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ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รุนแรงมากขึ้นการด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นของทุกหน่วยงานที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจะ
สามารถด าเนินการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์น ามาซึ่งความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและพนักงาน
ในองค์กร 

เพ่ื อ ให้ เป็ น ไปตาม เกณ ฑ์ วัดผลและประ เมิ นผลการด า เนิ น งานของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  แผน
ดิจิทัลองค์การจัดการน้ าเสีย ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เล่มนี้ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กรณีระบบเครือข่าย
ขัดข้อง เครื่องแม่ข่ายของระบบงานสารสนเทศมีปัญหา รวมถึงการจ าลองและซักซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางด้านไอที และที่ไม่ใช่ไอที เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อประท้วง การก่อจลาจล การก่อวินาศกรรม มา
จัดท าเป็นแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานที่ถูกต้อง และรู้บทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ขั้นเตรียมการขั้นปฏิบัติ ขณะเกิดภัยและขั้นการฟ้ืนฟูภายใต้ยุทธศาสตร์และมาตรการที่ได้
ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการ
ของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉิน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   
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บทที่ ๑ 

 

การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
(BCM : Business Continuity Management) 

 

 การบริหารความต่อเนื่องในการด้าเนินงานขององค์กร (BCM : Business Continuity 
Management) คือ แนวทางในการก้าหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการท้างานขององค์กร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ท้าให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ระบบงานที่
ส้าคัญสามารถกลับมาด้าเนินการได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญ  คือ ป้องกันการ
ติดขัด หรือหยุดชะงักของกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ เพ่ือป้องกันกระบวนการทางธุรกิจที่ส้าคัญอันเป็น
ผลมาจากการล้มเหลวหรือหายนะที่มีต่อระบบสารสนเทศ และเพ่ือให้สามารถด้าเนินการกู้ระบบ
กลับคืนมาได้ในระยะเวลาอนัเหมาะสม ดังนั นองค์การจัดการน า้เสีย ได้ท้าการประเมินผลกระทบและ
ด้าเนินการตามวัฏจักรของการบริหารความต่อเนื่องในการด้าเนินการ (BCM – Life Cycle) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยขั นตอนต่างๆ ดังนี  

๑.  การประเมินผลกระทบ (Understanding your business) 

๒.  การกา้หนดทางเลือกในการแก้ปญัหา (BCM strategies) 

๓.  การวางแผนสา้หรับการปฏิบัต ิ(Developing the response) 

๔.  การปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่อง (Exercising and plan maintenance) 

๕.  การปลูกฝังใหเ้ปน็ส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร (Establishing the continuity culture) 

ทั งนี  ระบบงานสารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย มีจ้านวน ๑๘ ระบบ ได้แก่ 

๑. ระบบสารสนเทศส าหรับช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) เป็นระบบที่

ช่วยในการน้าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการ งบประมาณ และงบลงทุนท่ีจะด้าเนินการในด้านต่างๆ ว่า

มีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่แล้วผลที่ไดร้ับกลับมามีค่ามากน้อยเพียงใด ท้าให้ผู้บริหารสามารถที่

จะตัดสินใจได้เร็วขึ นเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว 

 



                                      แผนบริหารความต่อเนือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2562 
- ๒ - 

องค์การจัดการน ้าเสีย กนัยายน ๒๕๖2 

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

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk) เป็นระบบที่ให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
สามารถระบุความเสี่ยงของตนเองโดยมีการระบุโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมทั งระบุ
สาเหตุที่จะเกิดความเสี่ยง ในแบบส้ารวจความเสี่ยงประจ้าปี เพ่ือจัดท้าเป็นฐานข้อมูลความเสี่ยงของ
องค์กร 

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

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

๖. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นระบบจัดเก็บรายงานข้อมูลและ
สถิติเกี่ยวกับคุณภาพน ้าที่ผ่านการบ้าบัด  

๗. ระบบบริหารงานบุคคล (HR) เป็นระบบที่มีการพัฒนาเพื่อให้มีการบริหารและ
จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น รวมถึงเป็นระบบที่สนับสนุนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถ (Competency) ที่มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจการด้าเนินงานของพนักงาน 

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

๙. ระบบตรวจสอบเวลาท างาน (Time Attendance) เป็นระบบจัดการและ
รายงานผลข้อมูลการมาท้างานของพนักงาน ซึ่งพนักงานแต่ละคนสามารถที่จะเข้าไปท้าการ
ตรวจสอบข้อมูลการมาท้างานของตนเองได้ 

๑๐.  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) มีไว้ส้าหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ความรู้ของหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
ภายในองค์กร 

๑๑.  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Content) เป็นระบบที่ด้าเนินการ
ต่อเนื่องจากระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มีการไหลของงานด้านสารบรรณ (Work 
Flow) ภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น  
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๑๒.  ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage เป็นระบบใช้ส้าหรับจัดเก็บข้อมูล
แบบภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องแม่ข่าย ส้าหรับการแชร์ไฟล์ ส่งไฟล์ และส้ารอง
ไฟล์ ข้อมูลที่ส้าคัญ ส้าหรับผู้ใช้งานแต่ละคน หรือ สร้างห้องแชร์ไฟล์ส้าหรับกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละคน รวมไป
ถึงการก้าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยพนักงานทั งองค์กร สามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์
ชนิดนี ได ้

๑๓.  ระบบ IT Helpdesk เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และรายงานประวัติการซ่อมบ้ารุง  

๑๔.  ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) เป็นระบบที่ให้บริการ
ข่าวสารขององค์กรผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลความรูแ้ละสร้างความเขา้ใจในภารกจิขององคก์ร และเป็นการ
เพิ่มภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 

๑๕. ระบบรายงานคุณภาพน  าที่ ผ่ านการบ าบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile 
Application) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการรายงานผลข้อมูลน ้าเสียเข้าระบบ โดยการส่งข้อมูลผ่านทาง
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ทั งนี เพ่ือให้เกิดการประมวลผลข้อมูลน ้าเสียและการเรียกค่าบ้าบัดน ้าเสีย
จากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยน ้าเสีย   

๑๖. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-Mail) เป็นระบบที่ให้บริการรับและส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในองค์กรและติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในกับภายนอกองค์กร 
โดยใช้ระบบ Mail Go Thai ของส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๗. Knowledge Management  เป็นการรวบรวมสื่อความรูใ้นด้านต่างๆ มาไว้ที่
เดียวกัน เพ่ือให้พนักงานในองค์กรสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

๑๘. ระบบกระดานถาม-ตอบ (Web board) เป็นระบบส้าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทางด้านความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

 
ผลจากการประเมินผลกระทบท้าให้ทราบถึงผลกระทบจากการหยุดชะงักของระบบงานที่

ส้าคัญท้าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรอย่างไร จึงได้มีการจัดล้าดับความส้าคัญของระบบงาน
สารสนเทศที่ อจน. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จ้านวน ๑๕ ระบบงาน รายละเอียดตามตารางที่ ๑.๑ 

 

 

 

http://www.wma.or.th/cloud/
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ตารางที่ ๑.๑ แสดงการจดัล้าดับความส้าคญัของระบบงานที่ส้าคัญ 

ล าดับที ่ ระบบงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อย่อหน่วยงาน 
๑ ระบบสารสนเทศสา้หรบัชว่ยใน

การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร (EIS) 
กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๒ ระบบบรหิารงานบัญช ีการเงิน 
และงบประมาณ 

ฝ่ายบัญชแีละการเงิน ฝบง. / กบช. / 
กกง. / กงป. 

๓ ระบบบรหิารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

กบค. 

๔ ระบบควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

กบค. 

๕ ระบบบรหิารงานพัสดุ กองพัสดแุละบริการ กพบ. 
๖ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) 
ฝ่ายจัดการน ้าเสียภูมิภาค ฝจส.1 / ฝจส.2 

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

๑๐ ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๑๑ ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

กองกลาง กกล. 

๑๒ ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data 
Storage 

กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๑๓ ระบบ IT Helpdesk  กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๔ ระบบการให้บรกิารข้อมูลเวบ็ไซต ์ กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๕ ระบบรายงานคุณภาพน ้าทีผ่่าน

การบา้บัดบนสมาร์ทโฟน 
กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

๑๖ ระบบอิเล็กทรอนกิส์เมล ์ กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๗ Knowledge Management กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 
๑๘ ระบบกระดานถาม-ตอบ กองสารสนเทศและประเมนิผล กสป. 

 

http://www.wma.or.th/cloud/
http://www.wma.or.th/cloud/
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บทที่ ๒ 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

(BIA : Business Impact Analysis) 

 

 Business Continuity Management (BCM) เป็นกระบวนการบริหารจัดการแบบองค์รวม 
ที่เป็นระบบท้าให้องค์กรสามารถก้าหนดปัจจัยเสี่ยงว่ามีผลเสียหายต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด ในทาง
ทฤษฏีเรียกว่า การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจ หรือ 
Business Impact Analysis (BIA) และด้าเนินการก้าหนดยุทธศาสตร์ในการท้าให้องค์กรด้าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนลดผลกระทบจากการที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ การท้า BIA เป็นส่วนหนึ่งของแผนด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
หรือ Business Continuity Plan (BCP) 

 วัฏจักรของการบริหารความต่อเนื่องในการด้าเนินการ (BCM – Life Cycle) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบด้วยขั นตอนต่างๆ ดังนี  

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

การหา RPO, RTO, WRT และ MTO 

 

ภาพที ่๒.๒ แสดง RPO RTOWRT และ MTO 

๑. Normal Operations 

ในช่วงเวลาปกติก่อนเกดิเหตุฉกุเฉนิ/ภัยพิบัติ ระบบงานด้าเนนิการเปน็ปกติ มีการส้ารอง

ข้อมูลระบบ (Backup) 
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๒. Disruptive Event 

เมื่อเกดิเหตฉุุกเฉิน/ภัยพิบัต ิระบบงานจะหยุดชะงกัไม่สามารถใช้งานได้ ต้องด้าเนินการ

กู้ System ระบบโดยใช้ขอ้มูลส้ารองชุดลา่สุด (Last Backup) 

๓. Recovery Time Frame 

เป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการกู้ข้อมูลที่สูญหายหรือถูกท้าลายจนไม่สามารถน้ากลับมาใช้ได้อีก 

ประกอบด้วย ข้อมูลที่บันทึกแล้วแต่ยังไม่ได้ Backup และข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถบนัทึกได้ส้าหรับการ

เตรียมการใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง โดยน้าข้อมูลทั ง ๒ ส่วนมาบันทึกรายการเข้าใหม่รวมถึงการ

ทดสอบระบบและข้อมูลว่าสามารถใช้ได้เป็นปกติ 

๔. เป็นชว่งเวลาทีร่ะบบสามารถด้าเนนิงานได้เปน็ปกติ 

โดยมคี้าจ้ากดัความทีเ่กี่ยวขอ้ง ดังนี  

RPO = Recovery Point Objective คือ ระยะเวลายาวนานที่สุดที่ยอมใหข้้อมูลสญูหาย 

RTO = Recovery Time Objective คือ ระยะเวลาทีย่อมรับได้ในการกู้คืนระบบ 

WRT = Work Recovery Time คือ ระยะเวลาทีกู่้คนืระบบและทดสอบระบบจนท้างานได้ 

MTO = Maximum Tolerable Outage คือ ระยะเวลาหยุดด้าเนินการสงูสุดที่ยอมรับได้ 

 

เกณฑ์การประเมิน Impact BIA ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ได้ก้าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องประเภทธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดบัผลกระทบของธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒.๑ 
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ตารางที่ ๒.๑  แสดงหลักเกณฑ์การประเมนิระดบัผลกระทบของธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระดับผลกระทบด้านต่างๆ 
ล าดับคะแนน

ความส าคัญ* ด้านการเงิน** 
ด้าน 

ชื่อเสียงองค์กร 

ด้านชีวิต

ผู้ใช้บริการ*** 
ด้านองค์กร ด้านรัฐ 

ไม่มีความเสียหาย ไม่มีการเผยแพร่

ข่าวในเชิงลบ 

ไม่มผีู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๐ - ๔ 

ชม. 

ไม่มผีลกระทบ

ต่อความมั่นคง

ของรัฐ 

๕ 

ความเสยีหายเป็นจ้านวน

เงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

มีข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์

เชิงลบ ๑ วัน 

ได้รับผลกระทบไม่

เกิน ๕,๐๐๐ คน 

ได้รับ

ผลกระทบไม่

เกิน ๑ วัน 

 ๔ 

ความเสยีหายเป็นจ้านวน

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 

สัปดาห ์

 ๓ 

ความเสยีหายเป็นจ้านวน

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 

สัปดาห ์

 ๒ 

ความเสยีหายเป็นจ้านวน

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 

* คะแนนที่มีค่าน้อยจะมีความส้าคัญมาก คะแนนที่มีค่ามากจะมีความส้าคัญน้อย 

** มูลค่าความเสียหายค้านวณจากความเสียหายที่จะเกิดขึ นใน ๑ วัน และค้านวณจากความเสียหาย

โดยตรงเท่านั น 

*** ประเมินผลกระทบต่อจ้านวนผู้ใช้บริการใน ๑ วัน 
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ตารางที่ ๒.๒  แสดงลา้ดบัคะแนนความส้าคญั 

ระยะเวลาหยุดด าเนินงานสูงสุดที่ยอมรับได้ ล าดับคะแนนความส าคัญ* 
มากกว่า ๕ วัน ๕ 

๔ – ๕ วัน ๔ 
๓ วัน ๓ 
๒ วัน ๒ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ วัน ๑ 

* คะแนนที่มีค่าน้อยจะมีความส้าคัญมาก คะแนนที่มีค่ามากจะมีความส้าคัญน้อย 

ผลการวิเคราะห์ Business Impact Analysis (BIA) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะห์ BIA ด้าน IT ได้มีการจดัล้าดบัความสา้คัญ (Priority) ๑ – ๑๘ ซึง่แสดงใน 
ตารางที่ ๒.๓ ระบบงานสารสนเทศของ อจน. ทั ง ๑๘ ระบบงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใช้วิธกีารแบบ
ปลอดภัยในระดบัไม่ต่้ากว่าระดบัพื นฐาน โดยต้องควบคุมให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
และท้าการซักซ้อมแผนบรหิารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังนี  
 

ตารางที่ ๒.๓  แสดงผลการวิเคราะห์ BIA ด้าน IT ท่ีไดม้ีการจดัล้าดับความส้าคญั 
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 ชื่อเสียง ผู้ใช ้

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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บทที่ ๓ 

 

แผนบริหารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(BCP : Business Continuity Plans – Information Technology) 

 

 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท้าแผนส้ารองฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เตรียมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ นกับคอมพิวเตอร์หลักๆ ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เช่น ระบบบริหารการเงินและบัญชี ,ระบบ Monitor online เป็นต้น โดยมี
องค์ประกอบที่ส้าคัญ คือ การด้าเนินการเพ่ือการส้ารองระบบเครือข่ายและข้อมูลระบบสารสนเทศใน
ภาวะปกติ การด้าเนินการเมื่อเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทั งนี  แผนส้ารองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการด้าเนินการเพ่ือป้องกัน ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ส้าหรับระบบงานสารสนเทศ ฉบับนี จัดท้าขึ นเพ่ือให้ อจน. 
ใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้, ตึกถล่ม, น ้าท่วม ระบบสาธารณูปโภคล่ม
และพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่ตั งอยู่ในส้านักงานใหญ่ได้เกิน ๒๔ 
ชั่วโมง เกิดผลกระทบทางธุรกิจหยุดชะงัก โดยระบบงานสารสนเทศ จะได้รับการกู้คืนภายใน ๑๒ 
ชั่วโมง (MTO) นับจากประกาศใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง และรับประกันการสูญเสียข้อมูล ๑๒ 
ชั่วโมง (RPO) แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ส้าหรับระบบงานสารสนเทศ นี มีองค์ประกอบที่
ส้าคัญ คือ การก้าหนดสมมุติฐาน รายละเอียดในการด้าเนินงานและผู้รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน 

 แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี จัดท้าขึ น โดย กองสารสนเทศ
และประเมินผล ซึ่งจะท้าการทบทวนและฝึกซ้อมการใช้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
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การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) 

 ระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย มีทั งหมด ๑๘ ระบบ ส่วนใหญ่จะฝากไว้บนระบบ 
Cloud ของส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานอีกทั งยังมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลเครื่องแม่ข่ายที่เก็บระบบสารสนเทศของหน่วยงานทางราชการ ท้าให้ ระบบ
สารสนเทศไม่มีปัญหาเรื่องเข้าใช้งานระบบไม่ได้ซึ่งการใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารองลักษณะนี เรียกว่า 
Hot Site หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดเวลา ส่วนอีก ๒ ระบบ คือ
ระบบงานบัญชี และระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องแม่ข่ายที่
ตั งอยู่ในส้านักงานใหญ่ แต่ได้มีการติดตั งระบบไว้บน Cloud เช่นกัน เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารองไว้
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานเครื่องแม่ข่ายในส้านักงานใหญ่ได้ ซึ่งการใช้ศูนย์
คอมพิวเตอร์ส้ารองลักษณะนี เรียกว่า Cool Site หมายถึงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
น้าเทปส้ารองข้อมูลไปติดตั งใหม่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ทั งนี ท้าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายของการน้าระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสียทุกระบบไปฝากไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารองในกรณีที่เกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉินต่อส้านักงานใหญ่ 

ทีมงานบริหารความต่อเน่ืองด้านสารสนเทศ (BCP – Information Technology) 

เพ่ือให้แผนบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ (BCP – Information Technology) ของ
องค์การจัดการน ้าเสีย สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะต้องจั ดตั ง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ (BCP– IT Team) องค์การจัดการน ้าเสีย มีโครงสร้าง
ดังนี  

๑. หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสารสนเทศ หรือผู้บริหารระดับรองลงมาที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ 
ขอบเขตและแนวโน้มของสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง
ด้านสารสนเทศ และ ด้าเนินการตามขั นตอนของแนวทางการบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ 

๒. หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ได้แก่ ผู้อ้านวยการฝ่าย มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ และ ด้าเนินการ
ตามขั นตอนของแนวทางการบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ 
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ผู้ประสานงานคณะบริหารงานด้านสารสนเทศมีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายในหนว่ยงาน
และให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศและ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศเพ่ือให้ด้าเนินการตามขั นตอนและแนวทางของแผน
บริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ 

 

อ านาจหน้าที่  

๑. จัดท้าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านสารสนเทศ โดยครอบคลุมการ
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ และด้านงบประมาณ  

๒. จัดท้าโครงการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์แผนการบริหารความพรอ้มตอ่สภาวะ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร  

๓. จัดหาพื นที่เพื่อเตรียมตั งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานส้ารอง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นที่ท้างาน
ได้ทันที รวมทั งการจัดหาอุปกรณ์ที่จ้าเป็นเพื่อให้การท้างานไม่หยุดชะงัก  

๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบที่วางแผนไว้ มีการปรับปรุงและซักซ้อม
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านสารสนเทศอย่างสม่้าเสมอ  

๕. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศทุกสิ นปีงบประมาณ  

๖. รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศให้หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศทราบเป็นระยะๆ 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
ด้ารสารสนเทศ 

นายชีระ วงศบูรณะ (ผอ.อจน..)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นายสุชัย เจนพจนารถ 

(รผอ.อจน.วผ.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นางบุณฑริกา สุดใจนาค
(ห.กสป.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล 

(รผอ.อจน.บร.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ
(ห.กทบ.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นางปนัดดา ภาณุทัต

(ผอ.ฝบจ.)

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง

นายธนาวัฒน์ นครชัย
(ห.กจร.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
ว่าที่ร้อนตรี พัฒนภูมิ อังศุสิงห์

(ผอ.สผอ.)

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
นางดวงแข ยงสุวรรณ

(ห.กกล.)

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู 

(ผอ.ฝบง.)

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง
นายบรรพรต ศุขวัฒนะกุล 

(ห.กบช.)
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โดยแต่ละต้าแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืน ในกรณีที่เกิดสภาวะ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ให้ระบบสารสนเทศขององค์กรสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วซึ่งรายชื่อ
ทีมบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ปรากฏดังตารางที่ ๓.๑ 

ตารางที่ ๓.๑  แสดงรายชื่อทีมบรหิารความต่อเนื่องดา้นสารสนเทศ 

ล าดับ 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
ชื่อ เบอร์มือถือ 

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

๒ นายสุชัย เจนพจนารถ ๐๘๑-๔๕๐๔-๖๐๐ ห.ทีมบริหารความต่อเนื่อง (รผอ.อจน.วผ) 

๓ 
นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล  ๐๘๖-๘๘๖๓-๕๓๐ ห.คณะบริหารความต่อเนื่อง 

(รผอ.อจน.บร) 
๔ ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ๐๘๑-๘๐๘๗-๐๘๐ ห.ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.สผอ.) 
๕ นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู ๐๙๕-๔๕๙๖-๐๕๑ ห.ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอ.ฝบง.) 
๖ นางบุณฑริกา สุดใจนาค ๐๙9-1599-818 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. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่ตั งอยู่ที่ส้านักงานใหญ่ ใช้งานได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 

๒. อาคาร ส้านักงานใหญ่ เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ , ตึกถล่ม, น ้าท่วม, ระบบ

สาธารณูปโภคล่ม ฯลฯ และพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในอาคารได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารองใช้งานไม่ได้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

ตารางที่ ๓.๒  แสดงขั นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

ล าดับที่ งาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

การเตรียมพร้อมก่อนเกดิเหตุฉกุเฉิน/ภัยพิบัติ 
๑ ปรับปรุงแผนรองรับการดา้เนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (BCP) ของสายงาน 
คณะท้างาน 
BCP - IT 

แผนรองรับการด้าเนินธุรกจิอยา่ง
ต่อเนื่อง (BCP) ของสายงาน 

๒ การซักซ้อมทีมงานที่ เกี่ยวข้องใน
กรณีที่เกิดปัญหาระบบสารสนเทศใช้
งานไม่ได้ 

IT Staff  

๓ ส้ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ปกติ  ร วมถึ ง ก า รท้ า  Recovery 
ข้อมูล อย่างน้อยปีละครั ง 

IT Staff - Diagram แสดงตารางเวลาของ
การ Backup 
- คู่มือการ Backup 

๔ จัดเก็บส้าเนาเอกสารหรือจดบันทึก
เอกสารที่ท้าการ Input ในระบบ
ทั งหมด และเอกสารที่ส่งต่อให้ผู้อื่น
เพ่ือใช้ในการเตรียมตัวตอนเกิดเหตุ
ภัยพิบัติ 

ผูใ้ช้งาน
ระบบ

สารสนเทศ
ทุกคน 

- เอกสารที่ใช้ในการคีย์ข้อมูลเข้า
ระบบ 
- จดเลขที่ เอกสารหรือส้าเนา
เอกสาร ที่ออกจากระบบ และที่
ท้าการส่งต่อไปให้ผู้อื่น 

การรับมือเหตฉุุกเฉิน/ภัยพิบัต ิ
๕ ปฏิบัติตามแผนการอพยพ พนักงาน

ทุกคน 
แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 

๖ ประกาศเหตุภัยพิบัติ พร้อมแจ้งเปิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง 

ห.กสป. รายงานหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง เพ่ือทราบและประกาศ
เหตุภั ย พิบัติ และแจ้ ง เปิดศูนย์
คอมพิวเตอร์ส้ารอง 

๗ เตรียมข้อมูล External HD เอกสาร
และคู่มือ 

IT Staff - ตรวจสอบข้อมู ลที่  Backup 
ล่าสุด 
- เตรียมคู่มือในการ Recovery 
และคู่มือตรวจสอบระบบ 
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ตารางที่ ๓.๒  แสดงขั นตอนการปฏิบตัิงานและผู้รับผดิชอบ (ต่อ) 
ล าดับที่ งาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

๘ เตรียมเดนิทางไปศูนย์คอมพิวเตอร์
ส้ารอง 

IT Staff และ   
Transportation 

- พร้อมที่จุดนัดพบเพ่ือเดินทาง
ไปศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง 
- หัวหน้าคณะฯ (ห.กพบ.) แจ้ง
ทีม Transportation จัดเตรียม
พาหนะในการเดินทาง 

๙ ท้าการกู้คืนระบบ IT Staff ด้าเนินการตามคูม่ือการ 
Recovery และคูม่ือตรวจสอบ
ระบบ 

๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
พร้อมยืนยันการกู้คนระบบ 

IT Staff ด้าเนินการตามขั นตอนระหว่าง
การกูค้ืนสภาพข้อมูล
(โปรแกรม) และคู่มือการใชง้าน 
(User Manual) ในแต่ละ
ระบบงานแลว้รายงานหัวหน้า
ทีมฯ 

๑๑ ทดสอบระบบงานและท้าการ 
Rekey (Recovery Work) 

IT Staff ด้าเนินการตามขั นตอนระหว่าง
การกูค้ืนสภาพข้อมูล
(โปรแกรม) และคู่มือการใชง้าน 
(User Manual) ในแต่ละ
ระบบงานแลว้รายงานหัวหน้า
ทีมฯ 

๑๒ ยืนยันผลการกู้คนืระบบ
สารสนเทศ 

IT Staff และ 
หัวหน้าทมีคณะฯ 

(ห.กสป.) 

รับทราบรายงานผลการกู้คนื
และรายงานผลต่อหวัหน้าคณะฯ 

๑๓ ประเมินความเสียหายและรายงาน
กลับหัวหน้าคณะฯ ทราบ 

หัวหน้าทมีคณะฯ 
แต่ละส่วนงาน 
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สถานที่ปฏิบัติงาน 

๑. จุดนัดพบ บริเวณสนามหญ้าหน้า อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ 

๒. ศูนย์อ้านวยการเหตุภัยพิบัติ (Commander Center) ตั งอยู่ที่ อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ 

ชั น ๒๔ และเมื่อประกาศใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารองให้ย้ายไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง 

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารอง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ชั น ๑๐ 

ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั น ๑๐ 

ส้าหรับการขอเข้าปฏิบัติงาน 

๒. ท้าบันทึกขอเข้าปฏิบัติงาน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ตามภาคผนวก) 

การทบทวนแผน BCP 

คณะท้างานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ต้องท้าการทบทวนแผนรองรับการด้าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ทุกปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเสนอแผน BCP ต่อคณะท้างานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศของ อจน. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนด้าเนินการซ้อมแผน BCP 

การติดตามและรายงานผล 

คณะท้างานบริหารความต่อเนื่องด้านสารสนเทศ ต้องติดตามผลภายหลังการซ้อมแผน BCP 
ทุกครั ง เพ่ือให้มั่นใจว่าแผน BCP มีประสิทธิผลตามที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายการซักซ้อมแผน 
BCP และจะต้องจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและการทบทวนแผน ดังนี  

๑. แผนรองรับการด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP 

๒. แผนการซักซ้อมการกู้คืนระบบแผนรองรับการด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP 

๓. แบบฟอร์มทดสอบและผลการทดสอบ BCP 

๔. ภาพเหตุการณ์ซักซ้อมแผน BCP 

๕. สรุปผลการซักซ้อมแผน BCP และรายงานผลซ้อมแผน BCP ต่อคณะกรรมการก้ากับ

ดูแลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. 
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บทที่ ๔ 
 

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Contingency Plan) 

 
 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นแผนการ
ด้าเนินงานเพ่ือให้ อจน. ใช้งาน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อระบบคอมพิวเตอร์หลักๆ ในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศส้าคัญที่ใช้งานภายใน อจน. ส้านักงานใหญ่ อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ 
และส้านักงานสาขาที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินธุรกิจของ อจน. ให้
หยุดชะงักได้  

ดังนั นจึงจัดท้าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติฯ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร ดังนี  

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
2. แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และขั้นตอนการรองรับสถานการณ์ 
3. สมมุติฐานการจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ 
4. แผนการด าเนินการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (Recovery Plan) 
5. การกู้คืนระบบกลับสู้สภาพปกติ (Disaster Recovery Planning) 
6. ผลการทดสอบการกู้คืนระบบ 

 แผนนี จะท้าการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง และท้าการซักซ้อมแผน อย่างน้อยทุกไตรมาส 
ตามขั นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ของ อจน. 
 

1. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
1.1 วิเคราะห์เหตุการณ์ภัยพิบัติ  

 ภัยพิบัติที่มีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
 ภัยพิบัติจากภายนอก 
 - ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่กระทบต่ออาคารสถานที่ตั้งของ
เครื่องประมวลผลหลัก หรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ ภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย ความชื้น อุณหภูมิ 
แผ่นดินไหว เป็นต้น 
 - การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 - ระบบอินเตอร์เน็ตของเครื่องแม่ข่ายเกิดความขัดข้อง 
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 - ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ไฟดับ 
 - การบุกรุกหรือถูกโจมตีจากภายนอก เพ่ือเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือท าลายระบบข้อมูล 
 - ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ภัยพิบัติจากภายใน 
 - ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลสูญหาย 
 - ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายใน 
 - เจ้าหน้าที่ขององค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อาจท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการ
ท างาน 
 1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยง (impact) และโอกาส
หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยการให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละ
เหตุการณ์จะอาศัยความรู้ประสบการณ์และดุลยพินิจของผู้ประเมิน 
 
 ตารางที่ 1.2.1 เกณฑก์ารประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 

ระดับความเสีย่ง ระดับ
คะแนน 

แทนด้วยแทบสี ความหมาย 

ต่ ามาก 1 - 3 สีเขียว 

 

ความเสี่ยงต่ า / ระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 4 – 6 สีเหลือง 

 

ความเสี่ยงปานกลาง / ช่วงเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได ้

สูง 7 – 12 สีส้ม 

 

ความเสี่ยงสูง / ระดบัที่ไม่สามารถ
ยอมรับได ้

สูงมาก 13 - 25 สีแดง 

 

ความเสี่ยงสูงมาก / ระดับทีไ่ม่สามารถ
ยอมรับได ้
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ตารางที่ 1.2.2 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) 

5 
 
 
4 
 
3 
 
 
2 

 
1 

 
Impact / 
Likelihood 

5x1 = 5 5x2 = 10 5x3 = 15 5x4 = 20 5x5 = 25 

4x1 = 4 4x2 = 8 4x3 =12 4x4 = 16 4x5 = 20 

3x1 = 3 3x2 = 6 3x3 = 9 3x4 =12 3x5 = 15 

2x1 = 2 2x2 = 4 2x3 = 6 2x4 = 8 2x5 = 10 

1x1 = 1 1x2 = 2 1x3 = 3 1x4 = 4 1x5 = 5 

        1                2                   3                 4                 5 
 

 
ตารางที่ 1.2.3 การประเมินความรุนแรงและก าหนดระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ 

(Violence assessment) 
สถานการณ์หรือสภาวะ

ฉุกเฉิน 
ระดับความรุนแรง (5 คะแนน) ระดับคะแนน

รวม 
จัดล าดับ 

ต่อ
ระบบงาน 

ต่อพัธกิจตาม  
พ.ร.บ 

ต่อ
ประชาชน 

ไฟไหม ้ 5 5 5 15 1 
โจรกรรมโดยเจาะระบบ 5 4 5 14 2 
ไฟฟ้าดับ 5 2 5 12 3 
น้ าท่วม / น้ ารัว่ 5 2 5 12 3 
แผ่นดินไหว 4 1 4 9 4 
จราจล การชุมนุม/
เหตกุารณค์วามไม่สงบ 

2 3 4 9 4 

สถานการณ์ทางการเมอืง 2 2 3 7 5 
พาย ุ 1 1 5 6 6 
โรคระบาด 1 1 4 6 6 
ภัยแล้ง 1 1 4 6 6 
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1.3 การรายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารองค์กร 
 

หัวหน้าสายงานผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารองค์กรรายงานสรุปความเสี่ยง

 
รูปที่ 1.3.1 รายงานความเสี่ยงต่อผู้บริหารองค์กร 

 
1.4 การรายงานความเสี่ยงระดับผู้ปฏิบัติงาน 

 

หัวหน้าสายงานผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงระดับการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงระดับการปฏิบัติงาน

รายงานสรุปความเสี่ยง

 
รูปที่ 1.4.1 รายงานความเสี่ยงระดับผู้ปฏิบัติงาน 
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2. แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
 2.1 การส ารองข้อมูล (Backup) เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อข้อมูล
เสียหายหรือถูกท าลายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้สามารถน า
กลับมาใช้งานได้ทันที โดยระบบงานสารสนเทศ ทั้งหมดของ อจน. จะท าการติดตั้งระบบงานไว้ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และท าการส ารองข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวัน
จันทร์และวันพฤหัสบดี 
 2.๒ ท าการทดสอบ Recovery ฐานข้อมูล (Database) โดยทาง IT Staff ท าการส ารอง
ข้อมูล Configuration ของระบบส ารองและกู้คืนข้อมูลกลางในครั้งแรกที่มีการติดตั้งและทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเก็บไว้ที่หน่วยงานที่ใช้งานในแต่ละระบบ ๑ ชุด และเก็บไว้ที่แผนก IT อีก ๑ 
ชุด 
 2.3 จัดหาเจ้าหน้าที่ บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาด
ใหญ่ เพื่อลดความเสียหายของข้อมูล 
 กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย มีวิธีการด าเนินการคือ 

 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 จัดหาอุปรกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และน าข้อมูลที่ส ารองไว้มากู้คืนลงระบบ
โดยเร็ว 

 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ขั้นตอนการรองรับสถานการณ์กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย 

START
แจ้งผู้ปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องทราบ

น้าอุปกรณ์ส้ารอง
มาเปล่ียนใหม่

น้าข้อมูลท่ีส้ารองไว้
มากู้คืนลงระบบ

ตรวจเช คความถูก
ต้องของข้อมูล

ด้าเนินการจัดส่งซ่อม
อุปกรณ์ที่ช้ารุด

แจ้งผู้ใช้งานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

STOP
บริษัทผู้รับจ้างดูแล

รักษาฯ

 
 



                                      แผนบริหารความต่อเนือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2562 
- ๒๒ - 

องค์การจัดการน ้าเสีย กนัยายน ๒๕๖2 

 2.4 การป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่เชื่อมกับระบบเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้งานจ าเป็นต้องระมัดระวังใน
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางให้ผู้ไม่
หวังดีเข้ามาบุกรุกหรือท าลายระบบได้ มีวิธีดังนี้ 
 1) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) จะท าหน้าที่โหลด patch โปรแกรมที่มีความทันสมยัและมีความสามารถในการป้องกนั
ไวรัสที่มีประสิทธิภาพไว้ที่เครื่อง server ก่อนแล้วจึงส่ง patch การอัพเดทไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย (client) ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายและมีการเปิดใช้งานอยู่อีกครั้ง 
 2) ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail ไม่เปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรลบทิ้งทันที 
 3) ระมัดระวังการดาวโหลดไฟล์ต่างๆ จาก Internet ไม่ดาวโหลดจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
และหลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จ าเป็น มีการติดตามข้อมูลการแจ้งการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
 4) วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด มีการตรวจสอบและติดตาม
เครื่องที่ติดไวรัสและด าเนินการแก้ไข 
 5) กรณีที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติให้แจ้งสาเหตุให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบ  

กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว มีวิธีการด าเนินการคือ 
 กรณีถูกไวรัส เพ่ือจ ากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบ

เครือข่าย ให้ท าการจ ากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย 

 วิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดจากไวรัส 

 ด าเนินการป้องกันระบบเครือข่าย 

 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ถูกไวรัส และด าเนินการแก้ไข 
ขั้นตอนการรองรับสถานการณ์กรณีป้องกันไวรัสล้มเหลว 

START

จ้ากัดการเชื่อต่อ
เข้าระบบ เช่น การ
ถอนสายแลนออก

วิเคราะห์หาสาเหตุ
ด้าเนินการป้องกัน
ระบบเครือข่าย

ตรวจสอบและ
ติดตาม ด้าเนินการ

แก้ไข

STOPบริษัทผู้รับจ้างดูแลรักษาฯ
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 2.5 การป้องกันและแก้ไขที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นการป้องการและแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและอุปกณ์คอมพิวเตอร์ 
 ติดต้ังเครื่องส ารองไฟฟ้า  ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) อจน. เป็นแบบ Fiber Optic 
โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หลักส าหรับการรับ-ส่งข้อมูล เชื่อมต่อสาย Fiber Optic ระหว่าง
อุปกรณ์ Router ,Firewall ติดตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒๔ โซน B และ Switch ซึ่งถือเป็นระบบเครือข่าย
ระยะใกล้ (LAN) ติดตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒๓ และ ๒๔ ตามโซนต่างๆ ในแต่ละโซนจะมี UPS เป็นอุปกรณ์
ส ารองไฟที่สามารถส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องระบบ
เครือข่ายภายในและภายนอกยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าหากเกิดเหตุกับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตโดยตรง จะมี Service Team คอย Monitor ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจะท าการแก้ไข
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีปัญหาได้ทันที ดังภาพที่ 2.5.1 

 
 ภาพที่ 2.5.1 ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (LAN) และระยะไกล (WAN) ของ อจน. 

 ส้าหรับส้านักงานสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดจะใช้ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) เป็น
แบบ ADSL ซึ่งจะมีจ้านวนเครื่องที่ใช้ระบบเครือข่ายเพียงแค่ ๒ เครื่อง และมีอุปกรณ์ส้ารองไฟ 
(UPS) เชื่อมต่อกับ ADSL Router จึงท้าให้ไม่มีปัญหาในเรื่องระบบไฟฟ้าที่ท้าให้เครือข่ายระยะไกล
ไม่สามารถใช้งานได้ 
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง มีวิธีการด้าเนินการคือ 

 หากไฟดับทันที จะมีระบบ SMS แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบและส่งค าสั่งให้เครื่องส ารอง
ไฟท างานได้ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง 

 หากกระแสไฟฟ้าไมส่ม่ าเสมอ ผู้ดูแลระบบต้องท าการเปิดการใช้งานเครื่องส ารองไฟแทน 

 หากเครื่องส ารองไฟฟ้ามีปัญหา ให้ใช้เครื่องส ารองไฟฟ้าใหม่ทดแทนทันที 
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ขั้นตอนการรองรับสถานการณ์กรณีกรณีไฟฟ้าขัดข้อง 

START

SMS แจ้งผู้ดูแล
ระบบที่เกี่ยวข้อง

ทราบ

เคร่ืองส้ารองไฟเร่ิม
ท้างานโดยมีระยะเวลา 

8 ชั่วโมง

STOP
บริษัทผู้รับจ้างดูแล

รักษาฯ

หากเคร่ืองส้ารอง
ไฟมีปัญหา ให้ใช้
เคร่ืองใหม่ทดแทน

 
 
๒.6 กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว 
 อจน. ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายยี่ห้อ Watch Guard ท้างานเป็นระบบ
ไฟล์วอลล์หลัก ที่สามารถควบคุมการใช้งานได้ถึง Application (Layer 7) ป้องกัน virus ที่มาจาก 
Internet ได้ด้วยความสามารถเป็น Antivirus Gateway ป้องกันการโจมตีจากภายในและภายนอก
เครือข่ายรวมถึงช่องโหว่ต่างๆ ด้วยความสามารถ intrusion prevention system (IPS) ป้องกันการ
เข้าเว บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยความสามารถ Web blocker (URL Filter) ป้องกัน e-mail ขยะ  
(Anti Spam) ท้าให้คุณได้รับ e-mail ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ น รวมถึงมี SSL VPN และ IPsec VPN ทั ง
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
ความสามารถในการท้า Multi Wan (Load Sharing ISP) ให้มีความเร วในการใช้งาน Internet ท่ี
มากขึ น รวมถึงการท้า QOS จัดการ Bandwidth ในองค์กรและการระบุตัวตน (Authentication)   
ไม่ว่าจะเป็น single sign on หรือ captive portal เป็นต้น 
กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว มีวิธีการด้าเนินงานคือ  

 ด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและวิเคราะห์ผลของความเสียหาย 

 ตรวจสอบ Log และการตั้งค่าของ Firewall 

 ผู้ดูแลระบบรายงานผู้บังคับบัญชา 

 รีบด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆ ที่ท าให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้ 
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ขั้นตอนการรองรับสถานการณ์กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว 

START วิเคราะห์หาสาเหตุ
ตรวจสอบ Log 
และการตั งค่า

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ

รีบด้าเนินการ
หยุดยั งการบุกรุก

STOP
บริษัทผู้รับจ้างดูแล

รักษาฯ

 
 
2.7 กรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๒๔ โซน B) 
 ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั น ๒๔ โซน B) มีการติดตั งระบบดับเพลิง
หรือ ระบบตรวจจับควันเตือนภัยเมื่อมีควันไฟ Carbon Monoxide Detector พร้อมเครื่องดับเพลิง
ส้าหรับอุปกรณ์อิเล กทรอนิกส์ มีการจัดท้าเครื่องหมายระบุความส้าคัญของอุปกรณ์ตามล้าดับเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งในพื นที่ควบคุมจะมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั งเพ่ือ
ท้าการควบคุมเพลิงในเบื องต้น 
กรณีเกิดเพลิงไหม้ มีวิธีการด้าเนินการคือ 

 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร และ
ให้ผู้สามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้ ท าการดับเพลิงเบื้องต้น 

 หากไม่สามรถควบคุมเพลิงไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองออก
ภายนอกตัวอาคารหรือพื้นที่ที่ปลอดภัย และติดต่อแจ้งสถานีดับเพลิงทันที 

 ระบบตรวจจับอัตโนมตัิ (Detector) จะท างานตามขัน้ตอนเมื่ออุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณตวั
ใดตัวหนึง่ (First Detector) ตรวจจับสญัญาณเพลิงไหมไ้ด้ กระดิง่ไฟฟ้า (Alarm Bell) จะส่ง
เสียงเตือนภัยหลงัจากนั้นระบบหวัจ่ายน้ าดบัเพลิงอตัโนมัต(ิAutomatic Sprinkler System) 
จะท างานโดยปรอทที่อยู่ตรงกลางหัวจา่ยน้ าจะแตกออกเมื่อมคีวามร้อนเต็มทีแ่ละน้ าก็จะถูก
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พ่นออกมาดับไฟในบรเิวณโดยรอบระยะ ๒ เมตร ภายในห้องศูนยค์อมพิวเตอร์จะมหีัวจ่าย
น้ าดบัเพลิงอตัโนมตัิ ๔ ตวั ควบคุมทั่วห้อง 

 การสั่งฉีดก๊าซด้วยอุปกรณ์สั่งฉีดน้ ายาด้วยมือ (Manual Releasing) เมื่อพนักงานพบเห็น
เพลิงไหม้ก่อนที่ตัวตรวจจับสัญญาณ (Detector) จะท างาน สามารถสั่งฉีดสารดับเพลิงโดยใช้
อุปกรณ์ สั่ งฉีดน้ ายาด้วยมือที่ อยู่ตามจุดต่างๆ ที่ ติดตั้ งไว้ภายนอกพ้ืนที่ เพลิงไหม้ 
สัญญาณเสียงจะดังขึ้นที่กระดิ่งไฟฟ้า (Alarm Bell) ทันทีพร้อมกับระบบไฟฟ้าต่างๆ ถูกตัด
การท างาน พนักงานจะน าอุปกรณ์สั่งฉีดน้ ายามาฉีดในบริเวณที่มีเพลิงไหม้ทันที ในกรณีที่ไม่
สามารถดับเพลิงได้ให้ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการดับเพลิง และปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉิน ป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับอาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๒๔ โซน B 

 การด าเนินการภายหลังจากเมื่อมีการฉีดก๊าซแล้ว จะต้องประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ 
ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ว่าใช้งานได้หรือไม่ และท าความสะอาดห้อง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
พร้อมใช้งาน สุดท้ายจัดเก็บและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมส าหรับใช้งานในกรณีเกิด
เหตุในครั้งต่อไป 

 
ขัน้ตอนการรองรับสถานการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้ 

START
เคล่ือนย้ายออก
ภายนอกอาคาร

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใน
การดับไฟ

STOP
บริษัทผู้รับจ้างดูแล

รักษาฯ

ดับไฟได้

YES

ส้ารวจความ
เสียหาย

Admin
เคล่ือนย้ายอุปกรณ์จัดเก บ

ส้ารองข้อมูลออกนอกอาคาร

NO

รายงานและแจ้ง
ผู้บังคับบัญชา
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3. สมมุติฐานการจ าลองสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ 
 แผนส้ารองฉุกเฉิน ฉบับนี  จ้าลองสถานการณ์ข้อมูลระบบสารสนเทศเกิดภาวะเหตุการณ์
สูญหายในกรณีต่างๆ ภายใต้สมมุติฐาน ดังนี  
 3.๑ ระบบบริหารการเงินและบัญชี  อยู่ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ อาคารเล้าเป้ง
ง้วน ชั้น ๒๓ ต้องสามารถกู้คืนกลับมาได้ภายใน ๑ วัน 
 3.๒ ระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดอืน, ระบบบริหารความเสี่ยง, ระบบควบคุมภายใน, 
ระบบบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ, ระบบ IT Help Desk, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ติดตั้งอยู่บนระบบ Cloud ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ดูแลระบบ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท าให้ปัญหาระบบใช้งานไม่ได้มีน้อยมาก 
 3.๓ ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ า  อยู่ภายใน
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น ๒๓ ต้องสามารถกู้คืนกลับมาได้ภายใน ๒ วัน 
 3.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง และเว็บไซต์ของหน่วยงานใช้บริการเช่าฝาก Hosting ท่ี 
บริษัท เมทราไบต์ จ ากัด มีผู้ดูแลระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 3.๕ การทดสอบการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (System Recovery) มีการทดสอบ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 3.๖ ข้อมูลระบบสารสนเทศในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ เสียหายหรือสูญหาย ผู้ดูแลระบบ 
กสป. ปฏิบัติตามแผนการด าเนินการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (Recovery Plan) 
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4. แผนการด าเนินการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ (Recovery Plan) 
 4.๑ กรณีระบบบริหารการเงินและบัญชี ,ระบบการจัดเก บเอกสารอิเล กทรอนิกส์ และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ขัดข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help Desk 

๑. ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ประธานก้ากับดูแลงานจ้างที่ปรึกษาด้าเนินงาน พัฒนา
ระบบสารสนเทศ ดงักล่าว ให้ทราบปัญหา 

 

 
IT Staff 

๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน ให้ทราบปัญหา 

๓. ตรวจสอบชุดของการส้ารองข้อมูล (Backup) 

๔. ท้าการกู้คืนสภาพข้อมูล 

๕. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลเบื องต้นพร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

Help Desk/IT Staff/ฝบง./ฝจส./กสป. 

๖. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลล่าสุด พร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

 

 Help Desk 

๗. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง รับทราบผลการคืนสภาพ 

 

 

 

ฝบง./ฝจส./กสป. 

๘. แจ้งผู้เกี่ยวข้องน้าข้อมูลที่ระบบไม่สามารถคืนสภาพเข้าสู่ระบบ 
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 4.๒ กรณีระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, ระบบบริหารความเสี่ยง, ระบบควบคุม
ภายใน, ระบบบริหารงานพัสดุและจัดซื อ, ระบบ IT Help Desk, ระบบสารบรรณอิเล กทรอนิกส์และ
ระบบอิเล กทรอนิกส์เมล์ ระบบจัดเก บข้อมูล ขัดข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Help Desk 

๑. ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ประธานก้ากับดูแลงานจ้างที่ปรึกษาด้าเนินงาน โครงการ
ติดตั งระบบตามข้อ ๗.๒ ให้ทราบปัญหา 

 

 IT Staff 

๒. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับระบบดังกล่าว ให้ทราบปัญหา 

๓. ตรวจสอบชุดของการส้ารองข้อมูล (Backup) 

๔. ท้าการกู้คืนสภาพข้อมูล 

๕. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลเบื องต้นพร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

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

๖. ตรวจสอบผลการกู้คืนสภาพข้อมูลล่าสุด พร้อมรายงานผลสรุปการคืนสภาพ 

 

 Help Desk 

๗. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง และทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง รับทราบผลการคืนสภาพ 

 

 

 

กทบ./กจร./กบค./กกล./กสป. 

๘. แจ้งผู้เกี่ยวข้องน้าข้อมูลที่ระบบไม่สามารถคืนสภาพเข้าสู่ระบบ 
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 4.๓ กรณีอุปกรณ์ Firewall ของระบบเครือข่าย อจน. ขัดข้อง ให้ปฏิบัติตามขั นตอนดังนี  
  4.๓.๑ 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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 4.๓.๒ ตรวจสอบว่าเข้าใช้งาน Watch Guard รุ่น M 300 ได้หรือไม่ 
   - เข้า IE  พิมพ์ http://192.168.168.254 จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 
   - การดูสถานะ Firewall 
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5. การกู้คืนระบบกลับสูส้ภาพปกติ (Disaster Recovery Planning) 
 หลักการเหตุผล 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และน ้ามือมนุษย์เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก แต่
สามารถป้องกันและกู้คืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้ธุรกิจหรือกิจกรรมด้านไอทียังสามารถด้าเนิน
ต่อไปได้ หรือหากเกิดขดัขอ้งจะใช้เวลาสั นที่สุดเพ่ือที่จะให้ระบบกลับคืนสู่ปกติ บทความนี ขอน้าเสนอ 
แนวคิดขั นพื นฐานในการวางแผนเพ่ือกู้คืนระบบให้รู้จักวิธีการรับมือและจัดการแก้ปัญหาหลังเกิดภัย
พิบัต ิ

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  การท้า Disaster Recovery เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับองค์กรด้วยเหตุผล เพ่ือช่วยให้
สามารถกู้คืนระบบและการท้างานกลับคืนสู่ปกติ ช่วยลดผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจการงาน
ขององค์กร และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ ในอนาคต ซึ่งภัยพิบัติสามารถเกิดขึ นได้
หลายแบบ ทั งที่เกิดขึ นโดยธรรมชาติ และเกิดขึ นโดยน ้ามือมนุษย์ ซึ่งมักเป็นผลมาจากความประมาท 
รวมทั งปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดพลาดของอุปกรณ์ อย่างไรก ดี เราสามารถแบ่งประเภทของภัยพิบัติ 
ได้ดังนี  

 ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 ภัยพิบัติจากน ้ามือมนุษย์ 
 ความล้มเหลวในการท้างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 การคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ที่มาจากภายนอก 

ภาพที่ ๑ ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ นกับอุปกรณ์
จัดเก บข้อมูล 

ภาพที่ ๒ ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ นกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
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 พฤติกรรมที่ไม่ชอบ หรือผิดปกติของเจ้าพนักงานในองค์กร 
 ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ความผิดพลาดจากการบริหารจัดการ Configuration 
 การบริหารระบบ IT ที่ผิดพลาด 
 ข้อมูลรั่วไหลหรือสูญหาย 
 ไฟดับหรืออุปกรณ์เสียหาย 
 ข้อมูลเสียหายจากไวรัส 
จากภัยพิบัติดังกล่าวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยาสารสนเทศ หน่วยงาน

จึงมีแผนจัดการส้ารองแหล่งข้อมูลที่ไซต์ส้ารอง เพื่อการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยแบ่งไซต์ได้ 3 ไซต์ คือ  

1. Hot Site เป็นไซต์ที่มีอปุกรณ์และซอฟต์แวย์เหมือนไซต์หลัก มีความพร้อมใช้งาน
ท าให้ทันเวลาในการกู้คืนระบบน้อยแต่จะมีต้นทุนการจัดท าท่ีสูง 

2. Warm Site เป็นไซต์ที่คล้ายกับ Hot Site แต่อาจมีอุปกรณ์ไม่ครบท าให้ความ
พร้อมใช้งานต่ ากว่า Hot Site ใช้ระยะเวลาในการกู้คืนมากกว่า แต่ต้นทุนราคาการจัดท าน้อยกว่า 
Hot Site 

3. Cold Site เป็นไซต์ที่มีแตส่ถานที่ ไม่มีอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software ใน
การกู้คืน มีต้นทุนการจัดท าต่ า แต่ระยะเวลาในการกู้คืนนาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. การจัดตั งทีมงานกู้คืนระบบ ซึ่งมีบทบาทและความ
รับผิดชอบดังนี  

- พัฒนาและใช้งาน ตลอดจนเฝ้าดู การปฏิบัติงานภายใต้แผนงานกู้คืนระบบที่
เหมาะสม หลังจากวิเคราะห์จุดประสงค์ทางธุรกิจ และภัยคุกคามต่อองค์กร 

- บริหารจัดการเกี่ยวกับการแจ้งเตือน และสั่งการไปยังบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั ง Third Party เกี่ยวกับ ภัยพิบัติที่เกิดขึ น 

- ริเริ่มให้มีการด้าเนินการใช้งานกระบวนการกู้คืนระบบ 
- เฝ้าดูและด้าเนินการตามแผนงานกู้คืนระบบ และประเมินผลการด้าเนินงาน 
- ด้าเนินการท้าให้ระบบกลับคืนสู่ปกติ 
- ปรับแต่งและอัพเดทแผนงานกู้คืนระบบ โดยใช้บทเรียนจากภัยพิบัติที่ผ่านมา 
- ยกระดับความพร้อมในการกู้คืนระบบขององค์กร โดยการจัดให้มีการทดสอบ

ระบบกู้คืน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และภยันตรายต่างๆ 
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- จัดสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรม
เกี่ยวกับแผนงานและวิธีการกู้คืนระบบ 

๒. ข้อพิจารณาการจัดตั งทีมกู้คืนระบบ 
- ก้าหนดให้มีบทบาทและความรบัผิดชอบ ส้าหรับสมาชิกทีมงานที่ชัดเจน และ

มีการสื่อสารกันโดยตลอด 
- โครงสร้างของทีมงานจะต้องดูเรียบง่าย และเป็นที่เข้าใจ 
- สมาชิกทีมงานจะต้องมีทักษะและมีเครื่องมือที่พร้อม 

๓. จัดหาอุปกรณ์ชิ นส่วนใหม่เพื่อทดแทน 
๔. ขอยื มอุปกรณ์คอมพิวเตอรจ์ากหน่วยงานอื่นมาใช้ทดแทน

ชั่วคราว 
๕. น้า Backup tape / CD-ROM / Hard Disk ที่ได้ส้ารอง

ข้อมูลไว้น้ากลับมา Restore โดยก้าหนดใช้ทีมกู้ระบบ
ร่วมกันกู้กลับมาโดยเร ว 

๖. แนวทางการตัดสินใจในการด้าเนินแผนงานกู้คืนระบบ 
a) Execution Phase 

- การจัดล้าดับความส้าคัญเกี่ยวกับกิจกรรมกู้คืนระบบ : เพื่อให้แน่ใจว่า
สินทรัพย์ที่มีความส้าคัญ รวมทั งการปฏิบัติงานได้รับการกู้คืนก่อนอื่น 

- กระบวนการกู้คืน : แนวทางการกู้คืนระบบที่ดีเป็นสิ่งส้าคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน ทีมงานจะต้องตระหนักถึงล้าดับการท้างานในกระบวนการกู้คืนระบบ ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ 

b) Reconstitution Phase 
ในเฟสนี  ระบบและปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ จะถูกเรียกคืนสู่ภาวะปกติ 

ระบบใดที่ไม่สามารถเรียกคืน จะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ ทีมงานจะต้องทดสอบให้แน่ใจว่า ระบบที่
ผ่านการกู้คืนจะต้องไม่กลับมาสู่ความล้มเหลวอีก ก่อนที่จะน้าไปติดตั งที่เดิม ในเฟสนี ครอบคลุมการ
ทดสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 

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

ชั่วโมงหมดไปกับกู้คืน สิ่งอ้านวยความสะดวกและโครงสร้าง  
b) Medium-Term Recovery Objectives : ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจาก

เกิดภัยพิบัติ เป้าหมายหลักคือการเรียกคืน งานที่เป็นตัวหลักส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงาน
ทางธุรกิจขององค์กร 
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c) Long-Term Recovery Projects : จุดประสงค์คือการเรียกคืน ระบบที่
เป็นเงื่อนไขก่อนเกิดภัยพิบัติ และจัดท้าแผนงานตรวจสอบการท้างานหลังกู้คืน เพ่ือให้แน่ใจว่า
สามารถท้างานได้ในระยะยาว 

 
Disaster Recovery Roles and Responsibilities 
Operations Recovery Director 
a) ป้องปรามและป้องกัน มิให้เกิดวินาศภัย 
b) ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานกู้คืนระบบ 
c) ดูแลรักษา กระบวนการ DRP (ควบคุมดูแล และบังคับใช้ ให้เป็นไปตาม

แผนงาน) 
d) ด้าเนินการฝึกอบรมให้ใช้แผนงาน DRP 
e) มีอ้านาจ หรือให้อ้านาจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการทดสอบกระบวนการ DRP 
f) ในช่วงของการจะกู้คืนระบบ จะท้าหน้าที่ประกาศเหตุการณ์วินาศภัย 
g) ก้าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพ่ือน้าไปใช้งานกู้ระบบ หากมีกลยุทธ์การ

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

ปริหารระดับอาวุโส 
k) ประสานงานเกีย่วกับการให้ข้อมลูข่าวสารสถานะการกู้คืนระบบแก่แผนก

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๘. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมกู้คืนระบบ 

a) จัดให้มีการป้องกันระบบ 
b) พัฒนาและดูแลรักษา ตลอดจนอัพเดท 
c) คัดเลือกบุคคลากรในทีม 
d) มอบหมายงานบางส่วนใน DRP แก่สมาชิกในทีมงานเป็นรายบุคคล 
e) ประสานงานด้านการวางแผนเพ่ือทดสอบ 
f) ด้าเนินการอบรมทีมงาน DRP เกี่ยวกับแผนงานและวิธีการเชิงปฏิบัติ 
g) ในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ จะเป็นที่อนุมัติให้ด้าเนินการกู้คืนระบบ 
h) ประกาศแจ้งแก่หัวหน้าทีม DRP หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ด้าเนินการกู้คืน

ระบบ 
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i) วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัญหา 
j) ประสานและรับรายงานสรุปจากเกี่ยวกับความเสียหายจากสมาชิกต่างๆ

ในทีมงาน 
k) แจ้งข่าวสารแก่ฝ่ายจัดการขององค์กร เกี่ยวกับระดับความรุนแรงของ

ปัญหาที่เกิดขึ น 
l) ประสานงานกับทุกคนในทีม 
m)  เรียกดูข้อมูลส้ารองจาก Site ที่อยู่ไกลออกไป รวมทั งเอกสาร และ

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากทีมเทคนิคของแผนกไอที 
n) มีอ้านาจอนุมัติให้จัดซื อทรัพยากรที่จ้าเป็นเพิ่มเติมในการกู้คืนระบบ 
o) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานะการกู้คืนระบบไปยังผู้อ้านวยการ

หรือฝ่ายจัดการกู้คืนระบบ 
p) ประสานงานเกีย่วกับการให้ข้อมลูข่าวสารสถานะการกู้คืนระบบแก่แผนก

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๙. Facility Recovery Team 

a) เตรียมสถานที่ส้าหรับส้ารองข้อมูล และระบบ 
b) เตรียมอุปกรณ์ด้าน Hardware และ Software ที่จ้าเป็น ต่อการส้ารอง

ข้อมูล 
c) จัดสร้างแผนปฏิบัติการและวิธีการกู้คืนระบบส้าหรับ Site งานส้ารอง 
d) ด้าเนินการซ่อมแซม และท้าให้ทุกอย่างใน Site งานหลักกลับคืนสู่ปกติ 

โดยเฉพาะสิ่งอ้านวยความสะดวก 
๑๐. ทีมงานกู้คืนระบบเครือข่าย 

a) ติดตั งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ Site งานส้ารอง 
b) เมื่อเกิดปัญหา จะท้าหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่ก้าลังมีปัญหาบน Site 

งานหลักไปยัง Site งานส้ารอง 
c) ด้าเนินการกู้คืนระบบเครือข่ายที่ก้าลังมีปัญหาใน Site งานหลัก 

๑๑. ทีมงานกู้คืนเครื่องมือและอุปกรณ์ไอที 
a) ดูแลรักษารายการของอปุกรณ์ท่ีตอ้งการใช้ในกระบวนการกู้คืนระบบไอที 
b) เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ น จะท้าหน้าที่ติดตั งอุปกรณ์ทาง Hardware ของไอที 
c) เรียกคืนข้อมูลและระบบจาก Site งานส้ารองที่อยู่ไกลออกไป 

๑๒. ทีมงานกู้คืน Platform 
ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ 
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a) ดูแลรักษารายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืนระบบ 
ภายหลังภัยพิบัติ 

a) ติดตั งอุปกรณ์ Hardware 
b) เรียกคืนข้อมูลและระบบจาก ข้อมูลที่ได้ท้าส้าเนาไว้จากที่ไกล 

๑๓. ทีมงานกู้คืน Application 
ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ 

a) ทดสอบดู Application เพื่อหาช่องโหว่ 
ภายหลังเกิดภัยพิบัติ 

a) เรียกคืนฐานข้อมูล 
b) เรียกหา Application ที่เจาะจงกับงานในระบบ 

๑๔. ทีมงานประเมินความเสียหายและช่วยเหลือ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ DR 
b) ท้างานไกล้ชิดกับทีมงานกู้คืนระบบ เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ น

ใน Data Center 
c) ด้าเนินการฝึกอบรมแก่ทีมงานกู้คืนระบบในการเตรียมการรับมือกับเหตุ

ฉุกเฉิน 
d) เข้าไปมีส่วนร่วมในการทดสอบ DRP 
e) ในช่วงเกิดเหตุการณ์ให้เข้าไปดู และระบุขนาดความเสียหาย 
f) ประเมินความต้องการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
g) ประมาณการณ์เกี่ยวกับเวลา กู้คืนสอดคล้องกับความเสียหายที่ประเมินได้ 
h) ส้ารวจดูว่าอุปกรณ์ต่างๆรวมทั ง Hardware อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนใดที่

สามารถซ่อมแซมได้ 
i) อธิบายให้กับทีมงานกู้คืนระบบเกี่ยวกบัความเสียหายที่อาจเกิดขึ นต่อเนื่อง 

รวมทั งการประมาณการณ์เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปในการกู้คืนระบบ รวมทั งความปลอดภัยทางกายภาพ 
ตลอดจนระบุอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ 

j) ดูแลรักษาอุปกรณ์ทาง Hardware ที่สามารถซ่อมแซมได้รวมทั งบันทึก
ต่างๆในอุปกรณ์ 

k) ประสานงานกับผู้ค้าอุปกรณร์วมทั ง Supplier เพื่อด้าเนินการส่งซ่อม หรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 

l) ประสานงานให้มีการจัดส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อกู้คืนระบบไปที่ Site งาน
ที่ก้าลังมีปัญหา 
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m) ให้การสนับสนุนในการจัดระเบียบ และท้าความสะอาดสถานที่ติดตั ง
อุปกรณ์ไอที หลังจากเกิดปัญหา 

 
๑๕. ทีมงานดูแลความปลอดภัยทางกายภาพ 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาท และความรับผิดชอบของการกู้คืนระบบ 
b) ท้างานไกล้ชิดกับทีมงานกู้คืนระบบ เพ่ือให้แน่ใจว่าทรัพยากรไอที 

รวมทั งระบบมีความปลอดภัยทางกายภาพ 
c) ด้าเนินการฝึกอบรมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
d) เข้าร่วมในการทดสอบ DRP หากต้องการ 
e) ดูแลรักษารายการของบคุคลากรที่มีสิทธิ์เข้ามาท้างานใน Site งานที่เกิด

ปัญหา รวมทั ง Site งานที่ใช้กู้คืนระบบ 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ประเมินความเสียหายที่ Site งานที่ก้าลังเกิดปัญหา 
b) ป้องกัน Data Center จากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
c) จัดท้าหมายก้าหนดการในการส่งถ่ายแฟ้มข้อมูล หรือรายงาน และ

อุปกรณ์อย่างปลอดภัย 
d) เข้าไปมีส่วนร่วมในการสืบค้นที่มาของปัญหาใน  Site งานที่ก้าลัง

เหตุการณ์ 
๑๖. ทีมงานสื่อสาร 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของ DR 
b) ท้างานใกล้ชิดกับทีมงานกูค้ืนระบบ เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบและทรัพยากร

ไอทีมีความปลอดภัยทางกายภาพ 
c) ด้าเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับไอที 
d) มีส่วนร่วมในการทดสอบแผนงานกู้คืนระบบ หากต้องการ 
e) จัดตั งและดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อสารที่ Site งานส้ารอง 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ประเมินความต้องการของอุปกรณ์สื่อสารโดยการประสานงานกับ

ทีมงานอื่นๆ 
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b) วางแผนและประสานงาน รวมทั งติดตั งอุปกรณ์สื่อสารที่ Site งาน
ส้ารอง ซึ่งเป็น Site งานที่ใช้กู้คืนระบบ 

c) วางแผนประสานงานและติดตั ง อุปกรณ์เครือข่าย และเดินสายสัญญาณ
ท่ี Site งานส้ารอง 

๑๗. ทีมงานติดตั ง Hardware 
ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ประสานงานกับทีมงาน DR เพ่ือลดผลกระทบจากความเสียหายใน 

Data Center 
c) ด้าเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าพนักงานในองค์กร 
d) เข้าร่วมในการทดสอบแผนงานกู้คืนระบบ 
e) ดูแลรักษาระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั งคอนฟิกกูเรชั่นของ

ระบบ LAN จาก Site งานส้ารอง 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ด้าเนินการตรวจสอบความต้องการของอุปกรณ์ Hardware ท่ี Site งาน

ส้ารอง 
b) ตรวจสอบสถานที่ซึ่งเป็น Site งานส้ารอง เพ่ือดูว่าต้องการพื นที่ติดตั ง

อุปกรณ์เท่าไร 
c) ประสานงานในด้านการขนส่งอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซม ไปยัง Site ส้ารอง 
d) รายงานอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซม รวมทั งอุปกรณ์ใหม่ๆทดแทนแก่

ผู้จัดการไอที หรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง 
e) วางแผนและติดตั ง Hardware ท่ี Site งานส้ารอง 
f) วางแผน ด้าเนินการขนส่งรวมทั งติดตั งอุปกรณ์ทาง  Hardware ณ 

สถานที่ส้ารองเมื่อพร้อม 
๑๘. ทีมงานปฏิบัติงานด้านไอที 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ท้างานใกล้ชิดกับทีมงานกูค้ืนระบบ เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบและทรัพยากร

ไอทีมีความปลอดภัยทางกายภาพ 
c) ด้าเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมต่อการรับมือเหตุ

ฉุกเฉิน 
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d) ตรวจสอบและด้าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่า การส้ารองหรือการท้าส้าเนา
ข้อมูลเป็นไปตามหมายก้าหนดการ 

e) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ข้อมูลที่ไดจ้ัดท้าเปน็ส้าเนาได้ถกูส่งไปจัดเก บที่ Site 
งานส้ารอง 

f) เข้าร่วมในการทดสอบแผนงาน DRP เมื่อต้องการ 
หลังจากภัยพิบัติ 
a) สนับสนุน ทีมงานเทคนิคไอที เมื่อต้องการ 
b) จัดส่ง และรับข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ์จัดเก บข้อมูล 
c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เทปส้าเนาข้อมูลได้ถูกจัดส่งไปที่ Site งานส้ารอง 
d) ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย LAN ท่ี Site งาน

ส้ารอง 
e) ประสานงานในด้านการส่งถ่ายข้อมูลข่าวสาร รวมทั งทรัพยากร และ

บุคคลากรไปยัง Site งานส้ารอง 
๑๙. ทีมงานเทคนิคด้านไอที 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ประสานงานกับทีมงาน DR เพ่ือลดผลกระทบจากความเสียหายใน 

Data Center 
c) ด้าเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าพนักงานในองค์กร 
d) เข้าร่วมในการทดสอบระบบ DRP เมื่อต้องการ 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) ด้าเนินการเรียกคืนข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่ใช้ท้าส้าเนาข้อมูล เช่น เทป 

หรือสื่ออื่นๆ 
b) ด้าเนินการท้าส้าเนาข้อมูลที่ Site งานส้ารองที่อยู่ไกลออกไป 
c) ทดสอบการท้างานของระบบปฏิบัติการ 
d) ด้าเนินการดัดแปลงการจัดคอนฟิกกูเรชั่นของระบบ  LAN เพ่ือให้

สามารถเชื่อมต่อกับ Site งานส้ารอง 
๒๐. ทีมงานบริหารจัดการ 

ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
a) มีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการกู้คืนระบบ 
b) ด้าเนินการฝึกอบรมแก่พนักงาน 
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c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีงบประมาณมากเพียงพอ พร้อมส้าหรับการะ
บวนการกู้คืนระบบหรือไม่ 

d) ประเมินหาระบบสื่อสารส้ารองในกรณีที่ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

e) เข้าร่วมในการทดสอบ DRP เมื่อต้องการ 
หลังเกิดภัยพิบัติ 
a) จัดให้มีการอ้านวยความสะดวกต่อการเดินทางของทีมงาน 
b) อนุมัติให้มีการจัดซื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกู้คืนระบบ 

๒๑. ขั นตอนในการวางแผนกู้คืนระบบ 
เมื่อด้าเนินการวางแผนกู้คนืระบบ องค์กรจะต้องด้าเนินการตามขั นตอนดังนี  
a) พิสูจน์ทราบและประเมินความเสี่ยง 
b) จัดล้าดับความส้าคัญความส้าคัญของกระบวนการธุรกิจ 
c) จัดล้าดับความส้าคัญในการให้บริการทางเทคโนโลยี 
d) ก้าหนดกลยุทธ์ในการกู้คืนระบบ 
e) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับสิ่งอ้านวยความสะดวก 
f) คัดเลือก Site งานส้ารองที่เหมาะสม  
g) ใช้ระบบทดแทน 
h) จัดท้าเอกสารและวางแผนงาน 
i) ทดสอบแผนงาน 
j) ก้าหนดให้มีการปรับปรุงแผนการกู้คืน 

๒๒. การจัดท้าโปรไฟล์ (Profiles) 
Profiles เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกู้คืนระบบ ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องมีการ

จัดท้า Profiles ส้าหรับการปฏิบัติงาน รวมทั ง Application และบัญชีรายการสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
การกู้คืนระบบ 

a) Operation Profiles 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติการ ระบบการท้างาน องค์ประกอบที่

ช่วยในการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน และขอบเขตการรับผิดชอบ รวมทั งขอบเขตของงาน 
เป็นต้น 

b) Application Profiles 
เพ่ือให้การบริหารจัดการกู้คืนระบบมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

จัดท้า Profiles ส้าหรับระบบทั งหมด รวมทั งระบบที่มีล้าดับความส้าคัญสูงสุด และรองลงมา และ
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เมื่อมีการจัดล้าดับความส้าคัญ องค์กรควรที่จะรวมเอา RPO และ RTO เข้าไปไว้ใน Application 
Profile ด้วย เพื่อจุดประสงค์ให้สามารถติดตามดูล้าดับความส้าคัญของระบบที่จะต้องดูแล 

 
 
c) Inventory Profile 
องค์กรควรจัดเก บบัญชีรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการไอที รวมทั งอุปกรณ์ที่เป็นอะไหล่ หรือสามารถทดแทนกันได้ หากเกิดปัญหาไม่สามารถ
ท้างานได้ตามปกต ิแสดงแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการสิง่ของ ทดแทนเพ่ือใช้เปลี่ยนในกรณีที่อุปกรณ์
หลักไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั งรายการสิ่งของหลักที่ก้าลังท้างานให้บริการระบบไอทีในปัจจุบัน 

๒๓. วิธีการประเมินความเสียหาย 
กระบวนการประเมินความเสียหาย จะต้องประกอบด้วยขั นตอนต่อไปนี  
a) ระบุสาเหตุที่ท้าให้การท้างานของระบบขัดข้อง 
b) ประมาณขนาดพื นที่ๆก้าลังเกิดปัญหา 
c) กะจ้านวนเวลาที่จะใช้ไปในการตรวจซ่อมให้กลับสู่สภาวะปกติ 
d) ประเมินดูว่าอุปกรณ์ในที่เกิดเหตุจะสามารถท้างานต่อไปได้อีกนาน

เท่าใด และให้คิดถึงสิ่งที่จะมาทดแทนที่อยู่ในคลังเก บของ 
๒๔. กระบวนการกู้คืน 

องค์กรควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนระบบทั งหมดที่  Site งานส้ารอง 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท้างานนี ควรครอบคลุม รายละเอียดของงาน ที่ฝ่ายปฏิบัติการกู้คืนระบบจะต้อง
ปฏิบัติตามเพ่ือกู้คืนระบบ ตลอดจน Application และโครงสร้างของระบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั ง ระบบ 
Hardware และการติดตั ง Software 

๒๕. ความต้องการของ Site งานส้ารอง 
เมื่อมีการเลือก Site งานส้ารองที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่ามีทรัพยากรที่จ้าเปน็

และเพียงพอต่อการท้าให้การปฏิบัติงาน ด้าเนินต่อไปได้ ทรัพยากรมีดังนี  
a) ระยะทางหรือความห่างของสถานที่ๆติดตั งอุปกรณ์ 
b) ระยะความห่างของ Disaster Recovery Site 
c) สภาพพื นที่ 
d) ความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ 
e) พื นที่ว่างส้าหรับท้างาน 
f) ทางเข้าสู่พื นที่ส้าหรับท้างาน 
g) ห้องและพื นที่ว่างส้าหรับพนักงานแต่ละคน 
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h) ห้องและพื นที่ว่างส้าหรับจัดประชุม 
i) พื นที่จัดเก บอุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ 
j) พื นที่จัดตั งอุปกรณ์ส้านักงาน 
k) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีระบบบริการที่ท้าให้ธุรกิจสามารถด้าเนินการ

ต่อไปได้ เช่นระบบโทรศัพท์ การ Access Internet และเครื่อง Fax 
l) เครื่องใช้ส้านักงานทั่วไป 
m) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
n) จ้านวนของเครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่จ้าเป็นต่อการรัน Application ที่ส้าคัญ 
o) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั ง Application 
p) ความพร้อมที่จะใช้งานระบบ LAN 
q) จ้านวนของเครื่องพิมพ์ที่พอเหมาะต่อการท้างาน 
r) การขนส่งหรือคมนาคม 
s) Supporting Services 
t) ความปลอดภัยทางกายภาพ 
u) Environment Support เช่น HVAC แสงสว่าง 
 

 
 

ภาพที่ 3 การจดัตั ง สถานทีป่ระมวลผลและจดัเก บข้อมลูส้ารอง 
 

๒๖. ข้อพิจารณาการวางแผนทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ นได้ 
ระบบ Desktop Computer และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
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a) ด้าเนินการท้าส้าเนาข้อมูล หลังจากใช้งาน และเก บไว้นอกพื นที่ 
b) ก้าหนดให้มีการท้าส้าเนาบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 
c) ก้าหนดแนวทางการบันทึกและท้าส้าเนาข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
d) ก้าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั ง Software และอุปกรณ์พ่วงต่อที่

เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ 
e) จัดท้าเอกสาร เกี่ยวกับConfiguration ของระบบ และข้อมูลผู้ค้า

อุปกรณ์ 
f) ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เมื่อมีความต้องการเลือกสื่อเพื่อท้าส้าเนาข้อมูล พิจารณาดังนี  
a) ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ 
b) ขนาดความจุของอุปกรณ์จัดเก บข้อมูล 
c) อายุการจัดเก บข้อมูลของสื่อ 

ตัวอย่างสื่อท้าส้าเนาเก บข้อมูล 
a) Tape Drives 
b) อุปกรณ์จัดเก บข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้ 
c) Compact Disc 
d) Network Storage เช่น NAS 
e) Replication หรือ Synchronization กับอุปกรณ์จัดเก บข้อมูล 
f) Internet Backup 

Servers 
a) จัดท้าส้าเนาข้อมูลหลังใช้งาน และจัดเก บไว้นอกพื นที่ 
b) ก้าหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั ง Software และอุปกรณ์พ่วงต่อที่

เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ 
c) จัดท้าเอกสาร เกี่ยวกับConfiguration ของระบบ และข้อมูลผู้ค้า

อุปกรณ์ 
d) ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
e) ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

Hardware configuration: รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกีย่วกับ Hardware บน Server 
รวมทั ง 

a) แหล่งผลิต  model และ serial number 
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b) Firmware (BIOS/CMOS) versions 
c) จ้านวนและชนิดของ CPUs 
d) ขนาดและชนิดของหน่วยความจ้า 
e) จ้ าน วน  ชนิ ด  รวม ทั ง  Hardware configuration ขอ ง  network 

adaptors 
f) จ้ า น ว น  ช นิ ด  แ ล ะ  Hardware configuration ข อ ง  storage 

interfaces เช่น SCSI adaptors 
g) อุปกรณ์ Hardware ที่ติดตั งจริงใน Server 
h) อุปกรณ์ต่อพ่วง ครอบคลุม model, version, และอื่นๆ  

Operating system: รวบรวมรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ 
a) Version, release date, และ patch level ของ OS ที่ใช ้ 
b) ที่ติดตั ง Patches  รวมทั ง Version ของ Patches 
c) ล้าดับของการติดตั ง 
d) ส่วนประกอบที่ติดตั งด้วยกัน รวมทั ง Version 
e) Boot configuration 
f) Recovery settings 

ข้อมูลอื่นๆ 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 รวมทั ง tuning settings, 
เช่นจ้านวนของ 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:  ชิ น ส่ ว น อื่ น ๆ  ที่ ติ ด ตั ง ใ น
ระดับ System level ได้แก่ Firewall IDS และ IPS Anti-virus และ anti-malware อื่นๆ System 
management agents 

Access management:  ครอบคลุม 
a) User IDs, user ID และ password configuration 
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b) Configurations ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ User แบบ รวมศูนย์ เช่น 
LDAP หรือ Active Directory 

c) ทรัพยากรที่ใช้แบ่งปันกัน เช่น Directory และ Resource อื่นๆที่ User 
สามารถ Access ผ่านเครือข่าย 

๒๗. พัฒนาขีดความสามารถที่จะติดตั ง Server ใหม่ 
a) Change management: เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ เกี่ยวข้องการ

วิเคราะห์ รวมทั งพัฒนา และอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายคือ เปิดเผยความเสี่ยงและอื่นๆ ท่ี
อาจท้าให้ระบบมีปัญหา รวมทั งพัฒนาวิธีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดความเสี่ยง ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ น 

b) Configuration management: เป็ น ก ระบ วน ก ารบั น ทึ ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ น กับอุปกรณ์และระบบ โดยมีการจัดเก บไว้ในส่วนจัดเก บข้อมูลกลาง หรือ
ที่เรียกว่า Configuration Management Database (CMD) 

c) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการท างานของ Server แบบ Distributed 
- Interfaces: 
- Latency 
- Network considerations 

๒๘. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันและกู้คืนระบบเครือข่าย 
a) ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 

- 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 
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- อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Server และอื่นๆ 
- กระบวนการบริหารจัดการ เช่น  Change Management และ 

Configuration Management 
- Network architecture, routing, และ addressing 
- Network management 

b) ข้อมูลบน Server สามารถถูกท้าส้าเนาได้หลายวิธี 
- Full Backup (Backup ทุก File ลงบนสื่อจัดเก บข้อมูล) 
- Incremental Backup (Backup เฉพาะ File ที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากท้า Backup) 
- Differential Backup (Backup ทุก File ใน Drive ที่มีการเพ่ิมเติม

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

c) กลยุทธ์การท้า Backup 
- Backup ข้อมูลไปไว้ที่อื่น 
- จัดท้าหมายก้าหนดการ Backup 
- จัดให้มีการแจ้งเตือนเรื่องการ Backup 
- ก้าหนด Security ให้เพียงพอ 
- มีการทดสอบข้อมูลที่ Backup ตามปกติ 

d) การท้าส้าเนาข้อมูลบน Cloud 
               ปัจจุบันท่านสามารถท้าส้าเนาข้อมูลบน Cloud ได้สะดวก โดยมีผู้

ให้บริการหลายแห่งให้บริการตั งแต่การบริการฟรีขนาด 2 GB จนถึงระดับความจุที่สูงขึ นในราคา
ประหยัด 
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ภาพที ่4 การใช้บริการ Cloud 

 
มีเหตุผลหลายประการที่ควรใช้บริการส้ารองข้อมูลจาก  Cloud ได้แก่ มีความ

ปลอดภัย สะดวก รวดเร วและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่้า 
ผู้ให้บริการบางราย มีระบบท้าส้าเนาข้อมูลแบบออนไลน์ที่ เรียกว่า  StepUp 

Backup ซึ่งเป็นบริการที่คุณสามารถเก บและเรียกคืนไฟล์ทั งหมดของคุณในสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดภัยนอกสถานที่โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทุนที่มากมาย ผู้ให้บริการพร้อมที่จะบริหารจัดการการ
ติดตั งและการบ้ ารุงรักษาส้าหรับคุณ เพ่ือให้คุณสามารถด้ าเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ StepUpBackup ใช้ในระดับเดียวกันของการรักษาความปลอดภัยที่ธนาคารชั นน้าของ
อุตสาหกรรมการเงินที่ใช้ส้าหรับธนาคารออนไลน์ที่ปลอดภัย ไฟล์ของคุณจะถูกเก บไว้นอกสถานที่ใน
สองศูนย์ข้อมูลที่มิเรอร์ที่ตั งอยู่บนฝั่งตรงข้าม แม้ว่า บริษัท ของคุณได้รับความเสียหายจากน ้าท่วมไฟ
ไหม้ หรือถูกท้าลาย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณมีความปลอดภัย 

1. การรักษาความปลอดภัย   
   - ผู้ให้บริการหลายแห่งน้าเสนอระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในระดับที่ใช้กับ

ระบบการเงินของธนาคาร  
2. ราคาไม่แพง  

 - ด้วยราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกันกับการจัดซื อและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก บ
ข้อมูล สามารถเลือกขนาดพื นที่จัดเก บข้อมูลได้ ตามความเหมาะสม 

3. การเรียกคืนข้อมูลที่รวดเร ว  
 - ผู้ให้บริการบางแห่งมีบริการเรียกคืนข้อมูลที่รวดเร วคืดเป็น 3 เท่าของปกติ 

4. การส้ารองข้อมูลระดับบล อก  
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 - เมื่อไฟล์ได้รับการบันทึกครั งเดียวซอฟต์แวร์ของผู้ ให้บริการบางแห่งจะ
ด้าเนินการบันทึกเฉพาะข้อมูลใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับของบล อก  

5. การจัดตารางเวลาที่มีความยืดหยุ่น  
 - คุณสามารถจัดตั งก้าหนดการในการท้าส้าเนาข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความ

ยืดหยุ่นในการก้าหนดเวลา การส้ารองข้อมูลแต่ละชุดสามารถตั งค่าให้ท้างานในเวลาที่ผู้ใช้ก้าหนด
ได้     

Web Sites 
- จัดท้าเอกสารเกี่ยวกับ Configuration ด้าน Hardware และ Software 
- จัดท้าเอกสาร หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและโปรแกรมบน Web Sites 
- ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
- ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ระบบ LAN 
- วาดผังการเชื่อมต่อเครือข่าย 
- ครอบคลุม ลักษณะการเดินสาย อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน 
- Remote Access ที่ให้บริการโดย Server บน LAN 
- จัดท้าเอกสารเกี่ยวกับ Configuration ด้าน Hardware และ Software 
- ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
- ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

Wide Area Network (WAN) 
- วาดผังการเชื่อมต่อบน WAN 
- จัดท้าเอกสารเกี่ยวกับ Configuration ด้าน Hardware และ Software 
- ประสานงานกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบ 
- ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- จัดท้า Communication Links แบบ Redundant 
- จัดท้า การเชื่อมต่อกับ Network Service Provider (NSP) แบบ Redundant 
- จัดท้า Redundant การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

การออกแบบ Disaster Recovery Planning 
แนวคิดการออกแบบ 
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ในการออกแบบ Disaster Recovery หัวใจแห่งค้าถามคือ 
- อะไรบ้างที่จะต้องได้รับการป้องกัน (Services/Data) 
- ความล้มเหลวใดที่ต้องเกี่ยวข้องกับ Disaster Recovery 
- หน้าที่การท้างานที่จ้าเป็นใดส้าหรับเหตุการณ์ที่มี Priority สูงสุด 
- หน้าที่ใดที่จะต้องด้าเนินการให้เร วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 

ความพร้อมของ Server 
เพื่อที่จะรับมือกับ Disaster Recovery ส้าหรับ Server จะต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี  

- ข้อมูลทางเทคนิค : เช่น ต้าแหน่งที่ตั งของสถานที่ติดตั ง สถาปัตยกรรม ขีด
ความสามารถ และสัญญาเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา 

- Application รวมทั ง Infrastructure Services ใดที่ เกี่ยวข้องกับ Business 
Service 

- มี Solution แบบ Redundancy และ Failover ใดบ้างในระบบ  
- มีแนวทางหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับการท้าส้าเนาข้อมูลหรือไม่ 

ความพร้อมของ Application 
เพื่อที่จะรับมือกับ Disaster Recovery ส้าหรับ Application ควรมีข้อมูลดังนี  

- มี Server ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ Application ที่ต้องการปกป้อง 
- Application ใดที่มีความส้าคัญต่อองค์กรธุรกิจ 
- มี Application อื่นใดที่จ้าเป็น ต้องใช้ส้าหรับงาน Disaster Recovery นี  

ความพร้อมของ Site งานส ารอง 
เพื่อที่จะรับมือกับ Disaster Recovery ส้าหรับ Site งานส้ารอง ควรมีข้อมูลดังนี  

- Server ใดบ้างที่ติดตั งใน Site งานส้ารองนี   
- มีระบบ High Availability ใด ติดตั งใน Site ส้ารองแห่งนี   

สถานะความเป็นเจ้าของ ของ Site ส ารอง 
- Site ส้ารองที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียว : เหมาะส้าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มี Data 

Center หลายแห่ง โดย Site ส้ารองนี เป็น Data Center ท่ีถูกจัดตั งเพ่ือเป็น Site ส้ารอง และ
ให้บริการกู้คืนระบบส้าหรับ Site งานหลักอื่นๆ 

- Site งานส้ารองที่เป็นของ Third Party 
ทรัพยากรที่ใช้ในการกู้คืนระบบ 
มี 3 แบบ ได้แก่ 

- Shared System :  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั งหมด โดยมีการกระจาย Work 
Load ไปทั่วทั ง 2 Site 
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- แบบ Hot Standby : เป็นทรัพยากรที่เตรียมส้ารองไว้รอใช้งาน ในกรณีที่เกิด
ปัญหา 

- แบบ Cold Standby :  เป็นทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน แต่ไม่ทันที เนื่องจาก
จะต้องน้าเอาระบบส้ารองออกมาใช้งาน 
 
6. ผลการทดสอบการกู้คืนระบบ 
 ผลการทดสอบ จะเริ่มประเมินการคัดเลือกระบบที่มีความส าคัญต่องอค์กรเป็นหลัก การ
ด าเนินงานตัง้แต่แจ้งเตอืนอย่างเป็นทางการจนกระทั่งการด าเนินการเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดผลการ
ประเมินมีดังนี้ 
ตารางที่ 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบการทดสอบการกู้คืนระบบ 

ล าดับ 
บุคลากรหลกั 

บทบาท 
ชื่อ เบอร์มือถือ 

1 นาง บุณฑริกา สุดใจนาค 099-159-9818 หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล 
2 นางสาว วลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธิ์ 095-917-7447 พ.วิเคราะหน์โยบายและแผน 6 

3 นาย ณัฐพล ธัญญาพิทักษ์ 086-783-9122 พ.วิเคราะหน์โยบายและแผน 3 

4 นาย ขจรเดช จารุเดชขจร 086-955-6188 วิศวกร 3 

5 นาย ธงชัย รัตนลาโภ 086-692-6502 บริษัทผู้ว่าจ้างดูแลระบบสารสนเทศ อจน. 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีระบบรักษาความปลอดภัยหลักเสียหาย 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ เวลาที่ใช ้ หมายเหตุ 

1 แจ้งผู้ใช้งานในแต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อม
ส าหรับการกู้คืนระบบ 

5 แจ้งโดยทางโทรศัพท์
และบันทึกภายใน 

2 ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เครื่องแม่ข่ายที่ท างาน Backup ไว้ 

10  

3 ทีมงานด้านระบบสารสนเทศและบริษัทผู้รับจ้าง 
โอนย้ายข้อมูลที่ท าการ Backup ไว้ 

15  

4 ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบและประกาศเริ่มใช้งาน 

5  

5 แจ้งผลการทดสอบ และตรวจสอบผลที่ ได้ให้แก่
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 6.3 สรุปผลการทดสอบ 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
เวลา
ใน

แผน 

เวลา
ใช้
จริง 

หมาย
เหตุ 

1 แจ้งผู้ใช้งานในแต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรม
การกู้คืนระบบ 

5 7  

2 ทีมจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูล ท าการตรวจสอบข้อมูลที่เครื่อง
แม่ข่ายที่ท างาน Backup ไว้ 

10 8  

3 ทีมงานด้านระบบสารสนเทศและบริษัทผู้รับจ้าง โอนย้ายข้อมูลที่ท า
การ Backup ไว้ 

 
   
>เลือกเมนู “ Restore a backup image of the firebox ” 

 
 
 

15 12  
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>เลือกไฟล์ image backup จากเครื่องแม่ข่าย 

 
 

4 ทีมจัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและ
ประกาศแจ้งใช้งานระบบ 
ตรวจสอบโดย Ping IP Interface Firewall ว่าตรวจพบครบทุก 
Interface หรือไม่ 

 
    

5 3  

5 แจ้งผลการทดสอบ และตรวจสอบผลที่ได้ให้แก่หัวหน้าทีม    
 
 จากผลการทดลองเวลารวมทั้งหมดในกระบวนการกู้คืนระบบรกัษาความปลอดภัยหลกัคอื 
30 นาที ซึ่งถือว่าอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางคณะท างานจัดท าแผนได้ก าหนดเอาไว้ คือ 35 นาที 
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6.1 สรุปผลและวิจารณ์ 
 การจัดท าแผนกู้คืนระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ าเสีย เพ่ือลดผลกระทบอันเกิด
จากเหตุการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการกรท าของมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติ ถ้า
หากมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ 
 สรุปผลการด าเนินการตามแผนกู้คืนระบบสารสนเทศ พบว่าปัญหาขององค์การจัดการน้ า
เสีย ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักของกระบวนการส าคัญนัน้มหีลายสาเหตดุว้ยกันหรอืหลายๆ 
ด้าน แต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น องค์กรก็ได้มีก าร
จัดเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือกระบวนการที่มีความส าคัญๆ ที่หากเกิดผลกระทบแล้ว
ส่งผลในแนวกว้างหรือความเสียหายมากกับองค์กร ดังนั้นการด าเนินการจัดท าแผนกู้คืนระบบ
สารสนเทศกรณีฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ จึงช่วยให้องค์การจัดการน้ าเสีย ได้รับประโยชน์หลายๆ ด้าน
ดงัต่อไปนี้ 
 1. องค์การจัดการน้ าเสีย มีแผนที่พร้อมรับมอืกับเหตกุารณ์ฉกุเฉนิในรปูแบบต่างๆ ซึ่งได้มี
การทดสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร 
 2. แผนกู้คืนระบบสารสนเทศขององค์กรช่วยสร้างความนา่เชื่อถอืให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับ
ทางองค์กร มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์และศึกษการจัดท าแผนกู้คืนระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ าเสีย 
ทีมได้พบข้อที่ควรปรับปรุงเพ่ือพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหลายๆ หัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนให้มากขึ้นหรือ ในการทดสอบซักซ้อมแผน
แต่ละครั้งควรจัดให้บุคลากรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมด าเนินการตามแผน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผน
กู้คืนระบบสารสนเทศ 
 2. กรณีระบบ Manual ต้องปรับปรุงแบบฟอร์มตา่งๆ ให้ครบถ้วนเปน็ขอ้มูลปจัจุบันเสมอ 
 3. หลังระบบกลับมาใช้งานได้ปกติ (ซ่อมข้อมูลที่เกิดระหว่างมีการหยุดระบบ) พบปัญหา
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบมีความล่าช้า หากสถานการณ์จริงมีการใช้ระบบ Manual นานเกินไป พบ
ความเสี่ยงเรื่องข้อมูลอาจจะสูญหายไม่ครบถ้วน ควรมีการเพ่ิมแผนการซ่อมข้อมูล กรณีระบบหยุด
เป็นเวลานาน เช่น การจัดหาสถานที่อุปกรณ์ บุคลากรทุกหน่วยงาน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ท้ังหมด บันทึกข้อมูลเข้าระบบจุดเดียวกันตามความรับผิดชอบเพ่ือง่ายต่อการท างานและสื่อสาร 
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บทที่ ๕ 

 

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ 

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและ ปลอดภัย จึงจ้าเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ นจาก
การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงสามารถป้องกัน
ข้อมูลส้าคัญมิให้สูญหาย ลดความเสี่ยงจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
อจน. จึงได้จัดท้าขั นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ของ อจน. เพื่อใช้บังคับ เป็นขั นตอนและแนวทางปฏิบัติของพนักงาน อจน. 

 

หมวด ๑ 

ค านิยาม 

 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาต (Authorized Users) ให้สามารถเข้ามาใช้
งานบริหาร หรือ ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบาท 
(Role) ดังนี  

 - “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย 
ผู้เชี่ยวชาญ รองผู้อ้านวยการบริหาร รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผนรองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการฝ่าย ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน ผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการ 

 - “ผู้บริหาร” หมายความถงึ ผู้อ้านวยการกอง ผู้จดัการสาขา และหัวหนา้งาน 
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 “ผู้ดูแลระบบ” System Administrator หมายความถงึ พนักงานทีไ่ดร้ับ
มอบหมายจากผูบ้ังคบับญัชาให้มีหน้าที่รบัผิดชอบในการดแูลรักษาระบบและเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ซึ่งสามารถเขา้ถึงโปรแกรมเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการฐานขอ้มูลของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

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

 - “ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว” หมายความถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ได้ชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจของ อจน. 
เช่น พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทภายนอกมาติดตั งหรือดูแลรักษาระบบขององค์กร เป็นต้น 

 “สินทรัพย์” หมายความถึง ข้อมูลระบบข้อมูลและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อจน. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เป็นต้น 

 “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความถึง การอนุญาต การ
ก้าหนดสิทธิหรือการมอบอ้านาจแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ 
ของ อจน. ทั งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ ตลอดจนการก้าหนดข้อปฏิบัติต่างๆ ส้าหรับการ
เข้าใช้งานระบบ 

 “ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายความถึง กรณีที่ระบุการเกิด
เหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจ
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย 

 “สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” 
หมายความถึง สถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของ อจน. ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อระบบสารสนเทศ รวมทั งเกิดการ
รั่วไหลของข้อมูล 

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

 “ระบบสารสนเทศ” หมายความถึง ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ นมาเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดการข้อมูลเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การตัดสิน ใจของ อจน. โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอันได้แก่ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั งระบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ อจน. เข้ามาช่วยในการด้าเนินการ 
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 “ระบบสารสนเทศส าคัญ” หมายความถึง ระบบสารสนเทศที่มีความส้าคัญสูงต่อ
การด้าเนินธุรกิจของ อจน. ได้แก่ ระบบสารสนเทศส้าหรับช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS), 
ระบบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี (Accounting), ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-Mail), ระบบ
บริหารงานบุคคล (HR), ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk), ระบบควบคุมภายใน (IC), ระบบบริหารงาน
บุคคล  (HR), ระบบบริห ารงาน เงิน เดือน  (Payroll), ระบบตรวจสอบ เวลาท้ างาน  (Time 
Attendance) ), ระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์ (GIS) 

 “ข้อมูล” หมายความถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ 
สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อสารความหมายนั นจะท้าได้โดยสภาพของสิ่งนั นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดท้าไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพและเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท้าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ 

 “ระบบข้อมูล” หมายความถึง กระบวนการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วย
เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์  

 “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” หมายความถึง แนวทางปฏิบัติตลอดจนการ
ด้าเนินการใดๆ เพ่ือปกป้องมิให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียของระบบข้อมูล รวมทั งเกิดการรั่วไหล
ของข้อมูล 

 “ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ้านวยการ อจน. ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้
สามารถท้างานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดการ
ฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั งจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
พนักงานเพ่ือให้เป็นไปตามขั นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ของ อจน.  

 “ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ” หมายความถึง พนักงานที่ ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ้านวยการ อจน. ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถ
ท้างานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งต้อง สอดส่องดูแลการใช้งานสารสนเทศของพนักงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามขั นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ของ อจน. 
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 “เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย” หมายความถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบ
หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของ อจน. ซึ่งเหตุนั นอาจเกิดขึ นโดยตั งใจ (Deliberate) 
โดยอุบัติเหตุ (Accidental) หรือโดยความประมาทเลินเล่อของพนักงาน (Human Error) และมีได้
หลายรูปแบบ ทั งเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยในเชิงกายภาพ (Physical Incident) เชิงเทคนิค 
(Technical Incident) และเชิงกระบวนการ (Procedural Incident) 

 “การลบข้อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย” (Secure Delete/Sanitization) หมายความ
ถึง การลบที่ไม่สามารถกู้ขอ้มูลกลับคืนมาไดโ้ดยต้องใช้ซอฟตแ์วร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการออกแบบ
มาโดยเฉพาะ (ส้าหรับการลบข้อมูลใน Recycle Bin) หรือ ฟอร์แมทดิสก์ตามปกตินั น ข้อมูลที่ถูกลบ 
ยังสามารถถูกกู้กลับคืนมาได้จึงไม่ถือว่าเป็นการลบข้อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย) 

 “สื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้” (Removable Media) หมายความถึง 
Thumb drive ,CD ,Diskette ,IPod ,Electronic Organize ,PDA ,Pocket PC ,Smart Phone , 
IPhone ,IPad ,BlackBerry และอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้อื่นๆ ที่สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ 

หมวด ๒ 

ขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจดัการด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 ให้คณะกรรมการก้ากับดูแลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ของ อจน. ก้ากับดูแลด้านมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ โดยสนับสนุนให้มี
การด้าเนินการ ดังต่อไปนี  

๒.๑  ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านความมัน่คงปลอดภัย อย่างสม่้าเสมออย่างน้อยปีละ 
๑ ครั ง  

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

๒.๓  ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมัน่คงปลอดภัยอย่างสม่้าเสมอ อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั ง โดยกา้หนดใหม้ีวาระการประชมุที่ต้องหารือกันอย่างน้อยดังนี  
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๒.๓.๑  การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงฯ และผลการตรวจสอบ 
๒.๓.๒  แผนการด้าเนินการเชิงป้องกัน/แกไ้ข จากผลการตรวจสอบดังกล่าว 

๒.๓.๓  การปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยส้าหรบัปีถดัไป 

๒.๓.๔  การประเมินความเสี่ยงแผนลดความเสี่ยง 

๒.๔  สร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื องต้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 

๒.๕  ประเมินความเสี่ยงส้าหรับระบบสารสนเทศปีละ ๑ ครั ง และจัดให้มีการท้าแผนลด

ความเสี่ยงหรือปัญหาที่พบ 

๒.๖  ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย โดยผู้ตรวจสอบภายในด้าน

สารสนเทศปีละ ๑ ครั ง เพื่อท้าแผนปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่พบ 

๒.๗  ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส้าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบ

อิสระตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความส้าคัญต่อองค์กร 

๒.๘  แจ้งเวียนให้พนักงานได้ระมัดระวัง และดูแลทรัพย์สินขององค์กรที่ตนเองใช้งาน เพ่ือ

ป้องกันการสูญหาย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 

๒.๙  การก้าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท้า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ อย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน 

๒.๑๐  ซ้อมแผนการกู้คืนระบบหลักอย่างน้อยปีละ ๑ ครั งและปรับปรุงแผนฯ ตามความ

เหมาะสมรวมทั งจัดให้มีการท้าแผนเพ่ือปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่พบ เพื่อให้องค์กรมีความมั่นใจได้

ว่าจะสามารถด้าเนินธุรกิจ พร้อมทั งการให้บริการได้ในสภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินและจะสามารถท้าให้

ธุรกิจ กลับคืนสู่สภาพปกติได้ในระยะเวลาอันสั น 
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หมวด ๓ 

การจดัการเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

ให้พนักงาน ผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าเนินการตามขั นตอนและแนวทางปฏิบัตดิังต่อไปนี  

๓.๑  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการใช้งาน จดัเก็บ คูม่ือเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศทั งหมดของ อจน. อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทางเดียวกนั 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผูดู้แลระบบ
สารสนเทศของ อจน. ในการใช้งานคู่มือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ทั งหมดของ 
อจน.  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. จัดท้าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย รวมทั งให้จัดเก็บไว้ใน

สถานที่ที่มีความปลอดภัยอย่างน้อยให้ครอบคลุมระบบสารสนเทศ เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่มี

ความส้าคัญ ดังนี  

๑.๑  คู่มือระบบสารสนเทศต่างๆ ทั งในส่วนของผู้ใช้งาน และผูดู้แลระบบ 

๑.๒  คู่มือการตรวจสอบสถานะของเครื่องแมข่่ายและระบบเครือข่าย 

๑.๓  คู่มือการตรวจสอบระบบสารสนเทศและอุปกรณต์่างๆ ในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร ์

๑.๔  คู่มือการสา้รองข้อมลู/คู่มือการกู้คนืขอ้มูล 

๑.๕  คู่มือการบ้ารงุรักษาระบบสารสนเทศ 

๑.๖  คู่มือการเปดิปดิเครือ่งแม่ขา่ย และ อปุกรณ์เครือขา่ย 
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๒. ให้จ้ากัดการเข้าถึงคูม่ือการปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานทีม่ีความเกี่ยวข้องเท่านั น 

๓. หากมกีารจดัเกบ็คู่มอืการปฏิบัติงานไว้บนระบบเครือขา่ย จัดใหม้ีการป้องกัน

การเข้าถงึเพ่ือให้ผู้เกี่ยวขอ้งเท่านั น 

๓.๒.  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อแบ่งแยกอา้นาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหแ้ก่บคุลากรในแต่ละตา้แหนง่อย่าง

เหมาะสม และ จดัท้าคู่มอืการปฏิบตัิงานไว้ให้สมบูรณ์เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ในระบบที่มี

ความสา้คัญ 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน.  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ก้าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบองผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

เช่น หน้าที่ของผู้ใช้งานในกรณีที่พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส หน้าที่และความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น 

๒. แบ่งแยกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ออกจาก

บุคลากรที่ท้าหน้าที่บริหารระบบซึ่งปฏิบัติงานกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจริง 

๓. มีการท้าค้าอธิบายลักษณะงาน ซึ่งระบุหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ

หน้าที่งานอย่างชัดเจน 

๔. ก้าหนดให้มีบุคลากรส้ารองในงานที่มีความส้าคัญเพื่อให้สามารถท้างานทดแทน

กันได้ในกรณีที่จ้าเป็น เช่น ผู้บริหารระบบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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๓.๓  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการลาออกหรือยา้ยหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อก้าหนดกระบวนการในการบริหารจัดการ เปลี่ยนแปลง ถอดถอน และยกเลกิ

บัญชีผู้ใช้ และสิทธิในการเขา้สู่ระบบสารสนเทศที่ส้าคญัของ อจน. 

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ที่ไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 

ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบ สารสนเทศของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ที่จะพ้นสภาพการเป็นพนกังาน ลูกจ้างหรือย้ายหน่วยงานจะต้องคืนสทิธิการใช้

งานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้กับหนว่ยงานตน้สังกดัในทนัที  

๒. หัวหน้าหนว่ยงานตอ้งตรวจสอบสิทธกิารใช้งานและทรพัย์สินที่เกี่ยวข้องกบัระบบ

สารสนเทศที่ได้รบัมอบตามข้อ ๑ 

๓.๔  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการระบบเครอืข่าย 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อจัดการกับระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอรข์อง อจน. ใหม้ีความปลอดภัยส้าหรับการ
ใช้งานบนเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ที่มคีวามสา้คัญสูง 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ของ อจน. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ทบทวน/ปรับปรุงผังเครือข่ายให้มีความทันสมัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 

๒. จัดแบ่ง และ ปรับปรุงระบบเครือข่ายออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น 

แบ่งตามกลุ่มเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และระบบสารสนเทศที่มีความส้าคัญ 

๓. จ้ากัดการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่ มี

ความส้าคัญ โดยจะต้องก้าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้จะต้องเป็นเครื่องที่มาจาก

เครื่องของผู้ดูแลระบบเท่านั น 

๔. ปิดบริการบนเครื่องแม่ข่าย ไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้งาน 

๕. ก้าหนดให้ใช้โปรแกรมมาตรฐานที่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความส้าคัญสูงซึ่ง อจน. 

จัดให้ส้าหรับใช้ในการเชื่อมต่อจากภายนอก อจน. เข้ามาสู่เครือข่ายภายใน อจน. 

๖. ปรับแต่งไฟร์วอลล์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการใช้งานระบบเครือขา่ย ที่ อจน. ได้

ก้าหนดไว้ 

๗. ก้าหนดให้การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพ่ื อให้การเชื่อมต่อของ

คอมพิวเตอร์สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยผู้ดูแลระบบต้อง

ควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศ และ

ควบคุมการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่นๆ ได้ 

๘. ก้าหนดให้มีการควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้

งานเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกนัหรือเชื่อมตอ่ระหวา่งหน่วยงาน หากต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายต้อง

ได้รับอนุมัติจากส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน 

๙. ก้าหนดให้มีการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย โดยต้องจัดท้าทะเบียนอุปกรณ์บน

เครือข่ายโดยใช้การระบุ IP Address เป็นการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย 

๑๐. ต้องป้องกันพอร์ตที่ใช้ส้าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ โดยการควบคุมการ

เข้าถึงพอร์ตดังกล่าวทั งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย โดยผู้ดูแลระบบต้องปิดการเข้าถึง

พอร์ตดังกล่าวเพ่ือให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากจ้าเป็นต้องเข้าถึงพอร์ตดังกล่าวให้เปิดใช้งานชั่วคราว 

และต้องจัดท้าทะเบียนการใช้งานในการเข้าถึงพอร์ตด้วย 

 



                                      แผนบริหารความต่อเนือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2562 

- ๖๐ - 

องค์การจัดการน ้าเสีย กนัยายน ๒๕๖2 

๑๑. ก้าหนดให้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network 

Monitor and Management) ทั งระยะใกล้ (LAN) และระยะไกล (WAN) เพ่ือความพร้อมใช้งาน

และรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ประเภท Network  Management เท่านั น 

๓.๕.  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องศูนยค์อมพิวเตอร์สว่นกลาง 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อก้าหนดกฎเกณฑแ์ละควบคุมการใช้งานหอ้งศนูย์คอมพิวเตอร์ และระบบ

สารสนเทศของ อจน. 

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ที่ไมไ่ดร้ับอนุญาต 

๓. เพื่อตรวจสอบสภาพการท้างานของอปุกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของ 

อจน. 

ขอบข่าย 

ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบ
สารสนเทศ พนกังานและบคุลากรภายนอกทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ทั งหมดของ อจน. 
ที่สามารถเขา้ใช้งานห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์และเขา้ถึงระบบสารสนเทศทั งหมดในความครอบครอง 
หรือการควบคุมของ อจน.  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ห้ามพนักงานและบุคลากรภายนอกเข้าไปในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์โดยไม่มีกิจที่

จ้าเป็น 

๒. หากพนักงานหรือบุคลากรภายนอกมีความจ้าเป็นเข้าไปในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล พร้อมบันทึกรายละเอียด 

การเข้าปฏิบัติงานในแบบฟอร์ม “บันทึกการเข้าปฏิบัติงานในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อจน.”  

๓. การน้าอุปกรณ์เข้า-ออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล และ

ต้องบันทึกในแบบฟอร์ม “บันทึกการน าอุปกรณ์เข้า-ออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์” 
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๔. การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากรภายนอก ต้องอ่านและท้าความเข้าใจ

พร้อมทั งลงนามยินยอมใน “บันทึกข้อตกลง เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ” 

และในระหว่างปฏิบัติงานต้องมีเจ้าหน้าที่ของ อจน. ที่เกี่ยวข้องดูแล และประสานงานด้วยอย่างน้อย 

๑ ท่าน 

๕. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามน้าอาหารและเครื่องดื่ม เข้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๖. ห้ามถ่ายรูปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๗. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๘. ตรวจสอบประตูทาง เข้า-ออก และหน้าต่างของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ปิดล็อค

อยู่เสมอตรวจสอบสภาพการท้างานของอุปกรณ์สนับสนุนการท้างานของระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง ดังนี  

o ระบบกระแสไฟฟ้า 

o ระบบควบคุมความชื น 

o ระบบการระบายอากาศ 

o ระบบการปรับอุณหภูมิ 

o เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Power Generator)  

o ระบบส้ารองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply : UPS) 

๑๐. จัดวางเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือทรัพย์สินอื่นๆ ไว้ในบริเวณที่มี
ความปลอดภัยระมัดระวังการจัดตั งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 

๑๑. ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามความจ้าเป็น เช่น ในกรณีที่เป็นมุมอับ 
รวมทั งตรวจสอบการท้างานของกล้องให้มกีารท้างานอย่างถูกตอ้ง ต่อเนื่องและให้สามารถเก็บภาพได้
ในมุมกว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยบันทึกภาพล่าสุดไว้อย่างน้อย ๑ เดือน 

๑๒. ตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ ดับเพลิงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง ว่ายังใช้งานได้
เป็นปกติหรือไม่ 
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๑๓. ให้ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
อย่างสม่้าเสมอ ต้องไม่เก็บกล่องกระดาษหรือสิ่งที่จะเป็นเชื อเพลิงไว้ในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๑๔. จัดให้มีพื นที่ส้าหรับส่งมอบทรัพย์สินสารสนเทศอยู่ในพื นที่แยกต่างหากจากห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ แต่หากมีความจ้าเป็นต้องติดตั งใน ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คอยดูแล สอดส่องการท้างานอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเสร็จสิ น 

๑๕. ในการเดินสายสัญญาณสื่อสารแบบถาวร ต้องเดินสายอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกะกะ ขวางทาง และมีการร้อยสายเข้าไปในท่อเพื่อป้องกันความเสียหาย 

๑๖. ตรวจสอบ และจัดเก็บสายสัญญาณสื่อสารให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
พร้อมทั งจัดท้าป้ายชื่อ (Label) ของสายสัญญาณเหล่านั นให้ครบถ้วน 

๑๗. ตรวจสอบตู้ (Rack) คอมพิวเตอร์ให้มีการปิดล็อกอยู่เสมอ 

๑๘. ด้าเนินการให้มีการจัดท้าหรือต่อสัญญาการบ้ารุงรักษาระบบสารสนเทศส้าคัญ 
ไฟร์วอลล์  เราท์ เตอร์  อุ ปกรณ์ ส้ ารองไฟ ฟ้ า (Uninterrupted Power Supply: UPS) และ
เครื่องปรับอากาศในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน 

๑๙. จัดให้มีอุปกรณ์ ส้ารองไฟฟ้า (Uninterrupted Power Supply: UPS) และ
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Power Generator) เพ่ือสนับสนุนการท้างานของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
อย่างครบถ้วน 

๒๐. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อยู่นอกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ จะต้องอยู่ในการดูแล
และรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั น 
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๓.๖  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือจัดการกับทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศของ อจน. ให้มีความพร้อมส้าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อจน. ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ขอบเขต 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผูดู้แลระบบ
สารสนเทศของ อจน.  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ด้าเนินการตรวจสอบทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายส้าหรับระบบสารสนเทศส้าคัญ

อย่างสม่้าเสมอสิ่งที่ควรตรวจสอบ ประกอบด้วย ปริมาณการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จาน

บันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ปริมาณการใช้หน่วยความจ้าหลัก (RAM) และปริมาณการใช้เครือข่าย 

(Bandwidth) รวมทั งควรมีการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายโดยภาพรวม 

๒. มีการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรดังกล่าว (เพ่ือใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มการ

ใช้ทรัพยากร รวมทั งวางแผนจัดซื อเพิ่มเติมตามความจ้าเป็นในอนาคต) 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะต้องเชื่อมต่อกับ Time Server ขององค์กร ให้มี

ความถูกต้องอยู่เสมอ 

๓.๗  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการไวรสั 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อสามารถจัดการกับไวรัสที่อาจจะเกดิขึ นต่อเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์และระบบ
สารสนเทศของ อจน. 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี ครอบคลุมผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผูดู้แลระบบ
สารสนเทศของ อจน.  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบว่าเครื่องแม่ข่ายป้องกันไวรัสยังท้างานตามปกติ และมีการปรับปรุง

ฐานข้อมูลไวรัส (Virus signature) หรือไม่ ต้องท้าการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ หากพบว่าท้างาน

ผิดปกติให้รีบด้าเนินการแก้ไข 

๒. ท้าการติดตั งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับผู้ใช้งานเพ่ือให้ท้างานในลักษณะ

ทันทีทันใด (Real-time) เมื่อมีการเปิดไฟล์ขึ นมาใช้งาน 

๓. ท้าการติดตั งและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยกับเครื่องลูกข่าย และ

เครื่องแม่ข่ายส้าหรับระบบสารสนเทศทั งหมด 

๔. ติดตั งโปรแกรมปรบัปรงุ (Patch) แบบอัตโนมัต ิบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล

ของผู้ใช้งาน และบนอุปกรณ์เครือข่ายที่มีระบบปฏิบัติการ 

๓.๘  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการลงทะเบยีนและควบคุมการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อก้าหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศของ อจน. ส้าหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ผูดู้แลระบบสารสนเทศ ที่มีสว่น
เกี่ยวขอ้งกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องจัดให้มีการลงทะเบียนส้าหรับผู้ใช้งานใหม่ และ
ก้าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ควรให้สิทธิตามความจ้าเป็นในการใช้งานเท่านั น 

๒. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องท้าการทบทวนบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิของผู้ใช้งาน ใน
แต่ละระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง และให้ท้าบันทึกการทบทวนดังกล่าว และจัดเก็บไว้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบในภายหลัง 
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๓. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องท้าการจัดส่งบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยใส่ซองปิด

ผนึก และประทับตรา “ลับ” และส่งไปยังผู้ใช้งาน และแนบเอกสาร “ข้อปฏิบัติส้าหรับการใช้งาน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ” รวมทั งแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

โดยเคร่งครัด 

๓.๙  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อก้าหนดแผนการบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ ในด้านซอฟตแ์วร์ ฮารด์แวร ์
และงานทีม่ีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศส้าคญั ไม่ให้เกิดการเสียหายหรือ
ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศต่างๆ ได ้

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมบคุคลที่มีสว่นเกีย่วข้องในการใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆ ของอจน. 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ก้าหนดแผน และระยะเวลาส้าหรับการติดตั งระบบสารสนเทศใหม่ รวมทั งแจ้งให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า 

๒. จัดให้มีการตรวจรับ และทดสอบระบบสารสนเทศใหม่โดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้

ครอบคลุมตามข้อก้าหนดที่ระบุไว้ใน TOR จนกระทั่งการตรวจรับเสร็จสิ น จึงจะเปิดให้บริการระบบ

สารสนเทศนั นได้ 

๓. ในการติดตั งระบบสารสนเทศใหม่ ให้ปฏิบัติตาม Technical Checklist ท่ี

ก้าหนดไว้ 

๔. ส้าหรับซอฟต์แวร์ที่ต้องท้าการติดตั ง 

๔.๑ ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่มากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

ถกูต้อง 

๔.๒ ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ หรือ แชร์แวร์ ตรวจสอบก่อนว่าจะไม่เป็น

การละเมิดลิขสิทธิ์ต่อซอฟต์แวร์ 
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๕. จัดท้าและปรับปรงุชื่อซอฟต์แวร์ยูทิลิตี  ที่ท้าการติดตั งลงไปบนแม่ขา่ยทั งหมดใหม้ี

ความทันสมัย 

๖. ส้าหรับการติดตั งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี  จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากอง

เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน จึงจะสามารถติดตั งใช้งานได้ 

๗. ให้จัดท้าระบบป้องกันไวรัสส้าหรับระบบสารสนเทศ 

๘. เมื่อจะมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบสารสนเทศให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๓.๑๓ ขั นตอนและแนวทางการปฏิบัติการควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศ 

๙. ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศส้าคัญ จะต้องท้าการทดสอบบน

เครื่องทดสอบที่ไม่ใช่เครื่องแม่ข่ายส้าหรับให้บริการ รวมทั งในระหว่างที่ท้าการทดสอบจะต้องให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั นเข้าร่วมการทดสอบด้วย และจะต้องท้าการทดสอบจนเสร็จสิ น

ก่อนที่จะโอนย้ายระบบขึ นเครื่องให้บริการจริง  

๑๐. ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงตอ่ระบบสารสนเทศส้าคญัจะต้องจัดทา้ “แผนการถอย

หลังกลับ” (Roll back Plan) ก่อนด้าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

การส้ารองข้อมูลในฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั น 

๑๑. ห้ามติดตั งโปรแกรมคอมไพเลอร์ บนเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศ ยกเว้น

ในกรณีที่ระบบสารสนเทศต้องเรียกใช้โปรแกรมคอมไพเลอร์ในขณะที่ท้างาน 

๑๒. ห้ามติดตั งซอรส์โค้ด บนเครื่องแม่ข่ายของระบบสารสนเทศ ยกเว้นกรณีที่ระบบ

สารสนเทศต้องเรียกใช้ซอร์สโค้ดโดยตรงในขณะที่ท้างาน 

๑๓. ให้รวบรวมและจัดเก็บซอรส์โคด้ทั งหมดไวใ้นสถานทีเ่ดียวกัน ที่มีความปลอดภัย 

และควบคุมให้มีเวอรช์ั่นของซอรส์โค้ด อย่างน้อย ๒ เวอร์ชันล่าสุด และก้าหนดใหผู้้ที่เกี่ยวข้องเท่านั น

จึงสามารถเข้าถึงได้ 

๑๔. ห้ามเปิดช่องทางการเชื่อมต่อทางเครือข่ายจากภายนอกเข้าสู่เครือข่ายภายใน

เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้จากระยะไกล ยกเว้นในกรณีที่มีความจ้าเป็น หรือมีความ

เร่งด่วนสูง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนด้าเนินการ  
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รวมทั งต้องปฏิบัติตามข้อ ๔.๑๖ ขั นตอนและแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นมาตรฐาน

ของ อจน. หลังจากที่สิ นสุดการใช้งานให้ท้าการปิดช่องทางการเชื่อมต่อนั นโดยทันที 

๑๕. ให้จัดให้มีการอบรมส้าหรับระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานทั งหมดที่เกี่ยวข้อง 

๑๖. ให้จัดท้าคู่มือการใช้งานส้าหรับระบบสารสนเทศอย่างน้อยส้าหรับผู้ใช้งาน และ

ผู้ดูแลระบบ 

๑๗. การอนุญาตให้ประชาชน/หน่วยงานภายนอก เข้าใช้งานระบบสารสนเทศหรือ

ข้อมูล ควรมีการระบุข้อตกลงในการใช้บริการ และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้งานของประชาชน/หน่วยงานภายนอก อย่างชัดเจน พร้อมทั งสื่อสารให้ประชาชน/หน่วยงาน

ภายนอก รับทราบก่อนอนุญาต ให้ใช้งานหรือเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือข้อมูลขององค์กร เช่น 

ก้าหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศที่ต้องการให้ประชาชน/

หน่วยงานภายนอกเข้าใช้งาน 

๑๘. ต้องจัดท้าบัญชีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยระบุ

ผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินอย่างชัดเจน 

๑๙. ต้องบริหารจัดการทรัพย์สินที่ใช้ส้าหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และ

ระบบเครือข่ายหลักของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือสูญ

หาย และอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั น และต้องออกจากระบบเพ่ือไม่ได้ใช้งานใน

ช่วงเวลาที่ก้าหนด 

๓.๑๐  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อก้าหนดแบบแผน มาตรฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดใหม้ีการตรวจรับ
และทดสอบระบบสารสนเทศ และจัดให้มีการปรับปรุงระบบใหม้ีความทนัสมัยสอดคล้อง กับการ
เปลี่ยนแปลง ของเงื่อนไขการปฏิบัต ิที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมบคุคลที่มีสว่นเกีย่วข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศตา่งๆ ของ อจน. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. จัดให้มีการตรวจรับและทดสอบระบบสารสนเทศใหม่โดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้

ครอบคลุมตามข้อก้าหนดที่ระบุไว้ใน TOR จนกระทั่งการตรวจเสร็จสิ นจึงจะเปิดให้บริการระบบ

สารสนเทศนั นได้ 

๒. ส้าหรับระบบสารสนเทศส้าคัญ ก้าหนดให้พัฒนาระบบตามมาตรฐานในข้อ 

๓.๑๑ขั นตอนและแนวทางปฏิบัติการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศตามข้อ ๓.๑๒ ขั นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบข้อมูลน้าเข้า 

๔. ท้าการทดสอบระบบสารสนเทศ และบันทึกผลการทดสอบเก็บไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรตามข้อ ๓.๑๑ ขั นตอนและแนวทางปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลน้าเข้า 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถก้าหนดรหัสผ่านที่มีความเข้มแข็งตามข้อ 

๔.๒ ขั นตอนและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านส้าหรับผู้ดูแลระบบ และข้อ ๔.๓ 

ขั นตอนและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านส้าหรับผู้ใช้งาน 

๖. รวบรวมและจัดเก็บซอร์สของระบบสารสนเทศทั งหมดไว้ในสถานที่เดียวกันที่มี

ความปลอดภัยและควบคุมให้มีเวอร์ชันของซอร์สโค้ดอย่างน้อย ๒ เวอร์ชัน ล่าสุดและก้าหนดให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องเท่านั นจึงจะสามารถเข้าถึงได้ 

๗. จัดให้มีการอบรมส้าหรับระบบสารสนเทศใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานทั งหมดที่เกี่ยวข้อง 

๘. จัดท้าคู่มือการใช้งานส้าหรับระบบสารสนเทศใหม่อย่างน้อยส้าหรับผู้ใช้งานและ

ผู้ดูแลระบบ 

๙. ห้ามท้าการแก้ไขหรือปรับแต่งซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป ยกเว้นกรณีที่การแก้ไขหรือ

ปรับแต่งนั นได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ้าหน่าย ทั งนี การแก้ไขหรือปรับแต่งดังกล่าวต้อง

ได้รับการทดสอบให้มั่นใจว่าไม่ส่งผล กระทบต่อการท้างาน หรือระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัย

ภายในซอฟต์แวร์นั น ก่อนน้าซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับแต่งไปใช้งานจริง 
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๓.๑๑  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเขา้รหสัข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือปกป้องความลับของข้อมูลส้าคัญ ของ อจน. โดยการก้าหนดขั นตอนในการ
เข้ารหัสข้อมูลระบบสารสนเทศก่อนที่ส่งผ่านข้อมูล 

ขอบข่าย 

  ครอบคลุมระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. ที่
จ้าเป็นต้องเข้ารหัสข้อมูล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) และสื่อบันทึก

ข้อมูลที่ใช้ส้าหรับเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลส้าคัญของ อจน. ต้องเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ PGP ,Gnu Pg 

หรือวิธีที่ดีกว่า ยกเว้นว่าอุปกรณ์นั นมีการควบคุมการเข้าถึงที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

๒. การเชื่อมต่อที่ใช้โปรโตคอล HTTP ต้องเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ Transport 

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

๓. การเชื่อมต่อที่ใช้โปรโตคอล FTP ต้องเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ Secure File 

Transfer Protocol (SFTP) หรือวิธีที่ดีกว่า 

๔. การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย เข้ารหัสด้วยวิธีการแบบ WPA๒ 

หรือวิธีทีดีกว่า 

๕. โปรแกรมประยุกต์ที่ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความส้าคัญจะต้องมี

ความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลที่มีความส้าคัญที่จัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศ

เข้ารหัสด้วยวิธีการ PGP ,Gnu PG หรือวิธีที่ดีกว่า 

๓.๑๒ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบข้อมลูน าเขา้ 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือตรวจสอบการน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆของ อจน. ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนไม่ซ ้าซ้อนกัน 
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ขอบข่าย 

  ครอบคลุมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศและน้าข้อมูลเข้าสู่
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  เพื่อป้องกันข้อมูลน้าเข้ามีความผิดพลาดจึงให้ปฏิบัติตามแนวทางในการตรวจสอบ
ข้อมูลน้าเข้าดังนี  

๑. ตรวจสอบข้อมูลน้าเขา้ใหต้รงกับชนิดของข้อมูลของตัวแปรของโปรแกรม 

๒. ตรวจสอบข้อมูลน้าเขา้ให้อยูภ่ายในช่วงของคา่ของตวัแปรของโปรแกรม 

๓. ตรวจสอบข้อมูลน้าเขา้เพื่อป้องกนัข้อมูลขาดหายหรอืไม่ครบถ้วน 

๔. ตรวจสอบข้อมูลน้าเขา้เพื่อป้องกนัการลืมใส่ค่าคีย์หรอืไม่ให้คีย์มีความซ ้าซ้อนกัน 

๕. ตรวจสอบข้อมูลน้าเขา้เพื่อป้องกนัการใส่ตวัอักษรพิเศษต่างๆ 

๓.๑๓  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตอ่ระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือควบคุมและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ นต่อระบบ
สารสนเทศของ อจน. ทั งในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น
เป็นไปอย่างมีขั นตอน มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ประสบผลส้าเร็จ ลดความเสี่ยง ป้องกันมิให้
เกิดช่องโหว่หรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยขึ นในระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ น
จากการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ น และรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัติงานนี  ครอบคลุมพนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเค รือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  ตามแผนภูม ิแสดงขั นตอนการปฏิบตัิงาน 
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การจัดการเปลี่ยนแปลง 

  
ผู้ร

้อง
ขอ

  

ผูบ้
ังคั

บบ
ัญช

าผ
ู้ร้อ

งข
อ 

 

ผู้ป
ระ

สา
นง

าน
  

ผู้ว
ิเค

รา
ะห

์ผล
กร

ะท
บ  

ห.
กส

ป 

 

ผู้ด
้าเน

ินก
าร

 

 

 

แผนภูม ิแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน 

 

Yes 

เอกสารถูกต้อง 

NO 

Yes 

กรอกเอกสารค้า
ขอเปลี่ยนแปลง

ระบบ 

ผู้บังคับบัญชาลง
นามรับรองค้าขอ 

ลงเลขทะเบียนและก้าหนด
ผู้วิเคราะห์ผลกระทบ 

วางแผนเปลี่ยนแปลง
และประเมินผลกระทบ 

พิจารณาเปลี่ยนแปลง 

 

เปลี่ยนแปลงตามแผน
ได้ฦ 

 ด้าเนินการ
เปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงเพิ่มเติม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งเหตุผลที่ไม่
สมควรเปลี่ยนแปลง 

แจ้งเหตุผลที่ไม่
สมควรเปลี่ยนแปลง 

ประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลง 

NO 

NO 
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ค าอธิบายกิจกรรม 

กรอกแบบฟอร์มการขอเปลีย่นแปลงระบบ โดยมีผู้บงัคบับัญชาลงนามรบัรอง 

  หลังจากผู้ใช้ระบบได้ท้าการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี มีความซับซ้อนและอาจมีผลกระทบต่อระบบงานได้ ให้ผู้ร้อง
ขอการเปลี่ยนแปลงท้าการแจ้งความจ้านงการร้องขอ โดยการกรอกแบบฟอร์มค้าขอเปลี่ยนแปลง
ระบบ และส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้ร้องขอเพ่ือท้าการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของ
เอกสารและลงนามรับรอง หากเอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งเอกสารไปให้กับผู้ร้องขอการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 

ก้าหนดหมายเลขเอกสารการเปลี่ยนแปลงและก้าหนดผูว้ิเคราะห์ผลกระทบ 

  เจ้าหน้าที่ประสานงานการเปลี่ยนแปลงท้าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม
ค้าขอเปลี่ยนแปลงระบบที่ได้จากผู้ร้องขอและก้าหนดหมายเลขเอกสารให้กับแบบฟอร์มการขอ
เปลี่ยน แล้วจึงมอบหมายให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน เป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ผลกระทบ 

  ผู้วิเคราะห์ระบบงาน พิจารณาถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง และท้าการ
ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นอย่างเหมาะสม ด้าเนินการวางแผนขั น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดท้าแผนย้อนหลัง เพ่ือใช้ในกรณีที่ผลของการเปลี่ยนแปลงระบบไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สามารถกู้ระบบและข้อมูลล่าสุดกลับมาด้าเนินงานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมไปถึง
พิจารณาหาวิธีในการแก้ไขควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ น โดยท้าการระบุระดับความส้าคัญ และ
ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์มค้าขอเปลี่ยนแปลงระบบ 

พิจารณาความเหมาะสมรวมถึงผลกระทบและความเสีย่ง 

  ผู้มีอ้านาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ทบทวนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีความเสี่ยงต่อระบบงาน เหมาะสมที่จะท้าการเปลี่ยนแปลงตามการร้องขอหรือไม่ 
ในกรณีที่ผลของการเปลี่ยนแปลงมีความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อระบบงาน ให้ทีมด้าเนินการหา
แนวทางในการแก้ไขรูปแบบอื่น และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้อีกครั ง ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
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ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง 

  ผู้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง ท้าการเปลี่ยนแปลงตามการร้องขอ โดยอ้างอิงขั นตอน
ปฏิบัติการจากแผนการเปลี่ยนแปลงที่อนุมัติแล้ว แต่ถ้าด้าเนินการตามการร้องขอแล้วไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ให้ย้อนกลับไปท้าการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงตามแผนย้อนกลับ และแจ้งให้ผู้
วิเคราะห์ผลกระทบ ทราบเพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขในรูปแบบอื่นอีกครั ง ทั งนี  หาก
ผู้ด้าเนินการพบปัญหา หรือแนวทางในการแก้ไขรูปแบบอื่น ให้แจ้งแก่ผู้วิเคราะห์ผลกระทบด้วย 

ทบทวนผลการด้าเนนิการเปลี่ยนแปลง 

  หลังจากด้าเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ผู้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง ท้าการรายงานผล
ไปยังผู้มีอ้านาจอนุมัติ และผู้ร้องขอ เพ่ือให้ผู้ร้องขอท้าการทดสอบผลการเปลี่ยนแปลง เพ่ือทบทวน
และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการด้าเนินการว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และ
อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร้องขอการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการ
ด้าเนินการไปแล้วโดยท้าการปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอ รวมถึง
ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นนั น ส่งผลกระทบต่อเอกสาร และคู่มือต่างๆ ของระบบงานจะต้อง
ท้าการปรับปรุงแก้ไขเนื อหาของเอกสารและคูม่ือตา่งๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ นดว้ย 
เช่น ปรับปรุงแผน BCP/DRP หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ น (ถ้าจ้าเปน็) 

  ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั นท้าให้การปฏิบัติงานของพนักงาน หรือวิธีการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม 
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๓.๑๔  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน. ส าหรับ  
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มสีิทธิพิเศษ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือก้าหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศของ อจน. ส้าหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศ อจน. และผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึง

ระบบสารสนเทศของ อจน.  

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ อจน. จากการ

เข้าถึงโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัติงานนี  ครอบคลุมผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของ อจน. และผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน.  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. บัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ (System เช่น root หรือ administrator เป็น

ต้น) และสิทธิการเข้าถึงในระดับพิเศษ  (เช่น Power User) ต้องได้รับการพิจารณามอบหมายให้แก่

ผู้ใช้งานตามความจ้าเป็นเท่านั น ทั งนี  ส้าหรับบัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ(System) ผู้ใช้งานต้อง

ใช้บัญชีดังกล่าว เพื่อท้างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบเท่านั น ส่วนการท้างานทั่วไปอื่นๆ ให้ใช้บัญชี

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิในระดับปกติ 

๒. ค้าร้องขอบัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ และสิทธิการเข้าถึงในระดับพิเศษ

ส้าหรับการตรวจประเมนิภาพใน การตรวจประเมนิโดยหน่วยงานภายนอก การพัฒนาซอฟต์แวร ์การ

ติดตั งซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมอื่นใด ที่นอกเหนือไปจากการปฏิบั ติงานตามปกติ ต้องด้าเนินการ

ดังต่อไปนี  

o ก้าหนดสิทธิการเขา้ถึงในระดับพิเศษ ส้าหรับบญัชีผู้ใช้งาน ทีต่่างไปจากบญัชี

ผู้ใช้งานตามปกต ิ

o ก้าหนดระยะเวลาใชง้านของบัญชีผู้ใชง้านทีม่ีสิทธกิารเข้าถึงในระดับพิเศษ 
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o เพิกถอนบัญชีผู้ใชง้านดังกลา่วทันททีี่ใช้งานเสร็จสิ นสมบูรณ ์

o จัดเกบ็และปรบัปรงุรายชือ่ผู้ใช้งานสิทธิการเข้าถึงระดบัพิเศษทั งหมด 

o การสรา้ง การเปลี่ยนแปลง และการเพิกถอนบัญชีผู้ใชง้าน ทั งหมดทีไ่ด้รบัการ

ด้าเนินการโดยผูดู้แลระบบ และบคุคลอืน่ใดที่มีสทิธิในระดับพิเศษ ต้องไดร้ับการบนัทึก (Log) เกบ็ไว้

เสมอ 

o กรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผูดู้แลระบบ หวัหน้างานมีหน้าที่รบัผิดชอบดแูลให้มกีาร

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานในระดับของระบบ หรือ ยกเลิกบญัชีผู้ใช้งานเดิมและสร้างใหม่ตาม

ความเหมาะสมทันท ีและเกบ็บันทกึข้อมูลผู้ท้าหน้าที่ผูดู้แลระบบอย่างเหมาะสม 

๓.๑๕  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดการเหตุละเมิดความม่ันคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศของ 
อจน.  

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อก้าหนดกระบวนการพื นฐานในการรายงานและการรับมือต่อเหตุละเมดิความ

มั่นคงปลอดภัยที่อาจเกดิขึ นกับระบบสารสนเทศของ อจน. 

๒. เพื่อให้การรายงานและการรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เปน็ไปอย่าง

รวดเรว็ ถูกตอ้ง และ เปน็ระบบ ลดผลกระทบจากเหตลุะเมดิความมัน่คงปลอดภัยซ ้า 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูล
ระบบสารสนเทศหนว่ยงานที่พบเหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัย ในระบบสารสนเทศของ อจน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

ประเภทของเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย (Security Incident Category) 

  ได้กา้หนดประเภทของเหตุละเมดิความมัน่คงปลอดภัยเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  ดังนี  : 

o ไวรัสและโปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious code attack) 

o การรบกวนและท้าให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถใหบ้รกิารได้ (Denial of 

service) 
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o การรวบรวมข้อมูล หรือพยายามเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนญุาต 
(Network scan/probe) 

o การเข้าถงึระบบสารสนเทศ ข้อมูล หรือพื นที่ควบคมุโดยไม่ได้รบัอนญุาต 
(Unauthorized access)  

o การโจรกรรมข้อมูลหรือทรพัย์สินสารสนเทศ (Theft) 
o การฝ่าฝนื ละเมดิ หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

องค์กร ตลอดจนเอกสารสนบัสนุนทีเ่กี่ยวข้อง (Policy Violation) 
ระดบัความรุนแรงของเหตุละเมดิความมัน่คงปลอดภัย (Security Level) 

  ระดับความรุนแรงของเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก้าหนดวิธีการรับมือที่เหมาะสมส้าหรับแต่ละเหตุการณ์ โดยได้ก้าหนดระดับความรุนแรงของเหตุ
ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไว้ ๕ ระดับดังนี : 

Extreme 
(๕) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อชวีิตมนุษย์ หรือก่อใหเ้กดิความ
สูญเสียอย่างใหญ่หลวงในทางการเงนิ (Financial loss) ชื่อเสียง 
(Reputation)หรือทา้ให้สูญเสียโอกาสทางธรุกิจหรือลกูค้าอย่างถาวร (Loss of 
sales or customers) 

High 
(๔) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อความลบั (Confidentiality) ความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ครบถ้วน (Integrity) หรือความพรอ้มใช้งาน(Availability) ของ
ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และก่อให้เกิดความสูญเสียในทางการเงนิ (Financial 
loss) ชื่อเสียง (Reputation) หรือความเชื่อมั่นของลูกค้า (Customer 
confidence)  

Medium 
(๓) 

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

Low 
(๒) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบเล็กน้อยตอ่ความลับ
(Confidentiality)ความถูกต้องและสมบูรณค์รบถ้วน (Integrity) หรือความพร้อม
ใช้งาน(Availability) ของขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศของ อจน. แตไ่ม่ก่อให้เกดิ
ความสญูเสียใดๆ 

Insignificant 
(๑) 

เหตุละเมดิความมั่นคงปลอดภัยไม่กอ่ให้เกดิความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อ อจน. 
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กระบวนการบรหิารจดัการเหตุละเมดิความมัน่คงปลอดภัย (Security Incident 
Management Framework) 

  อจน. ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยขึ น เพื่อ
ก้าหนดแนวทางในการรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่ เป็นระเบียบแบบแผนและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี  

การเตรียมความ
พร้อม (Preparation)  

ต้องก้าหนดทีมรับมอืเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั งก้าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถรับมือต่อเหตุละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

การระบุเหตแุละการ
แจ้งเหต ุ
(Identification and 
Reporting) 

จัดให้มีระบบหรือกระบวนการในการตรวจจับเหตุละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยในแต่ละประเภท และสร้างกระบวนการและความตระหนักของ
พนักงานในการรายงานเหตลุะเมดิความมั่นคงปลอดภัย โดยพนักงาน รวมถึง
บุคคลภายนอกทุกคน ที่พบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย หรือจุดอ่อนด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย (Security weakness) มีหน้าที่ต้องรายงานเหตุไปยัง
พนักงานที่เป็นผู้ติดต่อบันทึกเหตุ (Record the incident) ลงแบบฟอร์ม 
บันทึกเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย และด้าเนินการในขั นต่อไป 

การประเมิน
สถานการณ ์
(Assessment)   

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุ พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องท้าการระบุ
หมายเลขก้ากับเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย ( Incident No. เช่น ๐๒/
๒๕๕๙) ประเมินสถานการณ์เบื องต้น โดยวิเคราะห์ขอบเขตระดับความ
รุนแรงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ นจากเหตุละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัยนั น เพื่อให้สามารถด้าเนินการรับมือได้อย่างถูกต้อง แล้วส่งข้อมูล
ต่อไปยังทีมที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกละเมิดความมั่นคง เพ่ือด้าเนินการขั น
ต่อไป ทั งนี  เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีระดับความรุนแรง ๔ และ ๕ 
ต้องได้รับการแจ้งเหตุไปยังผู้บริหารระดับสูงของ อจน. (CIO) ภายใน ๓๐ 
นาที 

การควบคมุเหต ุ
(Containment)  

ก้าหนดให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกละเมิดความมั่นคง เป็นผู้ด้าเนินการ
ควบคุมเหตุ เพ่ือให้เหตุละเมิดความปลอดภัยที่เกิดขึ นนั น ส่งผลกระทบต่อ 
อจน. น้อยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการลุกลามหรือขยายวงไปยังจุดอื่นๆ โดย
ต้องจัดท้าเอกสารขั นตอนปฏิบัติงานที่เหมาะสมส้าหรับรับมือต่อเหตุละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัยในแต่ละประเภท การด้าเนินงานทั งในขั นตอนนี  ต้อง
ได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
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การก้าจดัเหต ุ
(Eradication) 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกละเมิดความมั่นคง มีหน้าที่ในการค้นหาสาเหตุ
ของเหตุละเมิดและความมั่นคงปลอดภัย แล้วด้าเนินการแก้ไขเพื่อก้าจัดเหตุ 
การด้าเนินงานทั งหมดในขั นตอนนี  ต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

การฟ้ืนฟู 
(Recovery) 

เมื่อก้าจัดเหตุได้แล้ว ต้องมีการกู้คืนข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ ในขั นตอนนี  ต้องมีการตรวจอย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
เกิดเหตุซ ้า รวมถึงต้องมีการเฝ้าระวังเหตุอย่างใกล้ชิดการด้าเนินงานทั งหมด
ในขั นตอนนี  ต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑. เมื่อผู้ดแูลเครือข่ายคอมพวิเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศไดร้ับแจ้งเหตกุารณ์

ทางด้านความมั่นคงปลอดภยัจากผู้ใช้งาน ให้ท้าการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกลา่ว 

๒. ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศ ด้าเนินการแก้ไขตามความ

จ้าเป็นและเหมาะสม 

๓. แจ้งให้ผู้อา้นวยการสา้นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทราบ เฉพาะกรณีที่เหตุการณ ์

มีความรนุแรงและมีผลกระทบสูง 

๔. ท้าการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์ดังกล่าวในแบบฟอร์มฯ ส้าหรับการ

แจ้งเหต ุ

๕. จัดท้ารายงานท่ีเกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ น และรายงานผู้บงัคับบัญชาเพื่อ

ทราบ 
 

๓.๑๖  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจ าแนกและระบุชั้นความลับข้อมลูสารสนเทศของ อจน. 

วัตถุประสงค ์

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

ว่าดว้ยการรักษา ความลบัของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

๒. เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่มคีวามสา้คัญของ อจน. ได้รบัการจา้แนกชั นความลับ

อย่างเหมาะสมตามระดบัความส้าคญัของข้อมูลสารสนเทศ 
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๓. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวขอ้งรบัรู้ และสามารถนา้ข้อมลูสารสนเทศแต่ละชั น

ความลบัไปใช้งานได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

ขอบข่าย 

  วิธีปฏิบัติงานนี  ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศทั งหมด ในความครอบครองหรือการ
ควบคุมของ อจน. ทั งที่อยู่ในรูปเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. เจ้าของข้อมูลสารสนเทศ ต้องจ้าแนกชั นความลับของข้อมูลสารสนเทศทั งหมดที่

อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยพิจารณาจากความจ้าเป็นในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน ข้อก้าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศ และผลกระทบทาง

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  ข้อมูลสารสนเทศของ อจน. ถ้าไม่มีการระบุชั นความลับ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศนั นได้เว้นแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั นได้รู้หรือควรจะรู้ข้ อเท็จจริงว่าข้อมูล

สารสนเทศนั นได้มีการก้าหนดชั นความลับไว้แล้ว 

๒. เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้องด้าเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศทั งหมดที่

อยู่ในความรับผิดชอบของตนไดร้ับการระบุชั นความลับอย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับการปกป้องข้อมูล

สารสนเทศตามชั นความลับอย่างมั่นคงปลอดภัย 

๓. เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้องทบทวนระดับชั นความลับของข้อมูลในความ

รับผิดชอบของตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 
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การจ าแนกชั้นความลับของข้อมูล 

 การจ้าแนกและระบุชั นความลับของข้อมูลสารสนเทศ อจน. กา้หนดใหม้ีการจ้าแนกออกเป็น
ประเภท ดงันี  

ลับที่สุด ลับมาก ลับ 
คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในแตล่ะชั้นของความลับ 

o ข้อมู ลสารสน เทศ ซึ่ ง

หากเปิดเผยทั งหมดหรือเพียง

บางส่ วนจะก่อ ให้ เกิ ดความ

เสียหายต่อ อจน. อย่างร้ายแรง

ท่ีสุด 

o มี ความส้ าคัญ  และมี

ผ ลก ระท บ ต่ อ ค ว าม มั่ น ค ง

ปลอดภัยของ อจน. สูงมาก 

o จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ท้ า

มาตรการควบคุมการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศที่เข้มงวด โดย

พิจารณาจ้ากัดรายชื่อผู้ได้รับ

อนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลอย่าง

รอบคอบ 

o ข้อมู ลสารสน เทศ ซึ่ ง

หากเปิดเผยทั งหมดหรือเพียง

บางส่วนจะก่อให้ เกิดความ

เสียหายต่อ อจน. อย่างร้ายแรง 

o มี ค ว าม ส้ า คั ญ แ ล ะ มี

ผลกระทบ ต่ อความมั่ น ค ง

ปลอดภัย อจน. สูง 

o จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ท้ า

มาตรการควบคุมการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศที่ เข้มงวด 

โดยจ้ากัดการเข้าถึงให้กับกลุ่ม

บุคคลบางกลุ่มเท่านั น 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 ทั งห ม ด ห รื อ เพี ย ง

บางส่ วนจะก่อ ให้ เกิ ดความ

เสียหายต่อ อจน. 

o ข้อมู ลสารสน เทศของ 

อจน. เป็นข้อมูลที่ใช้งานภายใน 

อจน. และไม่ได้รับอนุญาตให้

น้าไปใช้งานภายนอก อจน. 

o จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ท้ า

มาตรการควบคุมเผยแพร่ข้อมูล

สารสนเทศที่เข้มงวด โดยจ้ากัด

การเข้าถึงให้กับกลุ่มบุคคลบาง

กลุ่มเท่านั น 

 

การทบทวนชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ 

o โดยปกตแิล้ว ความส้าคัญของข้อมูลสารสนเทศมักจะลดลงเมื่อผ่านช่วงระยะเวลา

หนึ่ง ดงันั น เจา้ของข้อมลูตอ้งทบทวนระดบัชั นความลบัของข้อมูลสารสนเทศตามความเหมาะสม 

เพื่อเปลี่ยนแปลงชั นความลบัและระบุชั นความลับบนเอกสารต้นฉบับ เพ่ือแจง้ให้ผู้เกี่ยวข้องทั งหมด

รับทราบ 
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o เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้องทบทวนระดบัชั นความลับของขอ้มูลสารสนเทศใน

ความรับผดิชอบของตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

หลักเกณฑ์ในการบริหารจดัการและใช้งานข้อมูลสารสนเทศ 
๑. เอกสารตีพิมพ์ 

ลับที่สุด ลับมาก ลับ 
การระบุชั้นความลับของขอ้มูลสารสนเทศ 
ระบุคา้ว่า “ลับที่สดุ” 

- ทุกหนา้เอกสาร หากเปน็
เอกสารแยกแผ่นหรือไม่ได้รบั
การเข้าเล่ม 

- บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสารหากไดร้ับการเข้าเลม่ 

ระบุคา้ว่า “ลับมาก” 
- ทุกหนา้เอกสาร หากเปน็

เอกสารแยกแผ่นหรือไม่ได้รบั
การเข้าเล่ม 

- บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสารหากไดร้ับการเข้าเลม่ 

ระบุคา้ว่า “ลับ” 
- ทุกหนา้เอกสาร หากเปน็

เอกสารแยกแผ่นหรือไม่ได้รบั
การเข้าเล่ม 

- บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสารหากไดร้ับการเข้าเลม่ 

การเขา้ถึงเอกสาร 
บุคคลทีไ่ดร้ับอนุญาตจาก
หัวหน้าหนว่ยงานที่เปน็เจ้าของ
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มบุคคลที่ได้รบัอนญุาตจาก
หัวหน้าหนว่ยงานที่เปน็เจ้าของ
ข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มบุคคลที่ได้รบัอนญุาตจาก
หัวหน้าหนว่ยงานที่เปน็เจ้าของ
ข้อมูลสารสนเทศ 

การเก็บรักษา 
เกบ็รกัษาในตู้เอกสารที่ปดิลอ็ค
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

เก็บรกัษาในตู้เอกสารที่ปดิลอ็ค
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

เอกสารต้นฉบบัตอ้งได้รบัการ
เก็บรกัษาอย่างดี ไม่ใหเ้กดิความ
เสียหาย 

การท าส าเนาเอกสาร 
ไม่อนญุาตให้ท้าสา้เนา - ต้องขออนญุาตจาก

เจ้าของหนว่นงานก่อน 
- ส้าเนาต้องไดร้ับการระบุ

ชื่อผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้ทา้ส้าเนา 

- ต้องขออนญุาตจาก
เจ้าของหนว่นงานก่อน 

- ส้าเนาต้องไดร้ับการระบุ
ชื่อผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้ทา้
ส้าเนา 

การท าลายเอกสาร 
ใช้เครื่องทา้ลายเอกสาร ใช้เครื่องทา้ลายเอกสาร ใช้เครื่องทา้ลายเอกสาร หรอืฉีก

เป็นชิ นเล็กๆ 
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๒. ข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

 

ลับที่สุด ลับมาก ลับ 

การระบุชั้นความลับเมื่อใชง้านข้อมูลสารสนเทศกับสือ่ที่สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลได้ 

ระบุคา้ว่า “ลับที่สดุ” และ
เจ้าของข้อมูลสารสนเทศบนส่ือ
บันทึกข้อมูล 

ระบุคา้ว่า “ลับมาก”และ
หนว่ยงานที่เปน็เจ้าของข้อมลู
สารสนเทศบนสื่อบนัทึกข้อมูล 

ระบุคา้ว่า “ลับ ส้าหรบัใช้
ภายใน อจน.” เท่านั น บนสือ่
บันทึกข้อมูล 

การเขา้ถึงข้อมลูสารสนเทศ 

บุคคลทีไ่ดร้ับการระบุชื่อเทา่นั น 

(เจ้าของข้อมูลสารสนเทศเปน็ผู้

ก้าหนดรายชื่อ ที่สามารถ

ตรวจสอบได้) 

กลุ่มบุคคลที่ได้รบัอนญุาตจาก

ผู้บริหารตั งแต่ระดบั

ผู้อ้านวยการฝา่ยขึ นไปของ

หนว่ยงานที่เปน็เจ้าของข้อมลู

สารสนเทศ 

ใช้งานได้ภายใน อจน. เท่านั น 

(อ้างอิงตามหลักการความ

ต้องการที่ใช้ขอ้มูลสารสนเทศ) 

การท าส าเนาขอ้มูลสารสนเทศ 

ไม่อนญุาตให้ท้าสา้เนาข้อมลู

สารสนเทศ 

อนุญาตให้ทา้ส้าเนาข้อมูล

สารสนเทศ แตร่ะบุชื่อผู้ขอท้า

ส้าเนา 

อนุญาตให้ทา้ส้าเนาข้อมูล

สารสนเทศ แตร่ะบุชื่อผู้ขอท้า

ส้าเนา 

การเก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้(ที่ได้รับการควบคุมการ

เข้าถึง) 

ไม่ตอ้งเข้ารหัสข้อมูล ไม่ตอ้งเข้ารหัสข้อมูล ไม่ตอ้งเข้ารหัสข้อมูล 
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การเก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ที่ไมไ่ดร้บัการควบคุมการ

เข้าถึง) 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การเก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การสั่งพิมพ์ข้อมูล 

ต้องพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศดว้ย

เครื่องพรินเตอร์ทีก่้าหนด และมี

ผู้รับผิดชอบรอเอกสาร 

ต้องพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศดว้ย

เครื่องพรินเตอร์ทีก่้าหนด และ

มีผู้รอรบัเอกสารที่เครื่องทุกครั ง 

ต้องพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศดว้ย

เครื่องพรินเตอร์ทีก่้าหนด และ

มีผู้รอรบัเอกสารที่เครื่องทุกครั ง 

 

การส่งข้อมลูสารสนเทศผ่านเครือข่ายสาธารณะ (Internet) 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การส่งข้อมลูสารสนเทศผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) 

เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล 

การท าลายข้อมลูสารสนเทศ 

ด้วยวิธีทีม่ั่นคงปลอดภัย 

(Secure deleted) 

ด้วยวิธีทีม่ั่นคงปลอดภัย 

(Secure deleted) 

ลบไฟล์ดว้ยวธิีการปกต ิ

การท าลายสือ่บันทึกข้อมลูสารสนเทศที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้อง

เฝ้าดูใหแ้น่ใจว่าสื่อบนัทึกข้อมูล

สารสนเทศถกู ท้าลายจนไม่

สามารถกู้ขอ้มูลคนืกลับมาได้ ไม่

ว่าจะด้วยวิธกีารใดๆ ก็ตาม 

เจ้าของข้อมูลสารสนเทศต้อง

เฝ้าดูใหแ้น่ใจว่าสื่อบนัทึกข้อมูล

สารสนเทศถกู ท้าลายจนไม่

สามารถกู้ขอ้มูลคนืกลับมาได้ 

ไม่วา่จะด้วย 

ท้าลายดว้ยวธิีการปกต ิ
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หมวด ๔ 

การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 ให้พนักงาน ผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์ผู้ดแูลระบบสารสนเทศ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการตามขั นตอนและแนวทางปฏิบัตดิังต่อไปนี  

๔.๑  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อควบคุมการใช้งานเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. 

เพื่อไม่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ อจน. ได้ 

๒. เพื่อความปลอดภัยในการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศของ 

อจน. 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. พนักงานต้องใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ Download 

ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่จ้าเป็น โดยเฉพาะในระหว่างเวลาท้างานซึ่งมีการใช้เครือข่ายอย่างหนัก 

๒. พนักงานต้องใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

๓. พนักงานมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศจากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง 
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๔. พนักงานจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี  

o เพ่ือการกระท้าผิดกฎหมาย หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

หรือเพื่อการกระท้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

o เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นการส่วนตัว 

o เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติให้แก่ อจน. ไม่ว่า

จะเป็นข้อมูลของ อจน. หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

o เพ่ือกระท้าการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ อจน. 

หรือ บุคคลอื่น 

o เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้เป็น

เจ้าของ หรือ ผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว 

o เพ่ือการรับ หรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ อจน. 

เช่น การรับหรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับ หรือส่งข้อมูลที่ได้รับจาก

บุคคลภายนอกอัน มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงานหรือ

บุคคลอื่น เป็นต้น 

o เพื่อขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. หรือของพนักงานอื่น

ของ อจน. หรือให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

o เพ่ือแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ 

อจน. ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ (Web site) ใดๆ ในลักษณะที่จะก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

o เพ่ือการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของ อจน. หรืออาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งหรือความเสียหายแก่ อจน.  
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๔.๒  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผูดู้แลระบบ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพือ่ก้าหนดการเข้าถึงและควบคมุการใชข้้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และระบบ

สารสนเทศของ อจน.  

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ที่ไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมถึงผูด้แูลระบบทีด่แูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ดูแลระบบต้องก้าหนดให้ผู้ใช้งานลงนามเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่าน

ของตน เช่น ลงนามในเอกสารเพ่ือแสดงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 

๒. ผู้ดูแลระบบต้องตั งค่ารหัสผ่านการใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงต้องตั ง

ค่าทางเทคนิคของระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานรหัสผ่าน 

๓. ผู้ดูแลระบบต้องก้าหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที ภายหลังจากที่ได้รับ

รหัสผ่านชั่วคราวและควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความยากต่อการเดาโดยผู้อื่น 

๔. ผู้ดูแลระบบต้องจัดส่งมอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานโดยตรงหรือวิธีที่

มั่นคงปลอดภัย โดยควรหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์หรือช่องทางเครือข่ายที่ไม่ได้มีการเข้ารหัสเป็นช่องทาง

ในการส่งและควรก้าหนดให้ผู้ใช้งานตอบกลับหลังจากที่ได้รับรหัสผ่านแล้ว 

๕. ผู้ดูแลระบบต้องก้าหนดจ้านวนครั งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดพลาดได้ไม่เกิน 

๓ ครั ง หากระบบสารสนเทศนั นสามารถก้าหนดได้ และต้องไม่แสดงรหัสผ่านที่พิมพ์ลงไปหรือซ่อน

ไม่ให้มองเห็นหรือเข้าใจได้ 
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๔.๓  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจักการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อก้าหนดการเข้าถึงและควบคมุการใชข้้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และระบบ

สารสนเทศของ อจน. 

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ที่ไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 

  ขั นตอนปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมถึงผู้ใชง้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ใช้งานต้องตั งรหัสผ่านส้าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีความยาวไม่น้อย

กว่า ๘ ตัวอักษร ไม่เว้นวรรค ควรเป็นรหัสที่มีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ 

ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควรก้าหนดรหัสผ่านจากชื่อหรือนามสกุลของ

ตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากค้าศัพท์ที่ใช้ใน

พจนานุกรม และควรหลีกเลี่ยงการตั งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยตัวอักขระที่เรียงกัน เช่น ๑๒๓, abcd 

หรือกลุ่มของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น ๑๑๑, aaa เป็นต้น 

๒. ผู้ใช้งานต้องใช้รหัสผ่านส้าหรบัแสดงตนทุกครั งในการเข้าถงึระบบสารสนเทศ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในระบบ ซึ่งอาจเข้าไปใช้งานในทางที่มิชอบ

และ/หรือท้าการลบยักย้าย ถ่ายโอน เปลี่ยนแปลง ท้าลายระบบสารสนเทศ อันจะเกิดความเสียหาย

ต่อการด้าเนินธุรกิจ ของ อจน.  

๓. ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตและได้รับสิทธิในการใช้ระบบสารสนเทศจะต้องเปลี่ยน

รหัสผ่านใหม่ทันทีเมื่อเข้าใช้งานครั งแรก 

๔. ผู้ใช้งานควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ ๙๐ วัน หรือตามระยะเวลาที่ระบบ

สารสนเทศก้าหนด และจะต้องไม่น้ารหัสผ่านที่หมดอายุแล้วมาใช้ซ ้าอีก รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการใช้

รหัสผ่านเดียวกันส้าหรับระบบงานต่างๆ  
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๕. ผู้ใช้งานต้องปกปิดและรักษารหัสผ่านของตอนอย่างดีที่สุด โดยไม่จดหรือบันทึก

รหัสผ่าน ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นรับรู้ หากรหัสผ่านถูกเปิดเผยต้องเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว ไม่ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจ้ารหัสผ่านอัตโนมัติ (Save Password) หากพบเห็นหรือสงสัยถึง

เหตุละเมิดความมัน่คงปลอดภัยในการใช้งานหรอืประเดน็อื่นใดที่เกิดขึ นเนื่องจากรหัสผ่านถูกน้าไปใช้ 

จะต้องรายงานการใช้ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่ดูแลระบบสารสนเทศแล้วแต่กรณีเพื่อท้าการ

ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

๔.๔  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการป้องกันไวรสัคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อสามารถป้องกันความเสยีหายจากไวรัสคอมพิวเตอรท์ี่อาจจะเกดิขึ นต่อเครือขา่ย
คอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศของ อจน. 

ขอบข่าย 

ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี   ครอบคลมุพนักงาน ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ห้ามปรับแต่งหรือยกเลิกการท้างานของโปรแกรม Antivirus ที่ติดตั งอยู่ในเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

๒. ห้ามน้าซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาติดตั ง  ส่วน

ซอฟต์แวร์ที่จ้าเป็นต่อการใช้งาน ก่อนติดตั งให้ตรวจสอบไวรัสด้วยโปรแกรม Antivirus ที่ติดตั งใน

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก่อน 

๓. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอก อจน. ทุกครั งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส้าหรับตรวจสอบและก้าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่ อจน. จัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝัง

ตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดการท้าลายไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลนั นโดยเร็วที่สุด 
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๔. เมื่อพบไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ติดตั งอยู่ในระบบ หากไม่

สามารถก้าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ให้แจ้ง กองสารสนเทศและประเมินผลโดยด่วน เพ่ือด้าเนินการ

แก้ไข และหน่วยงานนั นต้องให้ความร่วมมือ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ น 

๔.๕  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ (E-mail) 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้การใช้งานการรบั-ส่ง E-mail เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายตอ่ 
อจน. หรือผดิกฎหมาย และเพื่อให้พนักงานมคีวามรับผดิชอบกับการกระท้าของตัวเองในการรับ - ส่ง  
E-mail 

 
ขอบข่าย 

ครอบคลุมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานการรบั – ส่ง E-mail 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ใช้งาน E-mail จะต้องเปน็พนักงานของ อจน. เทา่นั น  

๒. แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน E-mail เปน็ ๓ กลุ่มดังนี  

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

ระดับชั น โดยพนักงานที่ ต้องการ E-mail พนักงานให้ท้ าการลงทะเบี ยนขอใช้  E-mail ท่ี 

http://www.mail.go.th 

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

เทียบเท่าขึ นไปโดยหน่วยงานที่ต้องการ E-mail หน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งความต้องการใช้

งานตาม “แบบฟอร์มขอให้งานเมล์” หากผู้แจ้งความต้องการไม่ได้เป็นผู้ใช้งาน E-mail ดังกล่าวเอง

สามารถมอบหมายให้พนักงานในหน่วยงานเป็นผู้ใช้งานแทนได้ ตาม “แบบฟอร์มมอบหมายการใช้

งานเมล์” 

 

 

 

 

http://computer.pwa.co.th/newmail/
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๒.๓ กลุ่มที่ ๓ : E-mail กรณีพิเศษ เป็น E-mail ที่หัวหน้าโครงการหรือหัวหน้า

งานขอใช้e-mail เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือใช้งานเฉพาะด้าน โดยให้แจ้งความต้องการใช้งานตาม 

“แบบฟอร์มขอให้งานเมล์” หากผู้แจ้งความต้องการไม่ได้เป็นผู้ใช้งาน E-mail ดังกล่าวเองสามารถ

มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ใช้งานแทนได้ ตาม “แบบฟอร์มมอบหมายการใช้งานเมล์” 

๓. ผู้ใช้งาน E-mail ทุกท่านจะได้รบัจัดสรรเนื อที่เมล์ ขนาด ๒๕๐ MB หากเนื อที่ที่

ได้รบัจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถแจง้ความต้องการเนื อที่เมล์เพิ่มได้ ตาม “แบบฟอร์ม

ขอให้งานเมล”์ 

๔. พนักงานควรระมดัระวังในการใช้ E-mail เพื่อไม่ให้เกดิความเสียหายต่อ อจน. 

หรือละเมดิสิทธหิรือสร้างความร้าคาญต่อผู้อืน่ หรือผดิกฎหมาย หรือละเมดิศีลธรรม และไมแ่สวงหา

ผลประโยชน ์หรอือนญุาตให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช ้E-mail ในระบบของ 

อจน. 

๕. พนักงานต้องรับผดิชอบในขอ้ความ รปูภาพ เสียง หรือแฟ้มข้อมูลที่ส่งออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้ใช้ของพนักงานนั นทั งหมด 

๖. ผู้บริหารระดบัผู้อ้านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ นไป หรอืพนักงานที่ได้รบั

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

พนักงานทุกคน 

 

๔.๖  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานอินเตอรเ์น็ต 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้พนักงานได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ใช้ในส่วนของการท้างาน ท้าให้มีความรู้เพิ่มเติม และท้างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

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

ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุมพนักงาน ที่เข้าใชง้านอนิเตอร์เน็ตผ่านทางเสน้ทางอนิเตอร์เนต็ของ อจน.  

ขั นตอนการปฏิบัตงิาน 
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๑. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็นพนักงานหรือ บุคคล/หน่วยงานภายนอก ที่ อจน. 

อนุมัติให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. 

๒. แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี  

๒.๑  กลุ่มที่ ๑ : ผู้ใช้งานที่เป็นพนักงาน อจน. มีสิทธิให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ 

อจน. 

๒.๒ กลุ่มที่ ๒ : บุคคล/หน่วยงานภายนอก/ลูกจ้าง ที่อจน. อนุมัติให้ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตของ อจน. เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้ากองสารสนเทศของ 

อจน. โดยผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ต้องจัดท้าทะเบียนผู้ใช้งานเพื่ออ้างอิงพิสูจน์ตัวตน 

๓.การใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. ส่วนกลาง สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา  

๔. ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของในส่วนกลาง และ ส้านักงานสาขา ต้องมี Username 
และ Password เพ่ือระบุตัวตนในการเข้าใช้งาน ในส่วนของ สาขา ให้มีการบันทึกชื่อผู้เข้าใช้งาน
ช่วงเวลาในการใช้งาน และ website ที่ เข้าใช้งานทุกครั ง เพ่ือให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในช่วงเวลานั นได้ ตามแบบฟอร์ม “บันทึกการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต”  

๕. เมื่อพนักงานจะเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทาง Web Browser จะต้องท้าการ 
Login โดยใช้ Usernameและ Password ตามข้อ ๔. ซึ่งพนักงานจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในของ อจน. 

๖. ผู้ใช้งานต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง และการใช้งานนั นต้องไม่
เป็นสาเหตุให้  อจน. และองค์กรอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือ
เกี่ยวข้องกับการกระท้าที่ผิดกฎหมาย 

๗. ห้ามเล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
๘. ห้ามท้าการ Download ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ตั งแต่  ๑๐ MB ขึ นไป หรือ 

Download โปรแกรมที่ไม่เปน็ประโยชนต์่อการท้างาน 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) หากจ้าเป็นต้อง Download ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ตั งแต่ ๑๐ MB ขึ นไป 
ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ้านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ นไป แล้วแต่กรณี 

๙. ไม่ใช้วิธีการควบคุม (Remote Control) เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
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๑๐. ห้ามท้าการดาวน์โหลด หรือ ส่งไฟล์ประเภทสื่อลามก อนาจาร 
๑๑. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ 

และชื่อเสียงของ อจน.  
๑๒. ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในประเภทดัง ต่อไปนี  
       ๑๒.๑  การพนัน 
       ๑๒.๒  วิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
       ๑๒.๓  ลามก อนาจาร 
       ๑๒.๔  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จริยธรรม 
๑๓. ห้ามใช้งานข้อมูลที่ได้รับโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั น 
๑๔. ห้ามใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อส่ง กระจาย หรือแจกจ่าย ดังต่อไปนี  
 ๑๔.๑ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ 
 ๑๔.๒ ข้อมูลที่เป็นความลับของ อจน. ไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 ๑๔.๓ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๑๕. การใช้งานเว็บไซต์หรือระบบ Social Network ต้องปฏิบัติดังนี  
 ๑๕.๑ ห้ามพิมพ์ข้อความหรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของ อจน. ลงใน

ระบบ 
 ๑๕.๒ ห้ามสร้างกลุ่มผู้ใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปลุกระดมพนักงานไป

ในทางที่ผิด 
 ๑๕.๓ ห้ามใช้ระบบ Application ของ Social network ที่มีผลกระทบกับการ

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

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ 
 ๑๕.๖  หากใช้ระบบ Social Network เพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร ต้องมี

ผู้รับผิดชอบเป็นตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๑๖. ห้ามผู้ใช้งานคลิกหน้าต่างโฆษณาแบบป๊อบอัพ หรือเข้าสู่เว็บไซต์ใดๆ ที่โฆษณา

โดยสแปมเนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี อาจมีโปรแกรมมุ่งร้ายแฝงอยู่ หรืออาจโจรกรรมข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับทราบหรือไม่ได้อนุญาต 
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๑๗. ห้ามผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของ อจน. แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในทางที่เสียหายต่อ อจน. (เช่น ผ่านทางเว็บบอร์ด หรือ บล็อก เป็นต้น) เนื่องจากมี
การบันทึกหมายเลข IP Address ของ อจน. 

๑๘. หากผู้ใดพบเห็นการใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายของ อจน. ไปในทางที่ไม่
เหมาะสม หรือพบเห็นการบุกรุก หรือละเมิดสิทธิของ อจน. ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาในสายงาน
ทราบทันที 
 
๔.๗  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์ อจน. 
 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของ อจน. เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายต่อ 
อจน. หรือผิดกฎหมาย และเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบกับการกระท้าของตัวเองที่ส่งเข้าไปยัง
เว็บไซต์ อจน. 

ขอบข่าย 
  พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานเว็บไซต์ อจน. บุคคลหรือองค์กรภายนอก
ที่มาใช้บริการเว็บไซต์ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ต้องระมัดระวังในการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ อจน. หรือ

ละเมิดสิทธิหรือสร้างความร้าคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหา 

ผลประโยชน์หรืออนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากเว็บไซต์ ของ อจน. 

๒. ต้องรับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ เสียง หรือแฟ้มข้อมูลที่ส่ งเข้าเว็บไซต์ของ 

อจน. 

๓. ต้องไม่น้าโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ส่งเข้าสู่เว็บไซต์ เพ่ือใช้งานหรือแจกจ่าย 

๔. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด 

๕. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัด

ฐานของสังคมจะยอมรับได้ 

๖. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื อหาที่ส่อ ไปในทางลามก อนาจาร 
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๗. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจาก

บุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

๘. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะ

วิวาท หรือก่อ ให้เกิดความวุ่นวายขึ น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น

โดยเสรี เช่น วิญญูชน พึงกระท้า 

๙. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือ 

ค้าสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา 

๑๐. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาท้าให้สาธารณะชนเข้าใจผิด 
และชื่อผู้นั นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

๑๑ . ห้ าม เสนอข้อความอันอาจเป็ น เหตุ ให้ เกิดความขัดแย้ งขึ น ระหว่าง
สถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ 

๑๒. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น E-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
โดยมีเจตนา กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร้าคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีโทรศัพท์ 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่าย
กว่าชนิดอื่น 

๑๓. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดีของสังคม 
 
๔.๘.  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook)  
 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้มีการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มี

ระเบียบ และได้รับการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่้าเสมอ 

๒. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และควบคุมการน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัว 

มาเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของ อจน. 

ขอบข่าย 
  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ทีน่้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊มาใชง้านใน
เครือข่ายคอมพวิเตอรข์อง อจน. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ในกรณี ที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ร่วมกัน ให้ท้าการกรอกแบบฟอร์ม “ใบยืม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” นั นเพื่อขออนุมัติการน้าไปใช้งาน และป้องกันการสูญหาย 

๒. ตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ใช้งานอยู่ได้รับการปรับปรุง

รูปแบบไวรัสอย่างสม่้าเสมอ 

๓. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของ อจน. ที่น้าออกไปใช้ภายนอก อจน. ต้องระมัดระวัง

ไม่ให้มีการท้าส้าเนาข้อมูลจากบุคคลภายนอก 

๔. เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือในห้องประชุม ห้ามวางเครื่องทิ งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล 

๕. ตรวจสอบว่าได้มีการตั งค่า Screen Sever เพ่ือให้ท้าการล็อกหน้าจอโดย

อัตโนมัติหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที 

๖. ห้ามพนักงานน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัว เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย

ภายในของ อจน. ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ส่วนกลางหรือผู้ช่วยผู้อ้านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต แล้วแต่กรณี 

 
๔.๙  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการส ารองและการกูค้ืนสภาพระบบสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อจัดให้มรีะบบส้ารองสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพ่ือให้มกีาร
จัดท้าแผนการด้าเนินการส้ารองและการกู้คนืสภาพระบบสารสนเทศของ อจน. เพ่ือให้สามารถใช้
ระบบสารสนเทศไดต้ามปกติอย่างต่อเนื่อง 

ขอบข่าย 
  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมผูดู้แลระบบสารสนเทศ และผู้ดแูลเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในแต่ละระบบของ อจน. ต้องจัดท้าแผนด้าเนินการ
ส้ารองและการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ ทั งแบบส้ารองข้อมูลทั งหมดที่มีอยู่และแบบเลือกส้ารอง
ข้อมูลที่ต้องการเป็นบางส่วนโดยมีแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี  
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๑. จัดท้าบัญชีรายชื่อระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมฐานข้อมูล 

รวมถึงบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบและครบถ้วน เพื่อความสะดวกใน

การใช้งาน ได้แก่คู่มือทางด้านเทคนิค คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารการรับรองลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

๓. แนวทางการส้ารองระบบสารสนเทศ ให้ด้าเนินการดังนี  

๓.๑. จะต้องจัดให้มีการส้ารองระบบสารสนเทศเป็นประจ้า โดยจัดท้าตารางเวลา

การท้างาน เกี่ยวกับการส้ารองข้อมูลของแต่ละระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากความส้าคัญของ

ระบบสารสนเทศ และธุรกิจที่ใช้ระบบสารสนเทศนั นๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ต้องใช้ใน

การด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

๓.๒  ก้าหนดแผนการส้ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในหน่วยงานและผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี

ประเด็นที่ส้าคัญ ได้แก่ 

o ระบบสารสนเทศที่จะท้าส้ารอง 

o เวลาเริ่มต้นและระยะเวลาในการท้าส้ารองระบบข้อมูลแต่ละระบบ

สารสนเทศ 

o ความถี่ในการส้ารองระบบข้อมูล 

o ระยะเวลาที่ต้องการจัดเก็บของข้อมูล แต่ละระบบสารสนเทศ 

o เงื่อนไขและข้อจ้ากัดต่างๆ ของแต่ละระบบสารสนเทศ 

๓.๓  ก้าหนดสื่อที่ใช้ในการส้ารองระบบสารสนเทศ จัดท้าสารบบ (Directory) 
ส้าหรับเทปหรือดิสก์ที่จัดเก็บไว้ทั งหมด 

๓.๔  ก้าหนดบุคคลผู้จัดเก็บรักษาสื่อ โดยให้พนักงานผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบน้า
สื่อส้ารองระบบข้อมลูไปเก็บยังพื นที่ควบคมุความปลอดภัยและอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเท่านั น 

๓.๕  จัดท้าเอกสารประกอบการส้ารองระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
o แผนการด้าเนินงานส้ารองระบบสารสนเทศของแต่ละระบบสารสนเทศ

ในแต่ละปี 

o รายละเอียดของอุปกรณ์ตัวเครื่อง โปรแกรมและระบบปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้อง 
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o ขั นตอนการท้างานและผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่างๆ  

o ขั นตอนการตรวจสอบผลการท้าส้ารองระบบสารสนเทศ 

o ก้าหนดสถานที่ จัดเก็บสื่อในการส้ารองระบบสารสนเทศทั ง ภายในและ

ภายนอกสถานที่ 

o การควบคุมการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน การก้าหนดอายุการใช้งาน 

การน้าสื่อกลับมาใช้ใหม่และขั นตอนการท้าลายของสื่อที่ใช้ในการส้ารอง 

 ๓.๖  จัดท้าสมุดบันทึกเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงานของการส้ารองระบบ
สารสนเทศ โดยมีระยะเวลาเก็บสมุดบันทึกไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาที่
รับผิดชอบในหน่วยงาน 

 ๓.๗  จัดท้าเอกสารการส้ารองระบบสารสนเทศทุกๆ ๑ ปี หรือเมื่อมีการเพ่ิม
ระบบใหม่ เข้ามาในคู่มือโดยต้องมีการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกครั ง 

๔.  แนวทางการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศหน่วยงานผู้ดูแลระบบสารสนเทศแต่ละ

ระบบใน อจน. ต้องจัดท้าแผนการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศ โดยต้องครอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี  

๔.๑  ก้าหนดระบบสารสนเทศที่จะต้องจัดให้มีแผนการกู้คืนสภาพ โดยพิจารณา

จากความส้าคัญของระบบสารสนเทศ และความส้าคัญของธุรกิจที่ใช้ระบบสารสนเทศนั นๆ เป็น

ส้าคัญ 

๔.๒  ก้าหนดผู้รับผิดชอบระบบรวมทั งในส่วนของผู้ใช้งานเพ่ือร่วมด้าเนินการใน

ประเด็น ดังนี  

o การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการด้าเนินงาน 

o การก้าหนดขั นตอนและวิธีการตรวจสอบ 

o การก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั นตอนการด้าเนินงาน 

๔.๓  ก้าหนดขั นตอนการกู้คืนสภาพระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี  
o การกู้คืนสภาพระบบปฏิบัติการและระบบสารสนเทศ 

o การเตรียมความพร้อมระบบเครือข่าย 

o การเตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์หลัก 

o การตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละขั นตอน 
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๔.๔ ก้าหนดระยะเวลาการทดสอบในแต่ละระบบ 
๔.๕  จัดท้าบัญชีรายชื่อ ตัวแทนจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั งช่อง

ทางการสื่อสารที่สามารถติดต่อได้ 
๔.๖  ก้าหนดให้มีการทดสอบการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศในแต่ละระบบ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั งพร้อมทั งบันทึกผลการด้าเนินงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
ทราบ 

๕. ในกรณีที่มีการขนย้ายส่ือบันทึกข้อมูลส้ารองไปเก็บรักษาไว้นอกองค์กร สื่อบันทึก
ข้อมูลส้ารองต้องได้รับการติดฉลากที่มีรายละเอียดชัดเจน ต้องได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมกับ
ระดับความส้าคัญของข้อมูล และระหว่างท้าการขนย้ายต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
มีความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพที่ดี และต้องมีการบันทึกข้อมูลที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ ให้
ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั ง 
 
๔.๑๐  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ขอบข่าย 
  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมพนกังาน ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ให้ทุกหน่วยงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั ง โดยพนักงานของ

หน่วยงานที่ดูแลระบบสารสนเทศ 

๒. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความจ้าเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นอกเหนือจาก

งานของหน่วยงานที่ดูแลระบบสารสนเทศติดตั งให้ และยังไม่มีใบอนุญาตสิทธิการใช้งานจากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์แล้ว ให้หน่วยงานดังกล่าวด้าเนินการดังนี  
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๒.๑  ด้าเนินการประสานงานกับผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อจัดหาใบอนุญาตสิทธิ

การใช้งานจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

๒.๒  ในกรณีที่ไม่อาจด้าเนินการตามข้อ ๒.๑ ได้ ให้หน่วยงานดังกล่าวด้าเนินการ

ลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเร็ว 

๒.๓  หากผู้ดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบได้ว่ามีการติดตั ง โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เกินความจ้าเป็นของการใช้ระบบสารสนเทศ สามารถด้าเนินการลบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั นได้ 

๓.  ให้ทุกหน่วยงานดูแลให้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ้านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ 

๔.  หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของโปรแกรมหรือข้อมูลที่ติดตั งบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานผู้นั นต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 
 
๔.๑๑  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานบรกิารเครือข่าย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชือ่มตอ่เครือข่ายภายใน (LAN) ของ อจน. 

๒. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชือ่มตอ่เครือข่ายระหวา่งส่วนกลางและส้านกังาน

สาขาของ อจน. 

๓. เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายของ อจน. เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา้

ความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุม พนกังาน และบคุคลภายนอกทุกคนที่ใช้งานเครือข่ายคอมพวิเตอรข์อง 
อจน. ทกุเครอืข่ายโดย อจน. ให้บรกิารเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ดงัตอ่ไปนี  

๑. เครือข่ายภายใน อจน. (LAN) 

๒. เครือข่ายเสมือนเชื่อมตอ่ระหว่างส่วนกลางและส้านกังานสาขา (VPN) ทั งในส่วน

ที่ อจน. เช่าใช้งานเองและเครือขา่ยของมหาดไทย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.  เครอืข่ายภายใน อจน. (LAN) 

๑.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. จะต้อง

ได้รับหมายเลข IP Address จาก DHCP Server ของ อจน. ไม่อนุญาตให้ก้าหนดหมายเลย IP 

Address เอง 

๑.๒  บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาใช้งานเครือข่ายภายในของ อจน. จะต้อง

ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองสารสนเทศหรือผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรแล้วแต่กรณี 

๑.๓  ในกรณีที่ต้องการจุดเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ิมเติม ต้องยื่นค้าร้องตามแบบ 

ฟอร์ม “ขอจุดเครือข่ายเชื่อมต่อเพิ่มเติม” 

๑.๔  เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในจะไม่อนุญาตให้ติดตั ง Application ท่ี

ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. 

๒.  เครือข่ายเสมอืนเชื่อมตอ่ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (VPN)  
๒.๑  การใช้เครอืข่ายเสมือน (VPN) ในการเชื่อมต่อระหว่าง ส้านักงานสาขา 

เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ อจน. เท่านั น 
   ๒.๒  การใชง้านผา่นเครือข่ายเสมือน จะต้องผ่านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
(Firewall) โดยไมม่ีการเปลีย่นหมายเลข IP Address 
   ๒.๓  ไม่อนุญาตใหม้ีการควบคมุเครือ่งคอมพิวเตอร์จากเครือข่ายระยะไกลผ่าน
ระบบเครอืข่ายเสมือน ยกเวน้ผู้ดแูลระบบสารสนเทศและผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๓.  การสง่ข้อมลูผ่านเครือขา่ยด้วยบริการ FTP ต้องระบุชื่อผู้เขา้ใช้งานอย่างชดัเจน
โดยการก้าหนด Username และ Password ในการเขา้ใช้งาน หรอืใช้งานแบบ SecureFTP  

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

๕.  การบริการในระบบไฟลว์อลล์ (Service) ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการปฏบิัตงิานหรือ
การด้าเนนิธุรกิจต้องถูกระงบัการใชง้าน 
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๔.๑๒  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล และซอฟต์แวร์ระหวา่งองค์กร 
 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อก้าหนดรูปแบบ ขั นตอน ในการควบคุม การแลกเปล่ียนข้อมูล หรือซอฟต์แวร์
ระหว่างองคก์รใหม้ีมาตรฐานขึ น โดยจัดทา้เอกสารขอ้ตกลง หรือสญัญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างองคก์ร เพื่อความถกูต้องปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของ อจน. 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุมบคุคลที่มีสว่นเกีย่วข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และซอฟต์แวรร์ะหว่าง
องค์กร ไดแ้ก่ พนกังาน หรอืองค์กรภายนอกที่มาทา้การแลกเปลี่ยนข้อมูล และซอฟต์แวร์ กบั อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑. เอกสาร ซอฟต์แวร ์และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ขององคก์รต้องไม่ถูกจา้หน่าย หรือ

ส่งต่อใหก้ับบคุคลภายนอกเพ่ือวัตถปุระสงค์อืน่ใด นอกเหนือจากการท้างาน หรือการด้าเนินธุรกิจที่

ได้รบัอนญุาตหรือมอบหมายโดยผู้บริหาร 

๒. การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือซอฟตแ์วร์ระหวา่งองค์กรและบุคคลภายนอกต้องได้

รบการจัดทา้เอกสารขอ้ตกลงหรือสญัญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องจัดท้าเนื อหาอย่างน้อย 

ดังนี  

๒.๑  ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการแลกเปลี่ยน 

๒.๒  ระบุวธิีการหรือขั นตอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน 

โดยวธิีในการแลกเปลี่ยนนี  ต้องไดร้ับการทบทวนอนุมตัจิากคณะกรรมการก้ากับดูแลการใช้งาน

เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. อย่างเหมาะสม 

๒.๓  ระบุวธิีการท้าปา้ยฉลาก (Label) และช่องทางในการจดัส่งขอ้มูล (Courier) 

อย่างชัดเจน 

๒.๔  ระบุเทคโนโลยีที่เลือกใช้งาน เพ่ือปกปอ้งความมั่นคงให้แก่ข้อมูลตามความ

เหมาะสม เช่น การเขา้รหัส 

๒.๕  ระบุหน้าที่ความรับผดิชอบของทั ง ๒ ฝา่ย ในการจดัเกบ็ ใช้งาน สง่ต่อ หรือ

ท้าลายข้อมูลหรือซอฟต์แวรน์ั นๆ อย่างชัดเจน 

๒.๖  ระบุวธิีในการรบัมือเมือ่เกิดเหตุละเมิดความมัน่คง (Security Incident) ขึ น

ในระหว่างการแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
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๓.  การด้าเนินการแลกเปลีย่น รวมไปถงึข้อมูลหรอืซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
ต้องถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

๔.๑๓  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน. ส าหรับ
ผู้ใช้งาน 

 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อก้าหนดกฎเกณฑ์และควบคุมการเข้าถงึข้อมูล เครือข่ายคอมพวิเตอร์ และ

ระบบสารสนเทศของ อจน. ส้าหรบัผู้ใช้งาน 

๒. เพื่อปกป้องข้อมูลบนเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ อจน. จาก

การเข้าถงึโดยผู้ที่ไมไ่ดร้ับอนุญาต 

ขอบข่าย 
  ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี ครอบคลุมพนกังาน ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศ ของ อจน. 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ค้าร้องขอเพ่ือเข้าถึงระบบสารสนเทศของ อจน. โดยผู้ใช้งานต้องได้รับการ

ทบทวนและพิจารณาอนุมัติตามขั นตอนอย่างเคร่งครัด 

๒. ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั นจึงจะมีสิทธิเข้าถึงระบบสารสนเทศ อจน. และต้อง

มีการจ้ากัดสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ต่อความจ้าเป็นในการท้างาน

ตามหลักการ “Least Privilege” เสมอ นอกจากนี  ต้องมีการแบ่งแยกอ้านาจหน้าที่ (Segregation 

of Duties) ของพนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานผู้หนึ่งผู้ใดได้รับสิทธิในการเข้าถึง

ระบบเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของต้าแหน่งงาน ทั งนี องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลง จ้ากัด หรือ

เพิกถอนสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลา  

๓. บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิในระดับพิเศษ และสิทธิการเชื่อมต่อจากระยะไกล 

(Remote Access) ต้องได้รับการทบทวนทุก ๓ เดือน 

๔. สิทธิการเข้ าถึ งระบบของผู้ ใช้งานต้องได้รับการทบทวนทุกครั งที่ มี การ

เปลี่ยนแปลง หรือเมื่อผู้ใช้งานนั นสิ นสุดสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร 

๕. บัญชีผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับการใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๙๐ วัน

ต้องถูกระงับการใช้งาน และเพิกถอนออกจากระบบเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ เดือนไปแล้ว 
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๔.๑๕  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) มีความมั่นคงปลอดภัย 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุม พนกังาน และพื นที่ของ อจน. ที่มกีารใชง้านเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
LAN)  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ห้ามใช้งานเครือข่ายไรส้าย (Wireless LAN) ก่อนไดร้ับอนุญาต 

๒. การใช้งานเครือขา่ยไร้สาย (Wireless LAN) ต้องมีการเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัย

ในการใช้งาน 

๓. ห้ามน้าอุปกรณ์กระจายสญัญาณ (Access Point) มาตดิตั งภายในพื นที่ อจน. 

๔. ถ้ามีความจา้เปน็ตอ้งใช้งานเครือขา่ยไร้สาย (Wireless LAN) ของ อจน. สามารถ

ขอใช้งานได้ตามแบบฟอรม์ “ขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย” โดยไดร้ับความเหน็ชอบจากหัวหนา้

กองสารสนเทศและประเมนิผล  

 

๔.๑๖  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเชือ่มต่อเครือขา่ยที่เป็นมาตรฐานของ อจน.  
 

วัตถุประสงค ์
  เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชือ่มตอ่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. กับ
เครือข่ายภายนอก และเป็นมาตรฐานในการเชื่อมตอ่เครือข่ายของ อจน. 

ขอบข่าย 
  ครอบคลุม พนกังาน และบคุคลภายนอกที่ใช้งานเครือข่ายคอมพวิเตอร์ของ อจน. 
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องค์การจัดการน ้าเสีย กนัยายน ๒๕๖2 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ต้องมีอุปกรณ์ Firewall และ IDP (Intrusion Detection and Prevention) ใน

การป้องกันการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายภายในของ อจน. กับเครือข่ายภายนอก 

๒. ต้องแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของ

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

เครือข่าย DMZ และเครือข่ายระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบที่ไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและ

มีความส้าคัญสูงต่อองค์กร ต้องได้รับการแยกออกจากระบบอื่นๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อม

ของตนเองโดยเฉพาะ 

๓. ไม่อนุญาตให้เครือข่ายภายนอกเข้าใช้งานเครือข่ายภายใน 

๔. อนุญาตให้เครือข่ายภายนอกเข้าใช้งานส่วนให้บริการภายนอก (Demilitarized 

zone) ได้เฉพาะโปรโตคอลที่จ้าเป็นต้องใช้งานเท่านั นคือ  HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS เพ่ือ

ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อจากอินเตอร์เน็ต 

๕. ไม่อนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานจากภายนอกส้านักงานผ่านทางระบบเครือข่าย

ใดๆ  

 
๔.๑๗  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการรกัษาความปลอดภัยในการใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และ      

ระบบข้อมูลโดยส่วนรวม 
 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานของ อจน. ในการด้าเนินการเก็บ
รวบรวมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หลักฐานของเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้
หลักฐานที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถน้าไปใช้ยืนยันในชั นศาลได้ 

ขอบข่าย 
   ขั นตอนการปฏิบัติงานนี  ครอบคลุมการจัดเก็บและปกป้องหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทั งหมด โดยเน้นที่หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถสูญเสียความ
น่าเชื่อถือ (Admissibility) ได้ง่าย 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   พนักงานจะต้องท้าตามแนวทางปฏิบตัิดงันี  

๑. ไม่ตดิตั งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจดัเกบ็หรือตรวจสอบข้อมูลบนเครอืข่าย

คอมพิวเตอรเ์วน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากหวัหน้ากองสารสนเทศกอ่น 

๒. ไม่ตดิตั งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรอือุปกรณ์คอมพิวเตอรอ์ื่นใดเพิ่มเติมในเครื่อง

คอมพิวเตอร์สว่นบุคคลของ อจน. เพื่อให้บคุคลอืน่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลนั นหรือ

เครือข่ายคอมพวิเตอรข์อง อจน. ได้ 

๓. ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์ และหมายเลข IP Address 

ประจ้าเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์ 

๔. ต้องใช้งานสื่อบันทกึข้อมูลทกุประเภท เชน่ CD-ROM ,External Hard Drive 

,Thumb Drive ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้อมูลขององคก์รที่อยู่ในสื่อ

บันทึกดังกล่าวสญูหาย หรือถูกเปดิเผยโดยไม่ได้รบัอนญุาต 

๕. ลบข้อมูลสา้คัญและซอฟตแ์วร์องค์กรออกจากอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ และสือ่

บันทึกต่างๆ ก่อนที่จะนา้อุปกรณ์และสื่อบนัทึกเหล่านั นไปซ่อม ใช้งานซ า้ภายในองคก์ร ท้าลายทิ ง 

หรือใช้งานรว่มกับบคุคลอืน่ที่ไม่มีสิทธิหรือความจา้เปน็ในการรับรู้ข้อมลูดว้ยวธิีการแบบมั่นคง

ปลอดภัย (Secure Delete/Sanitization) เพ่ือให้ข้อมลูและซอฟตแ์วร์นั นถูกทา้ลายแบบถาวรและ

ป้องกนัไม่ให้ถูกกู้คนืโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

๖. ไม่ใช้โมเดม็ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์หากมีความจา้เป็นตอ้งใช้งาน ต้องไดร้ับ

ความเหน็ชอบเป็นหนงัสือจากผู้บังคับบญัชาระดับผู้อ้านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ นไป  

๗. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทีต่นเองครอบครองใช้งานอยู ่เมื่อใชง้าน

ประจ้าวันเสร็จสิ นหรอืเมื่อมกีารยุตกิารใชง้านเกินกว่า ๑ ชั่วโมง เวน้แต่เครื่องคอมพวิเตอร์นั นเป็น

เครื่อง บริการ (server) ที่ต้องเปดิตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๘. ท้าการตั งค่า Screen server ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองรับผดิชอบให้มีการ

ล็อคหน้าจอหลงัจากทีไ่มม่ีการใช้งานเกนิกวา่ ๑๕ นาท ี

๙. ห้ามเลน่เกมส์คอมพิวเตอร์ 
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๑๐. ใหค้วามรว่มมอืและอ้านวยความสะดวกแก่ผูบ้ังคบับัญชา ผู้ดแูลเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ผูด้แูลระบบสารสนเทศหรอืคณะกรรมการก้ากับดูแลการใชง้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์สว่นบุคคลของพนักงาน  

๑๑. ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือน เช่น บุคคลทั่วไปจะพิงปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และแต่กรณี 

๑๒. ห้ามบุคคลภายนอกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ อจน. ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากหวัหน้ากองสารสนเทศและประเมินผลในส่วนกลาง หรือผู้จัดการสาขา แล้วแต่กรณี 

ซึ่งต้องมีเหตุผลว่าเป็นการใช้งานเพ่ือประโยชน์ของ อจน. เท่านั น 

๑๓. ไม่เข้าไปในสถานที่ตั งของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศก่อนได้รับ

อนุญาต 

๑๔. ต้องขออนุมัติจากทางฝ่ายอาคาร หรือผู้มีอ้านาจในกรณีที่ต้องการน้าอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ต่างๆ ออกนอกหน่วยงาน 

๑๕.  มีหน้าที่ในการรายงานสิ่งผิดปกติ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง หรือเหตุละเมิดความ

มั่นคงใดๆ ที่พบเห็นหรือต้องสงสัยต่อผู้บงัคับบัญชาและ/หรอื พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย

ทันที เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

๑๖.  คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศที่เป็นของ ส้านักงานสาขา เช่น ข้อมูลและส้าเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจ้าตัว บัตร

ผ่านเข้าหรือออก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชารวมทั งขอรบัขอ้มูลส่วนบคุคลที่อยู่บนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์คนื

จากผู้บังคับบัญชา ภายในก้าหนด ๗ วัน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

๑๗. การเก็บหลักฐานจากเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้ในการด้าเนินการ

สืบหาตัวผู้กระท้าผิดมาด้าเนินคดี การเรียนค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 

หรือผู้ให้บริการ หรือการฟ้องร้องเรียนค่าเสียหายตามกฎหมาย จะต้องท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวกับหลักฐานและเก็บรักษาหลักฐานไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยตามวิธีการดังต่อไปนี  
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 ๑๗.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวกบั 

o ผู้ที่พบหลักฐาน 

o Directory/Folder/Drive หรือวิธีที่พบหลักฐาน 

o วันและเวลาที่พบหลักฐาน 

o พยานที่รู้เหน็การพบหลกัฐาน (หรือ log file ที่สามารถใช้ในการ

อ้างอิงการพบหลักฐาน) 

o ภาพถ่ายสถานที่เกดิเหตแุละอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

๑๗.๒ การรักษาความมัน่คงปลอดภัยให้กบัหลกัฐานโดย 
o การเกบ็รกัษาข้อมูลจริง (เกบ็รักษาเครื่องหรือสื่อบนัทึกที่มีข้อมูล

จริง) ไว้ในทีป่ลอดภัยที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม 

o หากเป็นไปได้เครื่องคอมพิวเตอร์ทีม่ีข้อมูลจรงิอยู่นั น ไมค่วร

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 

o ท้าส้าเนาข้อมูลจริงเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง โดยใช้โปรแกรมท้าส้าเนา

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

ในที่ปลอดภัยที่มีการที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม (หากเป็นไปได้ให้แยกสถานที่จัดเก็บ

ออกจากข้อมูลต้นฉบับ) 

o หลักฐานจากเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยควรเข้ารหสัแบบ 

MD๕ Checksum เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของหลักฐาน 

๑๗.๓ การสืบพยาน ตรวจพิสูจน์หลักฐาน หรือการดา้เนนิการเพื่อสืบหา
ผู้กระท้าความผดิมาด้าเนินคดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานเอกสารต้นฉบบัหรอืข้อมูลจรงิที่เปน็หลักฐาน 
แต่ให้ใชเ้อกสารหรือข้อมูลสา้เนาทดแทน 
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๔.๑๘  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของผูดู้แลเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 
  วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อก้าหนดกระบวนการพื นฐานในการปฏิบัตแิละการควบคมุระบบสารสนเทศ

ของ อจน. 

๒. เพื่อให้การรายงานและเสนอความคดิเหน็ดา้นการบริหารระบบสารสนเทศกบั

คณะกรรมการกา้กับดแูลและการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ของ อจน. เปน็ไปอย่างรวดเร็วถกูต้อง และเป็นระบบ เพ่ือสั่งการปรับปรุงประสิทธภิาพและการ

บริหารระบบ 

  ขอบข่าย 
   ขั นตอนการปฏิบัตงิานนี  ครอบคลุมผูดู้แลเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และผูดู้แลระบบ
สารสนเทศ ของ อจน.  
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  หากพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางที่จะละเมิดข้อก้าหนดการใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแห่งขั นตอนและแนวทางปฏิบัตินี  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และผู้ดูแลระบบสารสนเทศจะต้องรายงานให้คณะกรรมการก้ากับดูแลการใช้งานเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่ เหนือขึ นไป

ทราบโดยเร็วที่สุด และในกรณีจ้าเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ นแก่ อจน. ผู้ดูแลเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศมีอ้านาจในการระงับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสารสนเทศของพนักงานดังกล่าวได้ทันที 

๒.  จะต้องตรวจสอบข้อมูลของบุคคลภายนอกที่เข้ามาให้ค้าปรึกษาหรือปฏิบัติงาน

ภายในพื นที่ควบคุมความปลอดภัย ถ้าหากบุคคลนั นต้องการใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในการท้างานกับ

ระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องท้าการเข้าสู่ระบบให้ด้วยตนเอง และ/หรือติดตามการด้าเนินงานอย่าง

ใกล้ชิด 

๓.  มีหน้าที่ในการเสนอความเห็น และข้อสังเกตต่อคณะกรรมการก้ากับดูแลการใช้

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ อจน. ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่

เหนือขึ นไป เพ่ือพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการบริหารเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 



                                      แผนบริหารความต่อเนือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2562 

- ๑๐๙ - 

องค์การจัดการน ้าเสีย กนัยายน ๒๕๖2 

๔.  จะต้องไม่ใช้อ้านาจหน้าที่ของตนไปในการเข้าถึงข้อมูลที่รับหรือส่งผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับมา หรือ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

เป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ 

๕.  ต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เป็นของ อจน. เช่น 

ข้อมูลและส้าเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจ้าตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชารวมทั ง

ขอรับข้อมูลส่วนบคุคลทีอ่ยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอรค์ืนจากผู้บังคับบัญชาในทันทีที่พ้นหน้าที่ และให้

ผู้บังคับบัญชาด้าเนินการตรวจสอบการคืนทรัพย์สินของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบ

สารสนเทศ ที่พ้นจากหน้าที่โดยละเอียด  

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การตั้งค่าอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ 

การตั้งค่า FortiGate DMZ interface 

Firewall FortiGate 

 

 
ท าการตั้งค่า FortiGate DMZ interface 

 

 
 
 
 
 



 
 

ท าการสร้าง Virtual IPs 
 

 
 

ตั้งคา่ด้านความปลอดภัย 

 



 
ท ำกำรสร้ำง Internal LAN Zone  
 

 
 
 
 

ตั้งค่ำกฎกำรเข้ำถึง Internal LAN zone policy 

 

 

 

 

 



 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) 

>> DELL PowerEdge R440  

 
 

ท ำกำรก ำหนด Roles, Features Wizard, Network Policy Access Services 

 

  

 

 

 

 



 

ท ำกำรติดตั้ง Radius server service 

 

ท ำกำรตั้งค่ำ Network policy ส ำหรับ Server  

 

 

 



 

ท ำกำรสร้ำง Radius Client 

 

ท ำกำรตั้งค่ำ Radius server ส ำหรับมำตรฐำน 802.1X ส ำหรับกำรเชื่อมตอ่มีสำยและไร้สำย  

 



องค์การจัดการน ้าเสีย 

ใบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 

ฝ่ำย………….......................……………………… กอง………..................……………………………. วันที่ยืม…………………….....................…………………….  

ล้าดับที ่ รายการ หมายเลขเครื่อง รหัสสินทรัพยถ์าวร/วสัดถุาวร จ้านวน หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ผูย้ืม………………………………………………………………………………………....…. 

 

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



 

 องค์การจัดการน ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอจุดเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม 

เลขที่ : 

วันที่ : 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลผูข้อจุดเชือ่มต่อเครือขา่ยเพ่ิมเติม 

ด้วย นำย/นำง/นำงสำว______________________________รหัสพนักงำน______________________ 

ต ำแหนง่ : _______________________ระดับ_____สำยงำน : _______________________________ 
ฝ่ำย  : __________________________สำขำ/กอง : _______________________________________ 
สำยงำน : ________________________มีควำมประสงค์ขอจุดเชื่อมต่อเครือข่ำยเพ่ิมเติม จ ำนวน____จุด 
เพ่ิมเติมเนื่องจำก___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ ๒ : ความเห็นของหน่วยงานที่ร้องขอ 

๑.  ความเห็น ผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือหวัหนา้กอง 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ลงชื่อ : ___________________________  
ต ำแหนง่ : _________________________ 

วันที_่_____________________________ 

ส่วนที่ ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 

๑. ความเห็น หวัหนา้กองสารสนเทศและประเมินผล   

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ลงชื่อ :  _________________________ 
 
วันที่_____________________ 

 

 



 

 องค์การจัดการน ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

เลขที่ : 

วันที่ : 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลผูข้อจุดเชือ่มต่อเครือขา่ยไร้สาย 
ด้วย นำย/นำง/นำงสำว______________________________รหัสพนักงำน_____________________ 

ต ำแหนง่ : _____________________ระดับ_____สำยงำน : _______________________________ 
ฝ่ำย  : _________________________สำขำ/กอง : _______________________________________ 
มีควำมประสงค์จะขอใช้งำนเครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) ของ อจน. เพรำะ_____________________ 
____________________________________________________________จ ำนวน_________เครื่อง 

 

 
 
 

ลงช่ือผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัท่ี___________________________________ 

ส่วนที่ ๒ : ความเห็นของหน่วยงานที่ร้องขอ 
๑. ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

_______________________________________ 

ลงชื่อ : _________________________________ 

ต ำแหนง่ : ______________________________ 

วันที ่: ________________________________ 

๒. ควำมเห็น ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำกอง 

___________________________________ 

ลงชื่อ : ____________________________ 

ต ำแหนง่ : __________________________ 

วันที ่: _____________________________ 
ส่วนที่ ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 
๑. ควำมเหน็   ผอ.ฝพอ.    ผู้จัดกำรสำขำ 

__________________________________________ 

ลงชื่อ : ____________________________________ 

วันที่ : _____________________________________ 

๒. ควำมเหน็ ห.กสป. 

___________________________________ 

ลงชื่อ : _____________________________ 

วันที่ : ______________________________ 



 

 องค์การจัดการน ้าเสีย 
แบบฟอร์ม ใบขอยืมอุปกรณ์เครือข่าย 

เลขที่ : 

วันที่ : 

ส่วนที่ ๑ : ค้าขอยืมอุปกรณ์เครือข่าย 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว__________________________________รหัสพนักงำน________________ 
ต ำแหน่ง : _______________________ระดับ____สำยงำน : _______________________________ 
ฝ่ำย  : _________________________สำขำ/กอง : _______________________________________ 
มีควำมประสงค์จะขอยืมอุปกรณ์เครือข่ำย____________ ในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยภำยใน อจน. เพ่ือใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของ อจน. โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ำย ดังนี้ 

 ชนิดอุปกรณ์ : _______________________ 

 รุ่น : ______________________________ 

 หมำยเลข S/N : _____________________ 

 MAC Address : _____________________ 
 

ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำจะดูแลรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยที่ยืมเป็นอย่ำงดี 
 

ลงช่ือผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัท่ี___________________________________ 

ส่วนที่ ๒ : ผู้ให้ยืม เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและประเมินผล 

ลงชื่อ : ________________________ต ำแหน่ง : ___________________วันที_่________________ 

ส่วนที่ ๓ : การรับ-คืน อุปกรณ ์
ได้รบัส่งคนืเมื่อวนัที่ ________________________ 
 ครบ   ไม่ครบ สิ่งที่ยงัไมไ่ดร้ับคนื คอื ____________________________________________ 
 สภำพเรียบร้อย   สภำพไม่เรียบร้อย เพรำะ _______________________________________ 
 
ลงชื่อผู้คนื____________________________    ลงชือ่ผู้รับคนื_____________________________ 
 
            (                                         )                   (                                           ) 
 
           วันที่________________________                     วันที่___________________________ 



 องค์การจัดการน ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เลขที่ : 

วันที่ : 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลผูข้อยืมอปุกรณ์คอมพิวเตอร ์
 
ด้วย นำย/นำง/นำงสำว______________________________รหัสพนักงำน_____________________ 

ต ำแหนง่ : _______________________ระดับ____สำยงำน : _______________________________ 
ฝ่ำย  : _________________________สำขำ/กอง : _______________________________________ 
 
มีควำมประสงค์จะขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 
ล้าดับที่ รายการอุปกรณ์ เหตุผลที่ยืม 
   
   
   
   
   

 
ลงช่ือผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัท่ี___________________________________ 

ส่วนที่ ๒ : ความเห็นของหน่วยงานที่ร้องขอ 

๑. ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
_______________________________________ 
ลงชื่อ : _________________________________ 
ต ำแหน่ง : _______________________________ 
วันที่ : __________________________________ 

๒. ควำมเห็น ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำกอง 
_______________________________________ 
ลงชื่อ : _________________________________ 
ต ำแหน่ง : _______________________________ 
วันที่ : __________________________________ 

ส่วนที่ ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 

๑. ควำมเหน็  ห.กสป. 
________________________________________________________________________________ 
ลงชื่อ : _________________________________ 
วันที่ : __________________________________ 



 
องค์การจัดการน ้าเสีย 

แบบฟอร์ม ขอใช้งานอินเทอร์เน็ต ส้าหรับบุคคลภายใน 

เลขที่ : 

วันที่ : 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลผูข้อ 
 
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว___________________รหัสพนักงำน________________________ 

ต ำแหนง่ : _______________________ระดับ___สังกัดงำน : ________________________________ 
องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียสำขำ/กอง : ______________________________________________________ 
สำยงำน : ________________________  ขอใช้งำนอินเทอร์เน็ตเนื่องจำก________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
กำรขอใช้งำนอินเทอร์เน็ตดังกล่ำวข้ำพเจ้ำยินดีจะรับผิดชอบทุกกำรกระท ำผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ 
 

ลงช่ือผูข้อใชง้าน__________________________ 
 
                   (                                          ) 

วนัท่ี_________________________________ 

ส่วนที่ ๒ : ความเห็นของหน่วยงานที่ร้องขอ 
๑. ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
____________________________________ 
ลงชื่อ : ______________________________ 
ต ำแหน่ง : ____________________________ 
วันที่ : _______________________________ 

๒. ควำมเห็น ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำกอง 
____________________________________ 
ลงชื่อ : ______________________________ 
ต ำแหน่ง : ____________________________ 
วันที่ : _______________________________ 

ส่วนที่ ๓ : ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผดิชอบระบบ 
๑. ควำมเหน็   ผอ.ฝพอ.    ผู้จัดกำรสำขำ 

______________________________________ 

ลงชื่อ : _________________________________ 

วันที่ : __________________________________ 

๒. ควำมเหน็ ห.กสป. 

______________________________________ 

ลงชื่อ : ________________________________ 

วันที่ : _________________________________ 



องค์การจัดการน ้าเสีย 

บันทึกการเข้าปฏิบัติงานในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อจน. 

 วันท่ี 
เวลา 

ชื่อ-สกลุ  
(ตัวบรรจง) 

ลายมือชือ่ หน่วยงาน/บริษัท เบอรต์ิดต่อ 
ระบบสารสนเทศ/
รายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน 
ผู้ควบคุม 

เข้า ออก 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 องค์การจัดการน ้าเสีย 
แบบฟอร์ม ใบขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เลขที่ : 

วันที่ : 

ส่วนที่ ๑ : ค้าขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว_____________________________________________รหัสพนักงำน________________ 
ต ำแหน่ง : ________________________________ระดับ______กอง : ____________________________________ 
ฝ่ำย : _______________________________สำยงำน : ________________________________ 
มีควำมประสงค์จะขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รำยละเอียด ดังนี้ 

 รหัสอุปกรณ์ : ________________________________ 

 อำกำรที่แจ้งซ่อม : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

ลงช่ือผูข้อแจง้ซ่อม__________________________      
 

                      (                                          ) 

    วนัที______________________________ 

ส่วนที่ ๒ : ผู้รับซ่อม เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและประเมินผล 

ลงชื่อ : __________________________________ต ำแหน่ง : ______________________วันที_่________________ 

ส่วนที่ ๓ : การรับ-คืน อุปกรณ ์
ได้รบัส่งคนืเมื่อวนัที่ ________________________ 
 ครบ   ไม่ครบ สิ่งที่ยงัไมไ่ดร้ับคนื คอื ________________________________________________________ 
 สภำพเรียบร้อย   สภำพไม่เรียบร้อย เพรำะ ___________________________________________________ 
 
ลงชื่อผู้ส่งคนื____________________________                    ลงชื่อผู้รบัคืน_____________________________ 
 
            (                                            )                                   (                                            ) 
 
          วันที_่__________________________                                  วันที่______________________________ 
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คณะผู้บริหารความต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 




