IP Address จาก DHCP Server ของ อจน. ไม่อนุญาตให้กําหนดหมายเลย IP 

Address เอง 

๑.๒  บุคคลภายนอกท่ีต้องการเข้ามาใช้งานเครือข่ายภายในของ อจน. จะต้อง

ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองสารสนเทศหรือผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรแล้วแต่กรณี 

๑.๓  ในกรณีท่ีต้องการจุดเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ิมเติม ต้องย่ืนคําร้องตามแบบ 

ฟอร์ม “ขอจุดเครือข่ายเช่ือมต่อเพ่ิมเติม” 

๑.๔  เครื่องท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่ายภายในจะไม่อนุญาตให้ติดตั้ง Application ท่ี

ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. 

๒.  เครือข่ายเสมอืนเช่ือมตอ่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (VPN)  
๒.๑  การใช้เครอืข่ายเสมือน (VPN) ในการเช่ือมต่อระหว่าง สํานักงานสาขา 

เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ อจน. เท่านั้น 
   ๒.๒  การใช้งานผ่านเครือข่ายเสมือน จะต้องผ่านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
(Firewall) โดยไมม่ีการเปล่ียนหมายเลข IP Address 
   ๒.๓  ไม่อนุญาตใหม้ีการควบคมุเครือ่งคอมพิวเตอร์จากเครือข่ายระยะไกลผ่าน
ระบบเครอืข่ายเสมือน ยกเวน้ผู้ดแูลระบบสารสนเทศและผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๓.  การส่งข้อมลูผ่านเครือขา่ยด้วยบริการ FTP ต้องระบุชื่อผู้เขา้ใช้งานอย่างชัดเจน
โดยการกําหนด Username และ Password ในการเขา้ใช้งาน หรอืใช้งานแบบ SecureFTP  

๔.  การปรับปรุงกฎของไฟรว์อลล์ (Firewall Rule) ต้องไดร้ับการทบทวนและ
พิจารณาอนมุัต ิโดยหวัหน้ากองสารสนเทศตามแบบฟอร์ม “ขอแกไ้ข Policy Firewall” 

๕.  การบริการในระบบไฟล์วอลล์ (Service) ท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัตงิานหรือ
การดําเนนิธุรกิจต้องถูกระงบัการใช้งาน 
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๔.๑๒  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล และซอฟต์แวร์ระหวา่งองค์กร 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือกําหนดรูปแบบ ขัน้ตอน ในการควบคุม การแลกเปล่ียนข้อมูล หรือซอฟต์แวร์
ระหว่างองคก์รใหม้ีมาตรฐานขึ้น โดยจัดทําเอกสารขอ้ตกลง หรือสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างองคก์ร เพ่ือความถกูต้องปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของ อจน. 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุมบคุคลท่ีมีส่วนเกีย่วข้องในการแลกเปล่ียนข้อมูล และซอฟต์แวรร์ะหว่าง
องค์กร ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืองค์กรภายนอกท่ีมาทําการแลกเปล่ียนข้อมูล และซอฟต์แวร์ กบั อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๑. เอกสาร ซอฟต์แวร ์และข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ขององคก์รต้องไม่ถูกจําหน่าย หรือ

ส่งต่อใหก้ับบคุคลภายนอกเพ่ือวัตถปุระสงค์อืน่ใด นอกเหนือจากการทํางาน หรือการดําเนินธุรกิจท่ี

ได้รบัอนญุาตหรือมอบหมายโดยผู้บริหาร 

๒. การแลกเปล่ียนข้อมูล หรือซอฟตแ์วร์ระหวา่งองค์กรและบุคคลภายนอกต้องได้

รบการจัดทําเอกสารขอ้ตกลงหรือสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องจัดทําเนื้อหาอย่างน้อย 

ดังนี ้

๒.๑  ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการแลกเปล่ียน 

๒.๒  ระบุวธิีการหรือขัน้ตอนในการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน 

โดยวธิีในการแลกเปล่ียนนี้ ต้องไดร้ับการทบทวนอนุมตัจิากคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้งาน

เครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. อย่างเหมาะสม 

๒.๓  ระบุวธิีการทําปา้ยฉลาก (Label) และช่องทางในการจัดส่งขอ้มูล (Courier) 

อย่างชัดเจน 

๒.๔  ระบุเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้งาน เพ่ือปกปอ้งความมั่นคงให้แก่ข้อมูลตามความ

เหมาะสม เช่น การเขา้รหัส 

๒.๕  ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของท้ัง ๒ ฝ่าย ในการจัดเกบ็ ใช้งาน ส่งต่อ หรือ

ทําลายข้อมูลหรือซอฟต์แวรน์ั้นๆ อย่างชัดเจน 

๒.๖  ระบุวธิีในการรบัมือเมือ่เกิดเหตุละเมิดความมัน่คง (Security Incident) ขึน้

ในระหว่างการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
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๓.  การดําเนินการแลกเปล่ียน รวมไปถงึข้อมูลหรอืซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการแลกเปล่ียน
ต้องถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

๔.๑๓  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน. สําหรับ
ผู้ใช้งาน 

 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการเข้าถงึข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศของ อจน. สําหรบัผู้ใช้งาน 

๒. เพ่ือปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ท่ีไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 
  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ครอบคลุมพนกังาน ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. คําร้องขอเพ่ือเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน. โดยผู้ใช้งานต้องได้รับการ

ทบทวนและพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

๒. ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าถึงระบบสารสนเทศ อจน. และต้อง

มีการจํากัดสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ต่อความจําเป็นในการทํางาน

ตามหลักการ “Least Privilege” เสมอ นอกจากนี้ ต้องมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ี (Segregation 

of Duties) ของพนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานผู้หนึ่งผู้ใดได้รับสิทธิในการเข้าถึง

ระบบเกินกว่าหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน ท้ังนี้องค์กรสามารถเปล่ียนแปลง จํากัด หรือ

เพิกถอนสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลา  

๓. บัญชีผู้ใช้งานท่ีได้รับสิทธิในระดับพิเศษ และสิทธิการเช่ือมต่อจากระยะไกล 

(Remote Access) ต้องได้รับการทบทวนทุก ๓ เดือน 

๔. สิทธิการเข้ าถึ งระบบของผู้ใช้งานต้องได้รับการทบทวนทุกครั้ ง ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง หรือเมื่อผู้ใช้งานนั้นส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร 

๕. บัญชีผู้ใช้งานท่ีไม่ได้รับการใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๙๐ วัน

ต้องถูกระงับการใช้งาน และเพิกถอนออกจากระบบเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ เดือนไปแล้ว 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๙๗ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.๑๕  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) มีความมั่นคงปลอดภัย 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุม พนกังาน และพ้ืนท่ีของ อจน. ท่ีมกีารใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
LAN)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ห้ามใช้งานเครือข่ายไรส้าย (Wireless LAN) ก่อนไดร้ับอนุญาต 

๒. การใช้งานเครือขา่ยไร้สาย (Wireless LAN) ต้องมีการเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัย

ในการใช้งาน 

๓. ห้ามนําอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาตดิตัง้ภายในพ้ืนท่ี อจน. 

๔. ถ้ามีความจําเปน็ตอ้งใช้งานเครือขา่ยไร้สาย (Wireless LAN) ของ อจน. สามารถ

ขอใช้งานได้ตามแบบฟอรม์ “ขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย” โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากหัวหนา้

กองสารสนเทศและประเมนิผล  

 

๔.๑๖  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีเป็นมาตรฐานของ อจน.  
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการเช่ือมตอ่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. กับ
เครือข่ายภายนอก และเป็นมาตรฐานในการเช่ือมตอ่เครือข่ายของ อจน. 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุม พนกังาน และบคุคลภายนอกท่ีใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ต้องมีอุปกรณ์ Firewall และ IDP (Intrusion Detection and Prevention) ใน

การป้องกันการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายภายในของ อจน. กับเครือข่ายภายนอก 

๒. ต้องแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของ

ระบบสารสนเทศ เช่น เครือข่ายภายใน (Internal Zone) หรือเครือข่ายภายนอก (External Zone) 

เครือข่าย DMZ และเครือข่ายระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบท่ีไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและ

มีความสําคัญสูงต่อองค์กร ต้องได้รับการแยกออกจากระบบอ่ืนๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม

ของตนเองโดยเฉพาะ 

๓. ไม่อนุญาตให้เครือข่ายภายนอกเข้าใช้งานเครือข่ายภายใน 

๔. อนุญาตให้เครือข่ายภายนอกเข้าใช้งานส่วนให้บริการภายนอก (Demilitarized 

zone) ได้เฉพาะโปรโตคอลท่ีจําเป็นต้องใช้งานเท่านั้นคือ HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS เพ่ือ

ความปลอดภัยในการเช่ือมต่อจากอินเตอร์เน็ต 

๕. ไม่อนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงานผ่านทางระบบเครือข่าย

ใดๆ  

 
๔.๑๗  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการรกัษาความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ      

ระบบข้อมูลโดยส่วนรวม 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานของ อจน. ในการดําเนินการเก็บ
รวบรวมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หลักฐานของเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้
หลักฐานท่ีมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และสามารถนําไปใช้ยืนยันในช้ันศาลได้ 

ขอบข่าย 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการจัดเก็บและปกป้องหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยท้ังหมด โดยเน้นท่ีหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถสูญเสียความ
น่าเช่ือถือ (Admissibility) ได้ง่าย 
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  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   พนักงานจะต้องทําตามแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

๑. ไม่ตดิตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจัดเกบ็หรือตรวจสอบข้อมูลบนเครอืข่าย

คอมพิวเตอรเ์วน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากหวัหน้ากองสารสนเทศกอ่น 

๒. ไม่ตดิตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรอือุปกรณ์คอมพิวเตอรอ่ื์นใดเพ่ิมเติมในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ อจน. เพ่ือให้บคุคลอ่ืนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลนั้นหรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอรข์อง อจน. ได ้

๓. ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์ และหมายเลข IP Address 

ประจําเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร ์

๔. ต้องใช้งานส่ือบันทึกข้อมูลทุกประเภท เช่น CD-ROM ,External Hard Drive 

,Thumb Drive ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้อมูลขององคก์รท่ีอยู่ในส่ือ

บันทึกดังกล่าวสูญหาย หรือถูกเปดิเผยโดยไม่ได้รบัอนญุาต 

๕. ลบข้อมูลสําคัญและซอฟตแ์วร์องค์กรออกจากอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ และส่ือ

บันทึกต่างๆ ก่อนท่ีจะนาํอุปกรณ์และส่ือบนัทึกเหล่านั้นไปซ่อม ใช้งานซ้าํภายในองคก์ร ทําลายท้ิง 

หรือใช้งานรว่มกับบคุคลอ่ืนท่ีไม่มีสิทธิหรือความจําเปน็ในการรับรู้ข้อมลูดว้ยวธิีการแบบมั่นคง

ปลอดภัย (Secure Delete/Sanitization) เพ่ือให้ข้อมลูและซอฟตแ์วร์นัน้ถูกทําลายแบบถาวรและ

ป้องกนัไม่ให้ถูกกู้คนืโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

๖. ไม่ใช้โมเดม็ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์หากมีความจําเป็นตอ้งใช้งาน ต้องไดร้ับ

ความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากผู้บังคับบญัชาระดับผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป  

๗. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีตนเองครอบครองใช้งานอยู่ เมื่อใช้งาน

ประจําวันเสร็จส้ินหรอืเมื่อมกีารยุตกิารใช้งานเกินกว่า ๑ ช่ัวโมง เวน้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์นัน้เป็น

เครื่อง บริการ (server) ท่ีต้องเปดิตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๘. ทําการตั้งค่า Screen server ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีการ

ล็อคหน้าจอหลังจากท่ีไมม่ีการใช้งานเกนิกวา่ ๑๕ นาที 

๙. ห้ามเล่นเกมส์คอมพิวเตอร ์

 
 
 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๑๐๐ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๐. ใหค้วามรว่มมอืและอํานวยความสะดวกแก่ผู้บังคบับัญชา ผู้ดแูลเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศหรอืคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้งานเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงาน  

๑๑. ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือน เช่น บุคคลท่ัวไปจะพิงปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และแต่กรณี 

๑๒. ห้ามบุคคลภายนอกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ อจน. ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากหวัหน้ากองสารสนเทศและประเมินผลในส่วนกลาง หรือผู้จัดการสาขา แล้วแต่กรณี 

ซึ่งต้องมีเหตุผลว่าเป็นการใช้งานเพ่ือประโยชน์ของ อจน. เท่านั้น 

๑๓. ไม่เข้าไปในสถานท่ีตัง้ของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศก่อนได้รับ

อนุญาต 

๑๔. ต้องขออนุมัติจากทางฝ่ายอาคาร หรือผู้มีอํานาจในกรณีท่ีต้องการนําอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ต่างๆ ออกนอกหน่วยงาน 

๑๕.  มีหน้าท่ีในการรายงานส่ิงผิดปกติ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือเหตุละเมิดความ

มั่นคงใดๆ ท่ีพบเห็นหรือต้องสงสัยต่อผู้บงัคับบัญชาและ/หรอื พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย

ทันที เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

๑๖.  คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศท่ีเป็นของ สํานักงานสาขา เช่น ข้อมูลและสําเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตร

ผ่านเข้าหรือออก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชารวมท้ังขอรบัขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีอยู่บนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์คนื

จากผู้บังคับบัญชา ภายในกําหนด ๗ วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

๑๗. การเก็บหลักฐานจากเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้ในการดําเนินการ

สืบหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี การเรียนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

หรือผู้ให้บริการ หรือการฟ้องร้องเรียนค่าเสียหายตามกฎหมาย จะต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี

เกี่ยวกับหลักฐานและเก็บรักษาหลักฐานไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

 

 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๑๐๑ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ๑๗.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกบั 

o ผู้ท่ีพบหลักฐาน 

o Directory/Folder/Drive หรือวิธีท่ีพบหลักฐาน 

o วันและเวลาท่ีพบหลักฐาน 

o พยานท่ีรู้เหน็การพบหลักฐาน (หรือ log file ท่ีสามารถใช้ในการ

อ้างอิงการพบหลักฐาน) 

o ภาพถ่ายสถานท่ีเกดิเหตแุละอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

๑๗.๒ การรักษาความมัน่คงปลอดภัยให้กบัหลักฐานโดย 
o การเกบ็รกัษาข้อมูลจริง (เกบ็รักษาเครื่องหรือส่ือบนัทึกท่ีมีข้อมูล

จริง) ไว้ในท่ีปลอดภัยท่ีมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม 

o หากเป็นไปได้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีข้อมูลจรงิอยู่นัน้ ไมค่วร

เช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

o ทําสําเนาข้อมูลจริงเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมทําสําเนา

ประเภท Imaging/Cloning (เช่น Symantec Ghost หรือ Encase เป็นต้น) และนําไปเก็บรักษาไว้

ในท่ีปลอดภัยท่ีมีการท่ีมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม (หากเป็นไปได้ให้แยกสถานท่ีจัดเก็บ

ออกจากข้อมูลต้นฉบับ) 

o หลักฐานจากเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยควรเข้ารหสัแบบ 

MD๕ Checksum เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของหลักฐาน 

๑๗.๓ การสืบพยาน ตรวจพิสูจน์หลักฐาน หรือการดาํเนนิการเพ่ือสืบหา
ผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดี ให้หลีกเล่ียงการใช้งานเอกสารต้นฉบบัหรอืข้อมูลจรงิท่ีเปน็หลักฐาน 
แต่ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลสําเนาทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๑๐๒ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.๑๘  ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติของผูดู้แลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือกําหนดกระบวนการพ้ืนฐานในการปฏิบัตแิละการควบคมุระบบสารสนเทศ

ของ อจน. 

๒. เพ่ือให้การรายงานและเสนอความคดิเหน็ดา้นการบริหารระบบสารสนเทศกบั

คณะกรรมการกาํกับดแูลและการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ของ อจน. เปน็ไปอย่างรวดเร็วถกูต้อง และเป็นระบบ เพ่ือส่ังการปรับปรุงประสิทธภิาพและการ

บริหารระบบ 

  ขอบข่าย 
   ขั้นตอนการปฏิบัตงิานนี้ ครอบคลุมผู้ดูแลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ ของ อจน.  
  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  หากพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางท่ีจะละเมิดข้อกําหนดการใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแห่งขั้นตอนและแนวทางปฏิบัตินี้ ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และผู้ดูแลระบบสารสนเทศจะต้องรายงานให้คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้งานเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. ตลอดจนผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป

ทราบโดยเร็วท่ีสุด และในกรณีจําเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ อจน. ผู้ดูแลเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศมีอํานาจในการระงับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสารสนเทศของพนักงานดังกล่าวได้ทันที 

๒.  จะต้องตรวจสอบข้อมูลของบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาให้คําปรึกษาหรือปฏิบัติงาน

ภายในพ้ืนท่ีควบคุมความปลอดภัย ถ้าหากบุคคลนั้นต้องการใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในการทํางานกับ

ระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องทําการเข้าสู่ระบบให้ด้วยตนเอง และ/หรือติดตามการดําเนินงานอย่าง

ใกล้ชิด 

๓.  มีหน้าท่ีในการเสนอความเห็น และข้อสังเกตต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. ตลอดจนผู้บังคับบัญชาท่ี

เหนือขึ้นไป เพ่ือพิจารณาส่ังการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการบริหารเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 



              แผนบรหิารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ๑๐๓ - 

องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๔.  จะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีของตนไปในการเข้าถึงข้อมูลท่ีรับหรือส่งผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีตนได้รับมา หรือ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

เป็นข้อมูลท่ีไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ 

๕.  ต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตนท่ีเป็นของ อจน. เช่น 

ข้อมูลและสําเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชารวมท้ัง

ขอรับข้อมูลส่วนบคุคลท่ีอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอรค์ืนจากผู้บังคับบัญชาในทันทีท่ีพ้นหน้าท่ี และให้

ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตรวจสอบการคืนทรัพย์สินของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบ

สารสนเทศ ท่ีพ้นจากหน้าท่ีโดยละเอียด  

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การจัดการน้ําเสีย 

ใบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

ฝ่าย………….......................……………………… กอง………..................……………………………. วันที่ยืม…………………….....................…………………….  

ลําดับที่ รายการ หมายเลขเครื่อง รหัสสินทรัพยถ์าวร/วสัดถุาวร จํานวน หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ผู้ยืม………………………………………………………………………………………....…. 

 

ผู้ส่งคืน………………….......…..………………………..............……………..…………. 
ผู้ให้ยืม………………………………………………………………………….....…………… ผู้รับคนื………………….....…………………………………………………………………… 
            
วันที่………………………………………………………………………………......………… วันที่……………………………….....……………………………………………..…………… 



 

 องค์การจัดการนํ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอจุดเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ิมเติม 

เลขท่ี : 

วันท่ี : 

ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลผูข้อจุดเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ิมเติม 

ด้วย นาย/นาง/นางสาว______________________________รหัสพนักงาน______________________ 

ตําแหนง่ : _______________________ระดับ_____สายงาน : _______________________________ 
ฝ่าย  : __________________________สาขา/กอง : _______________________________________ 
สายงาน : ________________________มีความประสงค์ขอจุดเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ิมเติม จํานวน____จุด 
เพ่ิมเติมเนื่องจาก___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี ๒ : ความเห็นของหน่วยงานท่ีร้องขอ 

๑.  ความเห็น ผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือหวัหนา้กอง 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ลงช่ือ : ___________________________  
ตําแหนง่ : _________________________ 

วันท่ี______________________________ 

ส่วนท่ี ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 

๑. ความเห็น หวัหนา้กองสารสนเทศและประเมินผล   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ลงชื่อ :  _________________________ 
 
วันท่ี_____________________ 

 

 



 

 องค์การจัดการนํ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

เลขท่ี : 

วันท่ี : 

ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลผูข้อจุดเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย 
ด้วย นาย/นาง/นางสาว______________________________รหัสพนักงาน_____________________ 

ตําแหนง่ : _____________________ระดับ_____สายงาน : _______________________________ 
ฝ่าย  : _________________________สาขา/กอง : _______________________________________ 
มีความประสงค์จะขอใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ของ อจน. เพราะ_____________________ 
____________________________________________________________จํานวน_________เครื่อง 

 

 
 
 

ลงชื$อผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัที$___________________________________ 

ส่วนท่ี ๒ : ความเห็นของหน่วยงานท่ีร้องขอ 
๑. ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่าย 

_______________________________________ 

ลงช่ือ : _________________________________ 

ตําแหนง่ : ______________________________ 

วันท่ี : ________________________________ 

๒. ความเห็น ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง 

___________________________________ 

ลงช่ือ : ____________________________ 

ตําแหนง่ : __________________________ 

วันท่ี : _____________________________ 
ส่วนท่ี ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 
๑. ความเหน็   ผอ.ฝพอ.    ผู้จัดการสาขา 

__________________________________________ 

ลงชื่อ : ____________________________________ 

วันท่ี : _____________________________________ 

๒. ความเหน็ ห.กสป. 

___________________________________ 

ลงชื่อ : _____________________________ 

วันท่ี : ______________________________ 



 

 องค์การจัดการนํ้าเสีย 
แบบฟอร์ม ใบขอยืมอุปกรณ์เครือข่าย 

เลขท่ี : 

วันท่ี : 

ส่วนท่ี ๑ : คําขอยืมอุปกรณ์เครือข่าย 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว__________________________________รหัสพนักงาน________________ 

ตําแหน่ง : _______________________ระดับ____สายงาน : _______________________________ 
ฝ่าย  : _________________________สาขา/กอง : _______________________________________ 
มีความประสงค์จะขอยืมอุปกรณ์เครือข่าย____________ ในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน อจน. เพ่ือใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อจน. โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์เครือข่าย ดังนี้ 

 ชนิดอุปกรณ์ : _______________________ 

 รุ่น : ______________________________ 

 หมายเลข S/N : _____________________ 

 MAC Address : _____________________ 
 

ท้ังนี้ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายท่ียืมเป็นอย่างดี 
 

ลงชื$อผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัที$___________________________________ 

ส่วนท่ี ๒ : ผู้ให้ยืม เจ้าหน้าท่ีกองสารสนเทศและประเมินผล 

ลงช่ือ : ________________________ตําแหน่ง : ___________________วันท่ี_________________ 

ส่วนท่ี ๓ : การรับ-คืน อุปกรณ ์
ได้รบัส่งคนืเมื่อวนัท่ี ________________________ 
 ครบ   ไม่ครบ ส่ิงท่ียังไมไ่ดร้ับคนื คอื ____________________________________________ 
 สภาพเรียบร้อย   สภาพไม่เรียบร้อย เพราะ _______________________________________ 
 
ลงช่ือผู้คนื____________________________    ลงช่ือผู้รับคนื_____________________________ 
 

            (                                         )                   (                                           ) 
 
           วันท่ี________________________                     วันท่ี___________________________ 



 องค์การจัดการนํ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เลขท่ี : 

วันท่ี : 

ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลผูข้อยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 
ด้วย นาย/นาง/นางสาว______________________________รหัสพนักงาน_____________________ 

ตําแหนง่ : _______________________ระดับ____สายงาน : _______________________________ 
ฝ่าย  : _________________________สาขา/กอง : _______________________________________ 
 
มีความประสงค์จะขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี รายการอุปกรณ์ เหตุผลท่ียืม 
   
   
   
   
   

 

ลงชื$อผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัที$___________________________________ 

ส่วนท่ี ๒ : ความเห็นของหน่วยงานท่ีร้องขอ 

๑. ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่าย 
_______________________________________ 
ลงชื่อ : _________________________________ 
ตําแหน่ง : _______________________________ 
วันท่ี : __________________________________ 

๒. ความเห็น ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง 
_______________________________________ 
ลงชื่อ : _________________________________ 
ตําแหน่ง : _______________________________ 
วันท่ี : __________________________________ 

ส่วนท่ี ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 

๑. ความเหน็  ห.กสป. 
________________________________________________________________________________ 
ลงชื่อ : _________________________________ 
วันท่ี : __________________________________ 



 
องค์การจัดการนํ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอใช้งานอินเทอร์เน็ต สําหรับบุคคลภายใน 

เลขท่ี : 

วันท่ี : 

ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลผูข้อ 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว___________________รหัสพนักงาน________________________ 

ตําแหนง่ : _______________________ระดับ___สังกัดงาน : ________________________________ 
องค์การจัดการน้ําเสียสาขา/กอง : ______________________________________________________ 
สายงาน : ________________________  ขอใช้งานอินเทอร์เน็ตเนื่องจาก________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
การขอใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้าพเจ้ายินดีจะรับผิดชอบทุกการกระทําผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 

ลงชื$อผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัที$_________________________________ 

ส่วนท่ี ๒ : ความเห็นของหน่วยงานท่ีร้องขอ 
๑. ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการฝ่าย 
____________________________________ 
ลงชื่อ : ______________________________ 
ตําแหน่ง : ____________________________ 
วันท่ี : _______________________________ 

๒. ความเห็น ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง 
____________________________________ 
ลงชื่อ : ______________________________ 
ตําแหน่ง : ____________________________ 
วันท่ี : _______________________________ 

ส่วนท่ี ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 
๑. ความเหน็   ผอ.ฝพอ.    ผู้จัดการสาขา 

______________________________________ 

ลงชื่อ : _________________________________ 

วันท่ี : __________________________________ 

๒. ความเหน็ ห.กสป. 

______________________________________ 

ลงชื่อ : ________________________________ 

วันท่ี : _________________________________ 



องค์การจัดการน้ําเสีย 

บันทึกการเข้าปฏิบัติงานในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อจน. 

 วันที่ 
เวลา 

ชื่อ-สกลุ  
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชื่อ หน่วยงาน/บริษัท เบอรต์ิดต่อ 
ระบบสารสนเทศ/
รายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน 
ผู้ควบคุม 

เข้า ออก 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 องค์การจัดการนํ้าเสีย 
แบบฟอร์ม ใบขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เลขท่ี : 

วันท่ี : 

ส่วนท่ี ๑ : คําขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________รหัสพนักงาน________________ 

ตําแหน่ง : ________________________________ระดับ______กอง : ____________________________________ 
ฝ่าย : _______________________________สายงาน : ________________________________ 
มีความประสงค์จะขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด ดังนี้ 

 รหัสอุปกรณ์ : ________________________________ 

 อาการท่ีแจ้งซ่อม : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

ลงชื$อผูข้อแจง้ซ่อม__________________________     
 

                      (                                          ) 

    วนัที______________________________ 

ส่วนท่ี ๒ : ผู้รับซ่อม เจ้าหน้าท่ีกองสารสนเทศและประเมินผล 

ลงช่ือ : __________________________________ตําแหน่ง : ______________________วันท่ี_________________ 

ส่วนท่ี ๓ : การรับ-คืน อุปกรณ ์
ได้รบัส่งคนืเมื่อวนัท่ี ________________________ 
 ครบ   ไม่ครบ ส่ิงท่ียังไมไ่ดร้ับคนื คอื ________________________________________________________ 
 สภาพเรียบร้อย   สภาพไม่เรียบร้อย เพราะ ___________________________________________________ 
 
ลงช่ือผู้ส่งคนื____________________________                    ลงช่ือผู้รบัคืน_____________________________ 
 

            (                                            )                                   (                                            ) 
 
          วันท่ี___________________________                                  วันท่ี______________________________ 
 



องคการจัดการน้ำเสีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 23-24 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท : 0 2273 8530-9 แฟกซ : 0 2273 8577-9

เว็บไซต : http://www.wma.or.th


