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คาํนาํ 
องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบเพื่อการดูแลรักษาความมั ่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบ

ต่าง ๆ ประกอบกับ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM  โดยกําหนดให้มี

การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศองค์กร  (Information Security Management 

System (ISMS) Audit)  

องค์การจัดการน้ำเสีย จึงได้จัดทําคู่มือการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ

องค์กร 
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บทท่ี ๑ บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื ่อพัฒนาการ

บริหารงานภายในขององค์กรมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการ

ในการดูแลความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัย

คุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง จึงจําเป็นต้องมีแนวทางการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศขององค์กร ประกอบกับ ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 

Model : SE-AM  กําหนดให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์กร  

(Information Security Management System (ISMS) Audit)  อย่างต่อเนื่อง 

กองสารสนเทศและประเมินผล (กสป.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แก่ผู้บริหารในการ

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการตรวจสอบ ติดตามด้านการดูแลรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของ อจน. จึงได้จัดทําคู่มือการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั ่นคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ขององค์การจัดการน้ำเสีย (Information Security Management System (ISMS) 

Audit) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 

(IT Audit)  

๒. เพื่อให้พนักงานสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการกํากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดี 
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บทที่ ๒ แนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามกรอบงาน COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technology) Framework  
 

๒.๑ ความเป็นมาของ COBIT 

COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) ได ้ ร ับการ

พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยสมาคมการควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ หรือ The Information 

Systems Audit and Control Association (ISACA) และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศภิบาล หรือ Information 

Technology Governance Institute (ITGI) เป็นผู้ดูแลในปัจจุบัน ซึ่ง ISACA และ ITGI เป็นองค์กรชั้นนําในด้าน

ของการตรวจสอบและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

COBIT มีพื้นฐานมาจากกรอบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น Capability Maturity Model (CMM) ของ 

Software Engineering Institute (SEI), ISO ๙๐๐๐ และ Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL) และเดิมผู้พัฒนาจะให้ COBIT เป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบการควบคุม

ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ผู ้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารระบบสารสนเทศนําไปใช้มากขึ้น เนื่องจาก 

COBIT เป็นทั้งแนวคิด และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

ดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการอ้างอิงถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ซึ่งสามารถ นําไป

ปรับใช้ได้ในทุกองค์กรสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งเน้นในการยกระดับประสิทธิภาพ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นส่วนผลักดันงานขององค์กร COBIT เป็นบทสรุปรวมของความรู้หรือข้อมูล

ต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการสําหรับการนําไปปรับใช้ เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี

และเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่การเป็น องค์กรที่มี “ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ IT Governance 

กล่าวคือสามารถ บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า

กับการลงทุนและมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดย COBIT รวบรวมตัววัด (Measures) 

เครื่องบ่งชี้ (Indicators) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Processes) และแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีที่สุด (Best Practices) 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างสามารถเข้าใจและนําไปใช้ได้โดยง่าย อีกทั้ง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ผู้ที่นํา COBIT 

ไปใช้ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารระบบสารสนเทศ และผู้ตรวจสอบสามารถนําสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือ 

เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานภายในองค์กรและช่วยให้การลงทุนทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จอย่างตรงตามความต้องการทางด้านธุรกิจอีกทั้งยังช่วยยกระดับของการ

ควบคุมด้านความปลอดภัยที่จําเป็นสําหรับการป้องกันสินทรัพย์ต่างๆ ขององค์กร แนวทางในการบริหารจัดการ

ของ COBIT สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อให้สามารถตอบคําถามต่าง ๆ ของผู้บริหารได้ ความคุ้มค่าของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศกับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ควรใช้อะไรเป็น ตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี อะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ตรงตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ และความเสี่ยงที่จะทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  มีอะไรบ้าง จะมีวิธีการตรวจสอบ

และการควบคุมอย่างไรเพื่อลดโอกาสเกิดของความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลง 

๒.๒ โครงสร้างของ COBIT  

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื ่อสนับสนุนการทํางานและกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร          
จะสามารถประสบความสําเร็จได้นั้นองค์กรจะต้องมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่างๆ ให้ชัดเจนและ
พนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่ได้จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้และจะใช้สิ ่งต่าง ๆ 
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่ง COBIT ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
นํามาใช้ในองค์กร แบ่งออกเป็น ๔ กระบวนการหลัก ดังนี้ 

๑. การวางแผนและการจัดองค์กร (Plan and Organize : PO)  
๒. การจัดหาและนําระบบออกใช้งานจริง (Acquire and Implement : AI)  
๓. การส่งมอบและการสนับสนุน (Delivery and Support : DS) 
๔. การติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate : ME)  

๒.๒.๑. การวางแผนและการจัดองค์กร (Plan and Organize : PO)  

การกําหนดวิธีที่จะทํา ให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญเพ่ือให้สารสนเทศนั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านภารกิจขององค์กรได้ซึ่งการกําหนดกลยุทธ์ที่สามารถนํามาใช้ได้จริงนั้นจําเป็นที่
จะต้องมีการวางแผน มีการบริหารจัดการที่ดี และต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบร่วมกัน และ
ท้ายสุดองค์กรจําเป็นต้องมีการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม จะทําให้ผู้บริหาร
สามารถตอบคําถามต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 

๑) ทําให้ผู้บริหารทราบว่า กลยุทธ์ทางด้าน IT และกลยุทธ์ทางด้านภารกิจเป็นไป ใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

๒) ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ IT ที่องค์กรนํามาใช้มีความเหมาะสม กับความ
ต้องการทางด้านภารกิจหรือไม่ 

๓) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถทราบได้ว่าองค์กรกําลังประสบความสําเร็จ ด้วยการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่หรือไม่ 

๔) เพ่ือให้ทราบได้ว่าพนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือไม่ 
๕) เพ่ือให้ทราบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงทางด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานของตนหรือไม่และจะมีวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ อย่างไร 



 
 

๗ 

 

๒.๒.๒. การจัดหาและนําระบบออกใช้งานจริง (Acquire and Implement : AI)          
 การดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้นั้น จะต้องมีการระบุการพัฒนาหรือจัดซื้อจัดหา นําไป

ติดตั้งใช้งานรวมถึงการผนวกรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานและรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงและการดูแลรักษาระบบงานที่องค์กรมีอยู่เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศยังคง
สามารถสนับสนุนการทํางานและวัตถุประสงค์ ได้อยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้บริหารสามารถตอบคําถามต่าง ๆ เหล่านี้
ได ้

๑) โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่กําลังพัฒนาหรือจัดหานั้นสามารถ นํามาใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างประโยชน์ให้กับภารกิจได้หรือไม่ 

๒) โครงการที่กําลังพัฒนาหรือจัดหานั้นสามารถนํามาใช้งานได้ทันตาม ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

  ๓) ระบบใหม่ท่ีนํามาใช้งานนั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม ความ
ต้องการของภารกิจหรือไม่ 

  ๔) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานของภารกิจใน ปัจจุบัน
หรือไม่ 

๒.๒.๓. การส่งมอบและการสนับสนุน (Delivery and Support : DS)  

การส่งมอบบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อมีความต้องการจากองค์การซึ่งรวมตั้งแต่การส่ง
มอบบริการ การดําเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการให้บริการ การบริหารจัดการ
สารสนเทศและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไปจนถึงการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มี
ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานที่ตนเองทําให้ผู้บริหาร สามารถตอบคําถามต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ 

๑) การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือไม่ 

๒) ต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ไปคุ้มค่าแล้วหรือไม่ 
๓) การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรสามารถที่จะใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยหรือไม่ 
๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีการรักษาความลับ (Confidentiality) 

ความถูกต้องตรงกัน (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) เพียงพอ แล้วหรือไม่ 

๒.๒.๔. การติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate)  

การตรวจสอบติดตามและ ประเมินผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยกระบวนการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด จะต้องได้รับการประเมินอยู่เสมอ เพ่ือรับประกันได้ถึงคุณภาพและการปฏิบัติตาม



 
 

๘ 

 

ข้อบังคับของการควบคุมการระบุถึงการบริหารจัดการในด้านของประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศซึ่งจะต้อง
ได้รับการประเมินจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะทําให้ผู้บริหารสามารถตอบ คําถามต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้ 

๑) มีการประเมินหรือวัดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ ตรวจหาปัญหา
ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 

๒) ผู้บริหารจะสามารถม่ันใจได้อย่างไรว่าการควบคุมต่างๆ ที่องค์กรนํามาใช้นั้นมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง 

๓) ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่นั้นสามารถสนับสนุน เป้าหมาย
ของภารกิจหรือไม่ 

๔) มีการวัดผลและรายงานในเรื่องของความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติตามกฎ และ
ประสิทธิภาพ ไปยังผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหรือไม่ 

 
กรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของ IT (COBIT Cube) 

 

 

 



 
 

๙ 

 

 

๒.๓ ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยหลัก ๒ ตัว ได้แก่ 

๒.๓.๑ คุณภาพของสารสนเทศ (Information Criteria) ๗ ประการ 

๑) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) หมายถึงมีการจัดการกับข้อมูลที่ใช้หรือ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการส่งมอบระบบสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ได้อย่าง ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ 

๒) ประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็มที่ (คือให้

ผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด) เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีผู้ใช้ ต้องการ 

๓) การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายถึงมีการป้องกันการเปิดเผย ข้อมูลที่มี

ความสําคัญต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาต 

๔) ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) หมายถึง ความถูกต้องตรงกันและ ความครบถ้วน

สมบูรณ์ของสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กร 

๕) ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) หมายถึง การที่สามารถ เรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ได้ตลอดเวลาเมื่อผู้ใช้ต้องการ รวมถึงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพยากรที่จําเป็นต่างๆ และ

การรักษาระดับความสามารถในการทํางานของทรัพยากรเหล่านั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่

ตลอดเวลา 

๖) การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance) หมายถึง การที่องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ข้อตกลง หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่มีข้ึน เพ่ือบังคับใช้ทั้งจาก

หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

๗) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการหา ข้อมูลที่เหมาะสม

และเชื่อถือได้ให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน และให้สามารถจัดทํา รายงานทางการเงินหรือรายงานอ่ืน ๆ 

ที่จําเป็น 

 

 

 



 
 

๑๐ 

 

๒.๓.๒ ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ประเภทได้แก่ 

 ๑) ระบบงานประยุกต์ (Application Systems) ได้แก่ ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งแบบที่ปฏิบัติเองด้วยมือและแบบที่ทําด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 

๒) สารสนเทศ (Information) ได้แก่ ข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปภาพ 

ข้อมูลเสียง เป็นต้น โดยสามารถเป็นได้ท้ังข้อมูลที่มีโครงสร้างและท่ีไม่มีโครงสร้าง ที่องค์กรนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

๓) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์กร ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมตั้ง Hardware, Software, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ

บริหารฐานข้อมูล, ระบบเครือข่าย และยังรวมไปถึงทรัพยากร ต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น 

อาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

๔) บุคลากร (People) ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในการบริหาร และการปฏิบัติงาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สามารถม่ันใจได้ว่าระบบสารสนเทศจะ ได้รับการดูแลที่ดีจากบุคลากรที่มี

ความสามารถ 

๒.๔.  ภาพรวมของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการนํากรอบวิธีการปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด

จากมาตรฐานต่างๆ มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม และ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อองค์กรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และเป็นการลดความเสี่ยงที่องค์กร

ต้องเผชิญไปด้วยในตัวและทำให้สามารถแน่ใจได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้สนับสนุนวัตถุประสงค์ของ

ภารกิจ เพื่อที่จะทําให้องค์กร สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและช่วยให้องค์กรมี วิธีที่ใช้

ในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมซึ่งหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของธรรมาภิบาลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศนั ้นถือเป็นอีกหน้าที ่หลักของผู ้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ  อจน.(Board of 

Directors) ในการผลักดันให้องค์กรก้าวเข้าสู่หลักธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

 

 

 



 
 

๑๑ 

 

๒.๔.๑ ความสําคัญของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสําคัญของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้องค์กรมีการบริหารงานที่เป็นระบบ

ระเบียบ มีขั้นตอนที่แน่นอน ลดความซำ้ซ้อน และลดความเสี่ยงทําให้ องค์กรสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพยังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรดังนี้ 

๑) ช่วยป้องกันการทุจริตของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานได้เนื่องจาก การบริหารงานที่

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๒) ช่วยให้การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดคือได้ผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กรโดยที่ใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด 

๓) ช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทําให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับองค์กร  

เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในองค์กรมากยิ่งขึ้น 

๒.๔.๒ ความต้องการในเรื่องธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

องค์กร 

มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนที่จําเป็นจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของธรรมาภิบาล ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือที่จะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง COBIT ได้ จัดเตรียมเนื้อหาใน

หัวข้อ “IT Governance Implementation Guide” เพ่ือช่วยตอบคําถามที่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องการ

ทราบในเรื่องของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ 

๑) ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการผู้จัดการ (Executives and Board of 

Director) ต้องการที่จะทราบว่าจะสามารถกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไรให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ 

โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและจะนําแนวทางปฏิบัติของธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ปรับใช้กับองค์กรให้เหมาะสมได้อย่างไรเพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่มี

ความสําคัญต่อองค์กรจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

๒) ผู้บริหาร (Manager) ต้องการที่จะทราบว่า จะสามารถกําหนดความต้องการทางด้าน

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างไรเพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่า โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูก ทําให้ลดน้อยลง 



 
 

๑๒ 

 

๓) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager) ต้องการที่จะทราบว่าจะต้องทํา

อย่างไร เพ่ือให้การบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้องการของภารกิจ

อยู่ตลอดเวลา 

๔) ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor) ต้องการที่จะ ทราบว่า จะต้อง

ทําอย่างไรในการที่จะนําเนื้อหาต่าง ๆ ของ COBIT มาปรับใช้ในกระบวนการ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือให้สามารถแน่ใจได้ว่ากระบวนการตรวจสอบจะมี ประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายงานอื่น 

๕) ความเสี่ยงและพนักงานทั่วไป (Compliance Officer) ต้องการที่จะ ทราบว่า 

ผู้จัดการด้านความเสี่ยง (Risk Manager) และพนักงานทั่วไปสามารถนํา COBIT มาใช้ใน เรื่องที่เก่ียวกับกิจกรรม

ด้านความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับได้อย่างไรเพ่ือให้ สามารถแน่ใจได้ว่า ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ถูกค้นพบได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานที่จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ (IT Complies) 

มีการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายหรือไม่ 

  ๒.๔.๓ การจัดการธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Focus Areas)  

การจัดการธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเป็น ๕ ส่วนหลัก ดังนี้ 

๑) การจัดวางกลยุทธ์ (IT Strategic Alignment) การเชื่อมโยงให้เกิด ความสอดคล้อง

กันระหว่างแผนทางธุรกิจกับแผนทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะครอบคลุม การกําหนดและการวางแผน การ

ดูแลรักษา และการตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยี สารสนเทศและการทําให้กระบวน การปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปในทิศทาง เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร 

๒) การนําเสนอคุณค่า (Value Delivery) การนําเสนอคุณค่าตลอดจน วงจรของการ

นําส่งหลักการพื้นฐานของการสร้างคุณค่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือการส่งมอบให้ ตรงเวลาอยู่ในงบประมาณท่ี

กําหนด ผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องสามารถระบุได้และเป็นไปตามที่ได้ กําหนดไว้เพ่ือทําให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถสร้างประโยชน์ได้ตามที่กําหนดไว้ใน กลยุทธ์ขององค์กร 

๓) การจัดการกับทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources Management) 

การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งครอบคลุมในส่วนของการ ลงทุนอย่างไรเพ่ือให้ได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุดและเรื่องการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสําคัญต่อองค์กร (ได้แก่ 

ระบบงานประยุกต์ สารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร) อย่างเหมาะสมกับการนําความรู้และโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่องค์กรมีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 



 
 

๑๓ 

 

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดําเนินงานขององค์กร

และสามารถตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีความสําคัญต่อองค์กรเพื่อเป็น การปลูกฝังในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในองค์กร 

๕) การวัดประสิทธิภาพ (Performance Measurement) การนํากลยุทธ์และวิธีที่ใช้ใน

การตรวจสอบและติดตามในด้านของการทําให้เป็นผล (Implementation) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการ 

(Project Completion) การใช้งานทรัพยากร (Resource Usage) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process 

Performance) และการส่งมอบการให้บริการ (Service Delivery) ซึ่งการวัดประสิทธิภาพถือเป็นส่วนที่มี

ความสําคัญมากท่ีสุดของธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะจะทําให้องค์กรทราบได้ว่าหลักการที่

องค์กรได้นํามาใช้นั้น ประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนและควรที่จะปรับปรุงไปในทิศทางไหน 

๒.๕ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหลักฐาน

และประเมินหลักฐาน เพื ่อแสดงความเห็นเกี ่ยวกับความถูกต้อง เช ื ่อถือได้ การรักษาความปลอดภัย                 

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

๒.๕.๑ หน้าที่ของผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor) 

ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการประเมินและแสดงความเห็นว่า ระบบ

การควบคุมที่ได้ ถูกกําหนดไว้ มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตาม และได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

และ รายงานจุดอ่อนของการควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การควบคุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การควบคุมท่ัวไป (General Control) ๒) การควบคุม

ระบบงาน (Application Control) 

การควบคุมท่ัวไป (General Control) หมายถึง การควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม

ของการควบคุม นโยบายและวิธีการในการควบคุม การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบ และการป้องกัน/ลดความเสียหายของระบบ ซึ่งเป็นการควบคุมภายในสําหรับองค์กรในภาพรวมหรือควรมี

ในทุกๆ ส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑) การกําหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการกํานหด นโยบายที่ชัดเจนว่า 

ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอะไร ในระบบงานใด และเมื่อใดใช้หลัก “need to know” ในการให้สิทธิเข้าถึง

ข้อมูล นั่นคือ บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่ต้องใช้ข้อมูลนั้น บุคคลนั้นก็ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้น  



 
 

๑๔ 

 

๒) การแบ่งแยกหน้าที่งานในระบบสารสนเทศ ต้องกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนให้ชัดเจน แยกหน้าที่การพัฒนาระบบออกจากหน้าที่ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

๓) การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องมีแผนงานระยะยาว แผนงานพัฒนาระบบ

กําหนดการประมวลผลข้อมูล มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเมินผลงานระหว่างการดําเนินโครงการ สอบ

ทานภายหลังการติดตั้งระบบและนําระบบมาใช้งาน การวัดผลการดําเนินงาน  

๔) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ โดยกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแก้ไขระบบเป็น

ลายลักษณ์อักษร มีการศึกษาถึงผลกระทบ มีการทดสอบระบบก่อนนําไปใช้ จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการแก้ไข 

ประเมินผลและสอบทานระบบภายหลังใช้งานแล้ว  

๕) การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยควบคุมการประมวลผลข้อมูลของ

ระบบงานต่างๆการสํารองข้อมูล การจัดการกับปัญหาของระบบ  

๖) การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กําหนดสถานที่จัดวางที่ปลอดภัย มีการรักษา

ความปลอดภัย ควบคุมการเข้า-ออก กําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตั้ง

ระบบเตือนภัยกรณีมีผู้บุกรุก ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และควบคุมสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

๗) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการกําหนดให้ผู้ใช้แต่ละระดับ

มองเห็นมุมมองของข้อมูลแตกต่างกัน กําหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการนํา

ข้อมูลไปใช้  

๘) การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน ด้วยการพิสูจน์ตัวจริง (authentication) ใช้รหัสผ่าน การ

ระบุตัวตนด้วยสิ่งที่มีทางกายภาพ การกําหนดสิทธิ และการบันทึกกิจกรรมต่างๆ ในระบบเพื่อการตรวจสอบ

ภายหลัง  

๙) การควบคุมการจัดเก็บข้อมูล ด้วยการระบุประเภทของข้อมูล กําหนดระดับของการป้องกันที่

จําเป็น ควบคุมสถานที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ฝุ่น ความร้อน และความชื้น  

๑๐) การควบคุมการสื่อสารข้อมูล เพ่ือลดข้อผิดพลาดระหว่างการสื่อสารข้อมูล เช่น การเข้ารหัส

ข้อมูลการติดตั้งกระบวนการพิสูจน์เส้นทางการส่งข้อมูล การเพิ่มข้อมูลพิเศษระหว่างจัดส่ง การใช้เทคนิค ส่ง

ข้อความตอบกลับ 
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การควบคุมระบบงาน (Application Control) เป็นการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจในความครบถ้วน 

สมบูรณ์ถูกต้องของรายการทั้งหมดที่นําเข้าสู่การ ประมวลผล การได้รับอนุญาตและเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ความถูกต้อง ของการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ การควบคุมนี้ต้องเริ่ม

ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบ  

การตรวจสอบการควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น ๒ วิธี ได้แก่ ๑) การตรวจสอบ

นอกระบบ (Audit around the Computer) หรือ Black Box approach วิธีนี้ผู้ตรวจสอบจะนําเอกสารเบื้องต้น

มาประมวลผลด้วยมือ แล้วนํามาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จาก ระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่สนใจว่าระบบ

คอมพิวเตอร์จะทําการประมวลผลเช่นใด วิธีนี้เหมาะกับ การตรวจสอบรายการที่ไม่ซับซ้อน 

๒) การตรวจสอบผ่านระบบ (Audit through the Computer) หรือ White Box approach 

วิธีนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องเข้าใจตรรกะที่อยู่ภายในโปรแกรม ประมวลผล เพื่อ

ทําการตรวจสอบว่า  

- ผู้ใช้เป็นบุคคลที่มีสิทธิในการใช้งานที่แท้จริงหรือไม่ 

-ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการต่างๆ  

- ตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดได้รับการประมวลผลซ้ำหรือไม่ 

-ตรวจสอบการเข้าถึงระบบ  

-ตรวจสอบว่าระบบมีการเก็บบันทึกร่องรอยการตรวจสอบไว้ครบถ้วนหรือไม่  

-ตรวจสอบการปัดเศษว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ 

 

 

 

 

 



 
 

๑๖ 

 

บทที ่๓ บทวิเคราะห์ 

สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการปกป้องสารสนเทศให้มี ความมั่นคง

ปลอดภัยภายใต้หลักสําคัญสามประการ คือ เก็บรักษาเป็นความลับ มีความถูกต้อง และให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศมีสิทธิใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ภารกิจภายใต้กรอบนโยบายและข้อปฏิบัติ 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศทุกภาคส่วนได้รับ การคุ้มครองให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามแนวนโยบาย

และแนวปฏิบัติ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

นโยบายย่อย ๆ ได้แก่ 

๑.นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 

๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information 
Security)   

๓. นโยบายการควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access 
Control)   

๔. นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม  (Physical and 
environmental security) 

๕. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Communication 
Security)  

๖. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Operations Security) 

๗.   การจัดหาและการพัฒนาระบบ (System Acquisition and Development) 
 

๘.  นโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Incident and Problem Management) 

๙.  นโยบายการการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Business Continuity 
Plan) 

๑๐.  นโยบายการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project 
Management) 

  อจน. ได้มีการกําหนดแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง คอมพิวเตอร์ทางกายภาพ 

แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความต่อเนื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย แนว

ปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึง



 
 

๑๗ 

 

การวิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

ระบบสารสนเทศของ อจน. 

การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหลักฐานและ

ประเมินหลักฐาน เพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

ข้อเสนอ 

ปัจจุบัน อจน. ไดน้ําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาและบริหารงาน

ด้านการบำบัดน้ำเสีย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการในการดูแล

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากภัยคุกคามใน

รูปแบบต่างๆ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง จึงจําเป็นต้องมีแนวทางการดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศขององค์กรเพ่ือสร้าง ความมั่นใจการใช้และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายใน อจน. 

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรภายใน และ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบกับคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดกรอบ

การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 

Model : SE-AM  โดยกําหนดให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศองค์กร  

(Information Security Management System (ISMS) Audit) อย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจ

เป็น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทํา

หน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เป็นอิสระทําหน้าที่ ประเมินระบบหรือเทคโนโลยีที่มีความสําคัญ โดยจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ติดตามประเด็นจาก

การตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานประเด็นสําคัญให้กับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย และฝ่าย

งานที่เก่ียวข้องทราบ  อจน.  จึงจัดทําคู่มือการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ

องค์การจัดการน้ำเสีย(Information Security Management System (ISMS) Audit) เพ่ือเป็นแนวทาง การ

ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน 

 



 
 

๑๘ 
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ส ำนักตรวจสอบภำยใน 1 

 

รำยงำนผลกำรสอบทำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำ้นกำรให้บริกำร Internet/ Intranet 

รายงานผลการสอบทานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านการให้บริการ Internet/ Intranet 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ทีมตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบ 
1. นำยอภินท์ ธนัพประภัศร์ หัวหน้ำทีมตรวจสอบ  
2. นำงสำวภำพิมล ร้องเกำะเกิด ผู้ตรวจสอบ 

  

ผู้รับการตรวจสอบ 
1. นำงบุณฑริกำ สุดใจนำค หัวหน้ำกองสำรสนเทศและประเมินผล 
2. นำงสำววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธิ์ พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 6 

     

งวดเอกสารที่ตรวจสอบ  ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 
 

ระยะเวลาท าการตรวจสอบ ระหว่ำงวันที่ 15 เมษำยน 2563 ถึง วันที่ 1 มิถุนำยน 2563  
(30 วันท ำกำร) 

 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ   
1. เพื่อให้ทรำบว่ำ กำรควบคุม ดแูล และกำรจดักำร ให้กำรใช้ Internet/ Intranet ด ำเนินกำรได้

อย่ำงต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ทรำบว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสี่ยง มีควำมเพียงพอและเหมำะสม 
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและวิธกีำรปรบัปรงุ 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
สอบทำนข้อมูล วิธีกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำร Internet/ Intranet ระหว่ำง

วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 
 

วิธีการตรวจสอบ 
 1. ศึกษำกฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย Internet/ Intranet  

2. สอบถำมหน่วยรับตรวจ ในขั้นตอนกำรควบคุมภำยใน ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

3. ระบุข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น 
4. ระบุวิธีกำรควบคุมภำยในที่จ ำเป็น 
5. ปฏิบัติกำรทดสอบกำรควบคุม 
6. ประเมินหลักฐำนและสรุปผล 

 



 

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 2 

 

รำยงำนผลกำรสอบทำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำ้นกำรให้บริกำร Internet/ Intranet 

ข้อจ ำกดัของผู้ตรวจสอบ กำรปฏิบัตงิำนตรวจสอบครัง้นีม้ีขอบเขตจ ำกดัวำ่ผู้ตรวจสอบ ไม่สำมำรถ  
ให้ควำมเชื่อมั่นไดว้่ำจะพบเรื่องที่มนีัยส ำคญัทั้งหมดซึง่อำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ เนือ่งจำกข้อจ ำกัดด้ำน
เวลำ งบประมำณ บุคลำกรของส ำนักตรวจสอบภำยใน และไม่ได้ตรวจสอบในเชิงลกึทำงด้ำนเทคนคิ 

 

ผลการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบแล้วเสร็จ พบว่ำ องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
1. มีกำรจดัท ำระเบียบ ทีเ่กี่ยวข้อง ไดแ้ก ่ระเบียบ อจน.ว่ำด้วยนโยบำยและแนวปฏิบตัใินกำรรักษำ

ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ อจน. พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย 
1) กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศ ดังนี ้

รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
1.กำรเข้ ำถึ งหรื อควบคุมกำรใช้ งำน
สำรสนเทศ 

 - ผู้ดแูลระบบเปน็ผู้บรหิำรจดักำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน 
เพื่อควบคุมและจ ำกัดกำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศเฉพำะผู้
ได้รบัอนญุำตแลว้ และป้องกันกำรเขำ้ถึงจำกผูซ้ึ่งไม่ได้รบั
อนุญำต 

2.จัดให้มีระบบส ำรองของสำรสนเทศซึง่อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน 

 - มีกำรบริหำรจัดกำรให้ระบบส ำรองพร้อมใช้งำนโดย
ส ำรองไว้ในระบบ Server รวมทั้งมีกำรจัดท ำแบบฟอร์มใบ
ขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้พนักงำนและ
ผู้บริหำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

3.จัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อม กรณี
ฉุกเฉิน เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 - มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Business Continuity Plans – Information 
Technology : BCP) เ พ่ื อ ให้ มั่ น ใ จ ไ ด้ ว่ ำ ใ น ก รณี ที่ มี
เหตุกำรณ์ที่ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมปกติต้องหยุดชะงัก 
ระบบงำนที่ส ำคัญสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้ในเวลำที่
เหมำะสม 

4.กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 - มีกำรประเมินควำมเสี่ยงผ่ำนรำยงำนกำรประเมินผล
และกำรปรับปรุงภำยใน (ปย.2) รวมทั้งมีกำรว่ำจ้ำง หจก.
โมซิ เลท อินทริ เกรดเต็ด  เ พ่ือดูแลบ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ใช้งำนได้เป็นปกติ
ตลอดเวลำ 
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2) กำรจดัท ำข้อปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ดงันี ้
รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 

1.มีกำรประกำศนโยบำยและข้อปฏิบัติให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทรำบ 

 - ระเบียบ อจน. ว่ำด้วย นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
รักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ องค์กำรจัดกำร
น้ ำเสีย พ.ศ.2561 ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561 

2.มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  - มีกำรว่ำจ้ำง หจก.โมซิเลท อินทริเกรดเตด็ เพื่อดูแล
บ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง รวมทั้ง
ระบบควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบเครอืข่ำยและห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร ์(Server) 

3.มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและ 
ข้อปฏิบตัิเปน็ปัจจบุัน 

 - อยู่ระหว่ำงกำรทบทวน ปรับปรุง นโยบำยและข้อ
ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน (ฉบับร่ำง) 

 
3) มีกำรก ำหนดหน้ำที่ผู้ใช้งำนในกำรป้องกันดูแลรักษำข้อมูลและรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำน 

โดยเฉพำะสิทธิกำรเป็น Admin ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย หจก. โมซิเลท อินทริเกรดเต็ด 
4) มีกำรไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำใช้งำนปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

4.1 โอนสิทธิ์กำรใช้งำนทรัพยำกรที่ตนเองได้รับสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นได้รับอนุญำต
จำก อจน. 

4.2 ใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  อจน.เพ่ือกระท ำสิ่งผิดกฏหมำยและผิดไปจำก
นโยบำยที่ อจน.ก ำหนด 

4.3 ใช้ชื่อและรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำนคนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของชื่อผู้ใช้งำน           
และรหัสผ่ำนนั้น 

4.4 ใช้งำนทรัพยำกรหรือบริกำรที่ไม่ได้มีไว้ส ำหรับตนเอง และไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของ
ทรัพยำกรหรือบริกำรนั้น 

4.5 ท ำให้เสียหำย ท ำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ท ำซ้ ำ หรือเพิ่มเติมข้อมูลและสำรสนเทศของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ 

4.6 ปลอมแปลงตัวตนในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เสมือนกับเข้ำใช้งำนโดยผูใ้ชง้ำนคนอืน่    
โดยมิชอบ 

4.7 เผยแพร่ข้อมูล หรือสำรสนเทศอันเป็นเท็จ หรือด ำเนินกำรใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่น หรือ อจน. 

4.8 เผยแพร่หรือจัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะลำมก อนำจำร และขัดต่อศีลธรรมอันดีในระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
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4.9 เผยแพร่ข้อมูลภำพตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภำพของบุคคลอื่นด้วยวิธีกำรใดๆ           
โดยประกำรที่น่ำจะท ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง       

 หรือได้รับควำมอับอำย 
4.10 ใช้ทรัพยำกรและบริกำรในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  อจน. เพ่ือประกอบธุรกิจ            

และเพื่อเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตน 
4.11 กระท ำกำรใด ที่ท ำให้กำรสื่อสำรข้อมูลเกิดกำรชะลอตัวหรือรบกวนจนเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ อจน.หรือทรัพยำกร หรือบริกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ไม่สำมำรถท ำงำนได้
ตำมปกติ 

4.12 ท ำลำยหรือพยำยำมท ำลำยระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ อจน. 

5) ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน โปรแกรมไม่ประสงค์ดี ผ่ำนระบบป้องกันเครือข่ำย (Firewall) ซึ่งท ำ
หน้ำที่เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสำร โดยกำรก ำหนดกฎระเบียบ มำบังคับใช้ โดยเฉพำะเรื่องของ
กำรดูแลระบบเครือข่ำย เเละควำมผิดพลำดของกำรปรับแต่งอำจส่งผลท ำให้  Firewall มี
ช่องโหว่ อำจน ำไปสู่สำเหตุของกำรโจรกรรมข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งมีระบบ Anti-
Virus เพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และก ำจัดโปรแกรมคุกคำมทำงคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ ซึ่ง
หมำยถึง ไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปำยแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคำมประเภทอื่นๆ และมี
กำร Update โปรแกรมสม่ ำเสมอ โดย หจก. โมซิเลท อินทริเกรดเต็ด 

6) ก ำหนดกำรเข้ำถึงและควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล 
และอุปกรณ์ในกำรประมวลผล กำรก ำหนดสิทธิ์หรือกำรมอบอ ำนำจ และกำรล ำดับ
ควำมส ำคัญชั้นควำมลับของข้อมูล รวมถึงระดับชั้นกำรเข้ำถึง เวลำ ช่องทำงกำรเข้ำถึง โดย 
หจก. โมซิเลท อินทริเกรดเต็ด 

7) มีข้อก ำหนดกำรใช้งำนตำมภำรกิจ เพ่ือควบคุมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และปรับปรุงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยแบ่งกำรจัดท ำข้อปฏิบัติเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
7.1 กำรควบคุมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ 
7.2 กำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดใช้งำนตำมภำรกิจและข้อก ำหนดด้ำนควำม

ปลอดภัย 
8) กำรเข้ำถงึของผู้ใช้งำน เพื่อควบคุมและป้องกนั ดังนี ้

รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
1.สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจถึ งภัยและ
ผลกระทบ กำรก ำหนดให้มีมำตรกำร
ป้องกัน 

 - กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับเป็นระยะ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ยังไม่มีกำรฝึกอบรมในประเด็นนี้ 
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รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
2.กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำนและกำรตัดออก
จำกทะเบียน 

 - ผู้ดูแลระบบก ำหนดขั้นตอนทำงปฏิบัติส ำหรับกำร
ลงทะเบียนผู้ ใช้งำนเมื่อมีกำรอนุญำตให้เข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศ และตัดออกจำกทะเบียนของผู้ใช้งำนเมื่อมีกำร
ยกเลิกเพิกถอนกำรอนุญำตให้เข้ำถึงระบบ 

3.กำรจัดกำรสิทธิของผู้ ใช้งำน มีกำร
ควบคุมและจ ำกัดสิทธิเพ่ือเข้ำถึง 

 - ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำน เช่น สิทธิ
เฉพำะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น โดยใช้วิธีกำรสังเกตุจำก
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีผู้บริหำรพนักงำน ลูกจ้ำง 
ได้รับกำรบรรจุ 

4.กำรจัดกำรรหัสผ่ำนส ำหรับผู้ใช้งำน  - ผู้ดูแลระบบจะด ำเนินกำรจัดส่งรหัสผ่ำนควบคู่ไปกับ
กำรก ำหนดสิทธิใช้งำน โดยเป็นกำรน ำส่งให้ผู้ใช้งำนโดยตรง
ด้วยกำรจดใส่เอกสำร  

5.กำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน  - ผู้ดูแลระบบอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงของ
ผู้ใช้งำนระบบตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
9) กำรก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผู้ใชง้ำน ดงันี ้

รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
1.กำรใช้งำนรหัสผ่ำน  - ผู้ดูแลระบบก ำหนดแนวปฏิบัติของผู้ใช้งำนในกำร

ก ำหนดรหัสผ่ำน กำรใช้งำนรหัสผ่ำน และกำรเปลี่ยน
รหัสผ่ำน ไว้ ในแผนบริหำรควำมต่อเนื่องเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยก ำหนดให้ผู้ใช้งำนเปลี่ยนรหัสผ่ำนโดยทันที 
ภำยหลังจำกที่ได้รับรหัสผ่ำนชั่วครำวและควรเปลี่ยน
รหัสผ่ำนที่มีควำมยำกต่อกำรเดำโดยผู้อื่น และจัดส่งมอบ
ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนให้ผู้ใช้งำนโดยตรงด้วยกำรจดใส่
เอกสำร 

2.กำรป้องกันอุปกรณ์ ในขณะที่ ไม่ มี
ผู้ใช้งำนที่อุปกรณ์ 

 - ไม่พบกำรก ำหนดข้อปฏิบัติกำรเข้ำถึงอุปกรณ์ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสำมำรถเข้ำเข้ำถึงอุปกรณ์ของ อจน.
ในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล 

3.กำรควบคุมสินทรัพย์สำรสนเทศและกำร
ใช้งำน 

 - กำรควบคุมสินทรัพย์สำรสนเทศไม่ให้อยู่ในภำวะเสี่ยง
ต่อกำรเข้ำถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ โดยมีกำรก ำหนดให้ผู้ใช้งำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของหน่วยงำนที่มอบไว้ให้ใช้
งำนเสมือนเป็นทรัพย์ของผู้ใช้งำนเอง และต้องใช้ทรัพย์สิน
อย่ำงระมัดระวัง  
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10) กำรควบคมุกำรเขำ้ถึงเครอืข่ำยโดยไมไ่ดร้ับอนุญำต ดังนี้ 
รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 

1.กำรใช้งำนบริกำรเครือข่ำย  - ผู้ดูแลระบบก ำหนดให้ผู้ใช้งำนเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ
ได้เพียงบริกำรที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงเท่ำนั้น 

2.กำรยืนยันตัวตนส ำหรับผู้ใช้งำนภำยนอก 
อจน. 

 - ผู้ดูแลระบบก ำหนดให้มีกำรยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะ
อนุญำตสำมำรถเข้ำใช้งำนเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศ 

3.กำรระบุอุปกรณ์เครือข่ำย  - ผู้ดูแลระบบก ำหนดวิธีกำรระบุอุปกรณ์บนเครือข่ำย 
และใช้กำรระบุอุปกรณ์บนเครือข่ำยเป็นกำรยืนยัน 

4.กำรแบ่งแยกเครือข่ำย  - มีกำรแบ่งแยกเครือข่ำยตำมกลุ่มของระบบสำรสนเทศ 
แต่ยังไม่มีกำรแบ่งแยกตำมกลุ่มผู้ใช้งำน 

 
11) กำรจดัท ำระบบส ำรอง ดังนี ้

รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
1.จัดท ำระบบส ำรอง  - มีระบบส ำรองข้อมูล (Back up) ระบบสำรสนเทศ 

โดยจะเป็นส ำรองข้อมูลทุกวันเพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย 
2.จัดท ำแผนเตรยีมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน  - มีแผนบริหำรควำมต่อเนื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนสำรสนเทศได้ตำมปกติอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมีกำรปรับปรุงแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
สำมำรถปรับใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจ 

3.ต ำแหน่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  - หจก.โมซิเลท อินทริเกรดเต็ด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ระบบสำรสนเทศ ระบบส ำรอง และระบบเตรียมควำม
พร้อมฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.กำรทดสอบสภำพพร้อมใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ ระบบส ำรอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 

 - อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบสภำพพร้อมใช้งำนของระบบ
สำรสนเทศ ระบบส ำรอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน  

 
12) กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง ดังนี ้

รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
1.จัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินควำม
เสี่ยง 

 - มีกำรก ำหนดและมีกำรประเมินควำมเสี่ยงส ำหรับ
ระบบสำรสนเทศ ๑ ครั้ง และจัดให้มีกำรท ำแผนลดควำม
เสี่ยงหรือปัญหำที่พบ 

2.กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง 
เพื่อให้ทรำบถึงระดับตวำมเสี่ยง และระดับ
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 

 - หจก. โมซิเลท อินทริเกรดเต็ด ในฐำนะผู้ด ำเนินกำร
ควบคุมดูแลและจัดกำรให้กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้ ง พัฒนำระบบสำรสนเทศ บ ำรุ งรักษำเครื่ อง
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รำยละเอียด กำรด ำเนนิกำร 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยกลำงอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ เป็นผู้ตรวจสอบและประเมิน
ควำมเสี่ยงและน ำเสนอกองสำรสนเทศและประสำนงำน
เพื่อทรำบ 

 
13) มีกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสำรสนเทศเกิดควำม

เสียหำยหรืออันตรำยใดๆ แก่ อจน.หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่อง ละเลย 
หรือฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้น
สำรสนเทศ โดยก ำหนดให้ผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนสำรสนเทศ อจน.
เป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสี่ยง ควำมเสียหำย หรืออันตรำยที่เกิดขึ้น 

14) มีกำรก ำหนดข้อห้ำมกำรใช้งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของทำงรำชกำรในกำรติดต่อ
ประสำนงำนรำชกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด  และห้ำมใช้ Free Mail เช่น 
Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น ในกำรติดต่อประสำนงำน 

15) มีกำรก ำหนดบทลงโทษและกำรฝ่ำฝืน โดยอจน.จะไม่รับผิดชอบต่อผลของกำรกระท ำ
ควำมผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งำน หรือบัญชีผู้ใช้งำนที่มีกำรน ำเอำไปใช้งำนที่ขัดกับข้อ
กฎหมำย และนโยบำย อจน. โดยในกรณีที่ผู้ใช้งำนไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จะถูกพิจำรณำถอดถอนสิทธิ์ในกำรใช้งำนชั่วครำวหรือถำวร แล้วแต่
กรณี นอกจำกนี้ผู้ใช้งำนต้องรับผิดชอบเป็นกำรส่วนตัว ต่อผลของกำรกระท ำควำมผิดใดๆ 
ที่ขัดต่อพระรำชบัญญัติกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

2. มีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกองสำรสนเทศและประเมินผล ฝ่ำยพัฒนำองค์กร สำยงำนวิชำกำร
และแผน ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2548 โดยมีขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

1) กำรเชือ่มโยงเครือ่งเข้ำกบัเครือข่ำย 
2) กำรก ำหนดสิทธิในกำรใช้งำน ดงันี ้

- วัตถุประสงค ์
- นโยบำยทีเ่กี่ยวข้อง 
- หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
- ขอบขำ่ย 
- วิธีกำร 
- ระยะเวลำด ำเนินกำร 
- บุคคลทีต่ิดต่อ 
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- ข้อมูลที่บนัทึก 
- นิยำม 

พบว่ำข้อมูลรำยละเอียดที่ปรำกฏในคู่มือปฏิบัติงำนฉบับนี้ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 
3. ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีกำรจัดหำผู้รับจ้ำงบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ต่อพ่วงและอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยกลำงให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ลด
ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนที่หยุดชะงักพร้อมทั้งตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบอย่ำงต่อเนื่อง และป้องกัน
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ โดยว่ำจ้ำง หจก. โมซิเลท อินทริเกรดเต็ด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 
2562 – 30 กันยำยน 2563 โดยให้พัฒนำระบบสำรสนเทศ บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำยกลำงอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน รวมทั้งควบคุมดูแลและจัดกำรให้กำรใช้งำน Internet 
/Intranet ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ 

 พบว่ำจำกกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 หจก.โม
ซิเลท อินทริเกรดเต็ด ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรว่ำจ้ำง 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Business Continuity Plans – 
Information Technology : BCP-IT) ณ กันยำยน 2562 โดยกองสำรสนเทศและประเมินผลมีกำร
ก ำหนดขั้นตอนและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรมีกระบวนกำรจัดกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศเพ่ือจัดกำรเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ของ อจน.ให้มีควำมปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำนบน
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และให้ใช้งำนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติได้ซึ่งมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทกุป ี
แต่ยังไม่พบกำรฝึกซ้อมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 ประกอบกับมีแผนส ำรองฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของระบบบริหำรกำรเงินและระบบ
บัญชี โดยมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือส ำรองระบบเครือข่ำยและข้อมูลระบบสำรสนเทศในภำวะปกติ กำร
ด ำเนินกำรเมื่อเกิดเหตุระบบไฟฟ้ำขัดข้อง 

 กำรควบคุมดูแลจัดกำร ได้ด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น มีกำร
จัดท ำขั้นตอนและแนวปฏิบัติกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัยให้พนักงำน 
เพื่อป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรใช้งำน รวมถึงข้อมูลสูญหำย ประกอบด้วย 

1) กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย มีกำรประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ ในกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ อจน. ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมี
แผนบริหำรควำมต่อเนื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้สำมำรถสนองตอบต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติอย่ำงรวดเร็ว ตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่และได้มำตรฐำนสำกล ซึ่งจะสำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติ เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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2) กำรจัดกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ ดังนี ้
ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 

1.กำรจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สำรสนเทศ 

 - มีกำรจัดท ำและทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้มีควำม
ทันสมัย รวมทั้งมีกำรจัดเก็บไว้ในสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย 
โดยจ ำกัดกำรเข้ำถึงคู่มือเฉพำะพนักงำนที่มีควำมเกี่ยวข้อง
เท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเก็บคู่มือกำรปฏิบัติงำนไว้บน
ระบบเครือข่ำยและจัดให้มีกำรป้องกันกำรเข้ำถึงเฉพำะ
ผู้เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ประกอบด้วย 
 1.คู่มือระบบสำรสนเทศต่ำงๆ 
 2.แนวทำงกำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศระดับองค์กรที่ดี  (IT Governance Practice) 
ขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
 3.กำรก ำกับดูแลข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ขนำดใหญ่ของ องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
 4.คู่มือกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ปลอดภั ยสำรสน เทศ  ขององค์ ก ำรจั ดกำรน้ ำ เ สี ย  
( Information Security Management System (ISMS) 
Audit) 

2.กำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่  - มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้แก่
บุคลำกรเป็นกำรมอบหมำยงำนโดยกำร Assignment ไม่มี
กำรก ำหนดแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนแบบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

3.กำรลำออกหรือย้ำยหน่วยงำน  - ผู้ที่จะพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงหรือย้ำย
หน่วยงำนจะต้องคืนสิทธิกำรใช้งำนและทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด
ในทันที  
 - ผู้ดูแลระบบจะท ำกำรลบข้อมูลพนักงำนหรือลูกจ้ำง
หลังจำกพ้นสภำพ 1 เดือน โดยกำรตรวจสอบจำกกำร
เผยแพร่ Email ภำยในองค์กร  

4.กำรจัดกำรระบบเครือข่ำย  - มีกำรก ำหนดผังเครือข่ำยอยู่ในแผนสถำปัตยกรรม
องค์กร โดยแบ่งระบบเครือข่ำยออกเป็นกลุ่มตำมลักษณะ
กำรใช้งำน แบ่งตำมกลุ่มเครื่องแม่ข่ำย เครื่องลูกข่ำย และ
ระบบสำรสนเทศที่มีควำมส ำคัญ 
 - กำรจ ำกัดกำรเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ำยระบบ
สำรสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่มีควำมส ำคัญ โดยก ำหนดให้
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เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเชื่อมต่อได้จะต้องเป็นเครื่อง
ที่มำจำกเครื่องของผู้ดูแลระบบเท่ำนั้น 
 - กำรปิดเครื่องแม่ข่ำยจะปิดเฉพำะช่วงที่ไม่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้งำน โดยที่ผ่ำนมำจะเป็นกำรปิดช่วง Update 
Firmware และจะด ำเนินกำรนอกเวลำรำชกำร 
 - มีกำรก ำหนดให้กำรควบคุมกำรจัดเส้นทำงบน
เครือข่ำยเพ่ือให้กำรเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับ
ข้อปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศโดยผู้ดูแล
ระบบต้องควบคุมกำรจัดเส้นทำงบนเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสำรสนเทศ และควบคุมกำร
ใช้เส้นทำงบนเครือข่ำยจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้
เส้นทำงอื่นๆ ได้  

5.กำรใช้ ง ำนห้ อ งศู นย์ คอม พิว เตอร์
ส่วนกลำง (ห้อง Server) 

 - ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (ห้อง Server) ห้าม
พนักงานและบุคลากรภายนอกเข้ า ไป ในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์โดยไม่มีกิจที่จ าเป็น หำกพนักงำนหรอืบคุลำกร
ภำยนอกมีควำมจ ำเป็นเข้ำไปในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  ให้
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมดูแล พร้อมบันทึก
รำยละเอียด กำรเข้ำปฏิบัติงำนในแบบฟอร์ม “บันทึกการ
เข้าปฏิบัติงานในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อจน.”  
 - กำรน ำอุปกรณ์เข้ำ-ออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแล และต้องบันทึกในแบบฟอร์ม 
“บันทึกการน าอุปกรณ์เข้า-ออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์”  
 - มีกำรห้ำมสูบบุหรี่ ห้ำมน ำอำหำรและเครื่องดื่ม เข้ำ
ห้ อ งศู นย์ คอมพิว เตอร์  รวมทั้ ง ห้ ำมถ่ ำยรู ป เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้ดูแลห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ แต่ไม่พบกำรติดป้ำยห้ำมดังกล่ำวทั้งหมด 
 - ห้ำมเคลื่อนย้ำยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ก่อนได้รับ
อนุญำตจำกผู้ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสำร หรือทรัพย์สินอื่นๆ 
มีกำรจัดวำงไว้ในบริเวณที่มีควำมปลอดภัยระมัดระวังกำร
จัดตั้งอุปกรณ์อยู่ในสภำพที่มั่นคง 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถูกติดตั้งตำมควำม
จ ำเป็น ในจุดที่สำมำรถมองเห็นบุคคลเข้ำออกได้ 
 - ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนกลำง (ห้อง Server) ใช้
หัวฉีดน้ ำดับเพลิงระบบสปริงเกอร์ Sprinklers ของอำคำร
เล้ำเป้งง้วนเป็นอุปกรณ์ดับเพลิง 
 -  มีกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

6.กำรจัดกำรทรัพยำกรของเครื่องแม่ข่ำย  - ทรัพยำกรของเครื่องแม่ข่ำยส ำหรับระบบสำรสนเทศท่ี
ส ำคัญ ประกอบด้วย ปริมำณกำรใช้หน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) จำนบันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ปริมำณกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) และปริมำณกำรใช้เครือข่ำย 
(Bandwidth) มีกำรตรวจสอบกำรใช้งำนเครือข่ำยโดย
ภำพรวม 

7.กำรจัดกำรไวรัส  - เครื่องแม่ข่ำยป้องกันไวรัสถูกติดตั้งอยู่ใน Server 
ท ำงำนตำมปกติ มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลไวรัส (Virus 
signature) โดยสม่ ำเสมอ หำกพบว่ำท ำงำนผิดปกติผู้ดูแล
จะให้รีบด ำเนินกำรแก้ไขให้เป็นปกติ 
 - โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งให้กับผู้ใช้งำนจะท ำงำน
ในลักษณะทันทีทันใด (Real-time) เมื่อมีกำรเปิดไฟล์ขึ้นมำ
ใช้งำน และมีกำรปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัย
ทั้งกับเครื่องลูกข่ำย และเครื่องแม่ข่ำยส ำหรับระบบ
สำรสนเทศทั้งหมด 

8.กำรลงทะเบียนและควบคุมกำรเข้ำถึง
ระบบสำรสนเทศ 

 - ผู้ดูแลระบบสำรสนเทศจัดให้มีกำรลงทะเบียนส ำหรับ
ผู้ใช้งำนใหม่ กำรก ำหนดสิทธิของผู้ใช้งำนให้สิทธิตำมควำม
จ ำเป็นในกำรใช้งำนเท่ำนั้น โดยผู้ดูแลใช้วิธีกำรสังเกตจำก 
Email องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย กรณีที่มีพนักงำนใหม่และ
ลูกจ้ำงบรรจุทดลองงำน ซึ่งจะมีกำรจัดส่งบัญชีผู้ใช้งำนและ
รหัสผ่ำนให้ผู้ที่มีสิทธิเท่ำนั้น 

9.กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ  - มีกำรก ำหนดแผน และระยะเวลำส ำหรับกำรติดตั้ง
ระบบสำรสนเทศใหม่ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รบัทรำบ
ก่อนล่วงหน้ำ โดยจัดให้มีกำรตรวจรับ และทดสอบระบบ
สำรสนเทศใหม่โดยผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมตำม
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ใน TOR จนกระทั่งกำรตรวจรับเสร็จสิ้น 
จึงจะเปิดให้บริกำรระบบสำรสนเทศนั้นได้ 
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 - กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
หัวหน้ำกองเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อน จึงจะสำมำรถติดตั้ง
ใช้งำนได้ 

10.กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  - กำรตรวจรับและทดสอบระบบสำรสนเทศใหม่โดย
ผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมตำมข้อก ำหนดที่ระบุไว้ใน 
TOR จนกระทั่งกำรตรวจเสร็จสิ้นจึงจะเปิดให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศนั้นได้ ส ำหรับระบบสำรสนเทศส ำคัญ ก ำหนดให้
พัฒนำระบบตำมขั้นตอน และแนวทำงปฏิบัติกำรเข้ำรหัส
ข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน โดยห้ำมท ำกำรแก้ไขหรือปรับแต่ง
ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ยกเว้นกรณีที่กำรแก้ไขหรือปรับแต่ง
นั้นได้รับควำมยินยอมจำกผู้ผลิตหรือผู้จัดจ ำหน่ำย ทั้งนี้กำร
แก้ไขหรือปรับแต่งดังกล่ำวต้องได้รับกำรทดสอบให้มั่นใจวำ่
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน หรือระบบควบคุมควำม
มั่นคงปลอดภัยภำยในซอฟต์แวร์นั้น ก่อนน ำซอฟต์แวร์ที่
ได้รับกำรแก้ไขหรือปรับแต่งไปใช้งำนจริง 

11.กำรเข้ำรหัสข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน  - กำรก ำหนดขั้นตอนในกำรเข้ำรหัสข้อมูลระบบ
สำรสนเทศก่อนที่ส่งผ่ำนข้อมูล ด ำเนินกำรโดย หจก.โมซิ
เลท อินทริเกรดเต็ด 

12.กำรตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำ  - มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำ
ดังนี้ 
 1.ตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำให้ตรงกับชนิดของข้อมูลของ
ตัวแปรของโปรแกรม 
 2.ตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำให้อยู่ภำยในช่วงของค่ำของตัว
แปรของโปรแกรม 
 3.ตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำเพ่ือป้องกันข้อมูลขำดหำย
หรือไม่ครบถ้วน 
 4.ตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำเพ่ือป้องกันกำรลืมใส่ค่ำคีย์
หรือไม่ให้คีย์มีควำมซ้ ำซ้อนกัน 
 5.ตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำเพ่ือป้องกันกำรใส่ตัวอักษร
พิเศษต่ำงๆ 
 
 

13.กำรควบคุมกำรเปลี่ ยนแปลงต่อ
สำรสนเทศ 

 มีกำรก ำหนดแผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรควบคุมกำร
เปลี่ยนแปลงต่อระบบสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
 1.กรอกแบบฟอร์มกำรขอเปลี่ยนแปลงระบบ โดยมี
ผู้บังคับบัญชำลงนำมรับรอง 
 2.ก ำหนดหมำยเลขเอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงและ
ก ำหนดผู้วิเครำะห์ผลกระทบ 
 3.กำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
 4.พิจำรณำควำมเหมำะสมรวมถึงผลกระทบและ   
ควำมเสี่ยง 
 5.กำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง 
 6.กำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง 
 7.กำรปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 8.จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
(ถ้ำจ ำเป็น) 

14.กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ
ของ อจน.ส ำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มี
สิทธิพิเศษ 

 - บัญชีผู้ใช้งำนในระดับของระบบ (System เช่น root 
หรือ administrator เป็นต้น) และสิทธิกำรเข้ำถึงในระดับ
พิ เ ศษ  ( เ ช่ น  Power User) ต้ อ ง ได้ รั บก ำร พิจ ำรณำ
มอบหมำยให้แก่ผู้ใช้งำนตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น ทั้งนี้  
ส ำหรับบัญชีผู้ใช้งำนในระดับของระบบ (System) ผู้ใช้งำน
ต้องใช้บัญชีดังกล่ำว เพ่ือท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ระบบเท่ำนั้น ส่วนกำรท ำงำนทั่วไปอื่นๆ ให้ใช้บัญชีผู้ใช้งำน
ที่มีสิทธิในระดับปกติ 
 - ค ำร้องขอบัญชีผู้ใช้งำนในระดับของระบบ และสิทธิ
กำรเข้ำถึงในระดับพิเศษส ำหรับกำรตรวจประเมินภำพใน
กำรตรวจประเมินโดยหน่วยงำนภำยนอก กำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมอื่นใด ท่ี
นอกเหนือไปจำกกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ มีกำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 
 - มีกำรก ำหนด Account ส ำรองในกำรเข้ำใช้ Internet 
/Intranet ส ำหรับผู้มำติดต่อ จ ำนวน 20 Account 

15.กำรจัดกำรเหตุละเมิดควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ อจน. 

 - มีกำรก ำหนดประเภทของเหตุละเมิดควำมมั่นคง
ปลอดภัยเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ : 
 1.ไวรัสและโปรแกรมมุ่งร้ำย (Malicious code attack) 
 2.กำรรบกวนและท ำให้ระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ (Denial of service) 
 3.กำรรวบรวมข้อมูล  หรือพยำยำมเข้ำถึ งระบบ
สำรสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญำต (Network scan/probe) 
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 4.กำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ ข้อมูล หรือพ้ืนที่ควบคุม
โดยไม่ได้รับอนุญำต (Unauthorized access)  
 5.กำรโจรกรรมข้อมูลหรือทรัพย์สินสำรสนเทศ (Theft) 
 6.กำรฝ่ำฝืน ละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ตลอดจนเอกสำรสนับสนนุ
ที่เกี่ยวข้อง (Policy Violation) 
 7.กำรก ำหนดระดับควำมรุนแรงของเหตุละเมิดควำม
มั่นคงปลอดภัย (Security Level) ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในกำร
ก ำหนดวิธีกำรรับมือที่เหมำะสมส ำหรับแต่ละเหตุกำรณ์  
โดยได้ก ำหนดระดับควำมรุนแรงของเหตุละเมิดควำมมั่นคง
ปลอดภัยไว้ ๕ ระดับ ผดังนี้ : 
 ระดับ 5 Extreme 
 เหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อชีวิต
มนุษย์ หรือก่อให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงใหญ่หลวงในทำง
กำรเงิน (Financial loss) ชื่อเสียง (Reputation)หรือท ำให้
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจหรือลูกค้ำอย่ำงถำวร (Loss of 
sales or customers) 
 ระดับ 4 High 
 เหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อ
ควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องและสมบูรณ์
ครบถ้วน (Integrity) หรือควำมพร้อมใช้งำน(Availability) 
ของข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ และก่อให้เกิดควำมสูญเสยี
ในทำงกำรเงิน (Financial loss) ชื่อเสียง (Reputation) 
หรือควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำ (Customer confidence) 
 ระดับ 3 Medium 
 เหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบต่อควำม
พร้ อ ม ใ ช้ ง ำ น  (Availability) ขอ งข้ อ มู ลห รื อ ร ะบบ
สำรสนเทศของ อจน. และท ำให้ผู้ใช้งำนภำยใน อจน. ไม่
สำมำรถใช้งำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศได้ 
 ระดับ 2 Low 
 เหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยส่งผลกระทบเล็กน้อย
ต่อควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องและสมบูรณ์
ครบถ้วน (Integrity) หรือควำมพร้อมใช้งำน (Availability) 
ของข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศของ อจน. แต่ไม่ก่อให้เกิด
ควำมสูญเสียใดๆ 
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 ระดับ 1 Insignificant 
 เหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
หรือผลกระทบต่อ อจน. 
 
 - มีกระบวนกำรบรหิำรจดักำรเหตุละเมดิควำมมัน่คง
ปลอดภัย (Security Incident Management 
Framework) 
 1. การเตรียมความพร้อม (Preparation) 
 ก ำหนดทมีรับมือเหตุละเมดิควำมมั่นคงปลอดภัย พร้อม
ทั้งก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ เพื่อให้สำมำรถรบัมือ
ต่อเหตุละเมดิควำมมัน่คงปลอดภัยไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
 2. การระบุเหตุและการแจ้งเหตุ (Identification 
and Reporting) 
 จัดให้มีระบบหรือกระบวนกำรในกำรตรวจจับเหตุ
ละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยในแต่ละประเภท และสร้ำง
กระบวนกำรและควำมตระหนักของพนักงำนในกำร
รำยงำนเหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัย โดยพนักงำน 
รวมถึงบุคคลภำยนอกทุกคน ที่พบเหตุละเมิดควำมมั่นคง
ปลอดภัย หรือจุดอ่อนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security 
weakness) มีหน้ำที่ต้องรำยงำนเหตุไปยังพนักงำนที่เป็นผู้
ติดต่อบันทึกเหตุ (Record the incident) ลงแบบฟอร์ม 
บันทึกเหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัย และด ำเนินกำรใน
ขั้นต่อไป 
 3. การประเมินสถานการณ์ (Assessment)   
 เมื่ อ ได้รับกำรแจ้ง เหตุ  พนักงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ต้องท ำกำรระบุหมำยเลขก ำกับเหตุละเมดิควำม
มั่นคงปลอดภัย (Incident No. เช่น ๐๒/๒๕๕๙) ประเมิน
สถำนกำรณ์เบื้องต้น โดยวิเครำะห์ขอบเขตระดับควำม
รุนแรงผลกระทบและควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกเหตุละเมิด
ควำมมั่นคงปลอดภัยนั้น เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรรับมือได้
อย่ำงถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังทีมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ที่ถูกละเมิดควำมมั่นคง เพ่ือด ำเนินกำรขั้นต่อไป ทั้งนี้ เหตุ
ละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยที่มีระดับควำมรุนแรง ๔ และ 
๕ ต้องได้รับกำรแจ้งเหตุไปยังผู้บริหำรระดับสูงของ อจน. 
(CIO) ภำยใน ๓๐ นำที 
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 4.การควบคุมเหตุ (Containment) 
 ก ำหนดให้ทีมที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกละเมิดควำม
มั่นคง เป็นผู้ด ำเนินกำรควบคุมเหตุ เพื่อให้เหตุละเมิดควำม
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อ อจน. น้อยที่สุดและ
ป้องกันไม่ให้มีกำรลุกลำมหรือขยำยวงไปยังจุดอื่นๆ โดย
ต้องจัดท ำเอกสำรขั้นตอนปฏิบัติงำนที่เหมำะสมส ำหรับ
รับมือต่อเหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยในแต่ละประเภท 
กำรด ำเนินงำนทั้งในขั้นตอนนี้ ต้องได้รับกำรบันทึกไว้เป็น
หลักฐำน 
 5.การก าจัดเหตุ (Eradication) 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกละเมิดควำมมั่นคง มีหน้ำที่
ในกำรค้นหำสำเหตุของเหตุละเมิดและควำมมั่นคง
ปลอดภัย แล้วด ำ เนินกำรแก้ ไขเ พ่ือก ำจัด เหตุ  กำร
ด ำเนินงำนทั้งหมดในขั้นตอนนี้ ต้องได้รับกำรบันทึกไว้เป็น
หลักฐำน 
 6.การฟ้ืนฟู (Recovery) 
 เมื่อก ำจัดเหตุได้แล้ว ต้องมีกำรกู้คืนข้อมูลหรือระบบ
สำรสนเทศให้กลับคืนสู่สภำพปกติ ในขั้นตอนนี้ ต้องมีกำร
ตรวจอย่ำงถี่ถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องจะได้รับกำรปกป้องอย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกัน
กำรเกิดเหตุซ้ ำ รวมถึงต้องมีกำรเฝ้ำระวังเหตุอย่ำงใกล้ชิด
กำรด ำเนินงำนทั้งหมดในขั้นตอนนี้ ต้องได้รับกำรบันทึกไว้
เป็นหลักฐำน 
 -  เมื่ อผู้ดูแลเครือข่ ำยคอมพิวเตอร์  ผู้ดูแลระบบ
สำรสนเทศได้รับแจ้งเหตุกำรณ์ทำงด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยจำกผู้ใช้งำน ให้ท ำกำรประเมินผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว และด ำเนินกำรแก้ไขตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ
องค์กรเพ่ือทรำบ เฉพำะกรณีที่เหตุกำรณ์ มีควำมรุนแรง
และมีผลกระทบสูง และท ำกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวในแบบฟอร์มฯ ส ำหรับกำรแจ้งเหตุ  
รวมทั้งจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และ
รำยงำนผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบ 
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16.กำรจ ำแนกและระบุชั้นควำมลับข้อมูล
สำรสนเทศของ อจน. 

 - กำรจ ำแนกและระบุชั้นควำมลับของข้อมูลสำรสนเทศ 
อจน. ก ำหนดให้มีกำรจ ำแนกออกเป็นประเภท ได้แก่ 
 คุณลักษณะของข้อมูลสำรสนเทศที่อยู่ในแต่ละชั้นของ
ควำมลับ 
 ลับที่สุด 
 - ข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อจน. อย่ำงร้ำยแรง
ท่ีสุด 
 - มีควำมส ำคัญ และมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ อจน. สูงมำก 
 - จ ำเป็นต้องจัดท ำมำตรกำรควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศที่เข้มงวด โดยพิจำรณำจ ำกัดรำยชื่อผู้ได้รับ
อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 
 ลับมาก 
 - ข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อจน. อย่ำงร้ำยแรง 
 - มีควำมส ำคัญและมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัย 
อจน. สูง 
 - จ ำเป็นต้องจัดท ำมำตรกำรควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศที่เข้มงวด โดยจ ำกัดกำรเข้ำถึงให้กับกลุ่มบุคคล
บำงกลุ่มเท่ำนั้น และต้องได้รับกำรปกป้องอย่ำงเหมำะสม 
 ลับ 
 - ข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ อจน. 
 - ข้อมูลสำรสนเทศของ อจน. เป็นข้อมูลที่ใช้งำนภำยใน 
อจน. และไม่ได้รับอนุญำตให้น ำไปใช้งำนภำยนอก อจน. 
 - จ ำเป็นต้องจัดท ำมำตรกำรควบคุมเผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศที่เข้มงวด โดยจ ำกัดกำรเข้ำถึงให้กับกลุ่มบุคคล
บำงกลุ่มเท่ำนั้น 
 

 
 
 
 
 3.กำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 
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1.กำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสำรสนเทศ 

 - มีกำรก ำหนดให้พนักงำนต้องปฏิบัติ ดังนี้ใช้ข้อควำม
สุภำพและถูกต้องตำมธรรมเนียมปฏิบัติในกำรใช้เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ และระมัดระวังควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้ำใช้
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศจำกบัญชีผู้ใช้
ของตนเอง 
 - มีกำรก ำหนดข้อห้ำมพนักงำนจะต้องไม่ใช้เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพ่ือกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือเพ่ือก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่บุคคลอื่น หรือเพ่ือกำรกระท ำที่ขัดต่อควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

2.เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นกำรส่วนตัว 
3.เพื่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับซึ่งได้มำจำกกำร

ปฏิบัติให้แก่ อจน. ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลของ อจน. หรือ
บุคคลภำยนอกก็ตำม 

4.เพื่อกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำของ อจน. หรือ บุคคลอื่น 

5.เพ่ือให้ทรำบข้อมูลข่ำวสำรของบุคคลอื่น โดยไม่ได้ 
รับอนุญำตจำกผู้ เป็นเจ้ำของ หรือ ผู้ที่มีสิทธิในข้อมูล
ดังกล่ำว 

6.เพ่ือกำรรับ หรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยให้แก่ อจน. เช่น กำรรับหรือส่งข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นจดหมำยลูกโซ่ หรือกำรรับ หรือส่งข้อมูลที่
ได้รับจำกบุคคลภำยนอกอัน มีลักษณะเป็นกำรละเมิดต่อ
กฎหมำย หรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงำนหรือบุคคล
อื่น เป็นต้น 

7.เพ่ือขัดขวำงกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ 
อจน. หรือของพนักงำนอื่นของ อจน. หรือให้เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของ อจน. ไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

8.เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินงำนของ อจน. ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ (Web site) 
ใดๆ ในลักษณะที่จะก่อ หรืออำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่
คลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง 
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9.เพ่ือกำรอื่นใดที่อำจขัดต่อผลประโยชน์ของ อจน. 

หรืออำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือควำมเสียหำยแก่ อจน. 
2.กำรบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำนส ำหรับผู้ดูแล
ระบบ 

 - มีข้อก ำหนดส ำหรับผู้ดูแลระบบในกำรบริหำรจัดกำร
รหัสผ่ำน ดังนี้ 

๑.ก ำหนดให้ผู้ใช้งำนลงนำมเพ่ือป้องกันกำรเปิดเผย
ข้อมูลรหัสผ่ำนของตน เช่น ลงนำมในเอกสำรเพื่อแสดงสิทธิ
และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ อจน. 

๒.ต้องตั้ งค่ำรหัสผ่ำนกำรใช้ งำนให้มีควำมมั่นคง
ปลอดภัย รวมถึงต้องตั้งค่ำทำงเทคนิคของระบบสำรสนเทศ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรใช้งำนรหัสผ่ำน 

๓.ก ำหนดให้ผู้ใช้งำนเปลี่ยนรหัสผ่ำนโดยทันที ภำยหลัง
จำกที่ได้รับรหัสผ่ำนชั่วครำวและควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนที่มี
ควำมยำกต่อกำรเดำโดยผู้อื่น 

3.กำรบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำนส ำหรับ
ผู้ใช้งำน 

 - มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดกำร
รหัสผ่ำนส ำหรับผู้ใช้งำน ดังนี้ 
 ๑.ผู้ใช้งำนต้องตั้งรหัสผ่ำนส ำหรับกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศที่มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๘ ตัวอักษร ไม่เว้น
วรรค ควรเป็นรหัสที่มีกำรผสมกันระหว่ำงตัวอักษรที่เป็น
ตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้ำ
ด้วยกัน แต่ไม่ควรก ำหนดรหัสผ่ำนจำกชื่อหรือนำมสกุลของ
ตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับตน หรือจำกค ำศัพท์ที่ใช้ในพจนำนุกรม และควร
หลีกเลี่ยงกำรตั้งรหัสผ่ำนที่ประกอบด้วยตัวอักขระที่เรียง
กัน เช่น ๑๒๓, abcd หรือกลุ่มของตัวอักขระที่เหมือนกัน 
เช่น ๑๑๑, aaa เป็นต้น 
 ๒.ผู้ใช้งำนต้องใช้รหัสผ่ำนส ำหรับแสดงตนทุกครั้งในกำร
เข้ำถึงระบบสำรสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำไปในระบบ ซึ่งอำจเข้ำไปใช้งำน
ในทำงที่มิชอบและ/หรือท ำกำรลบยักย้ำย ถ่ำยโอน 
เปลี่ยนแปลง ท ำลำยระบบสำรสนเทศ อันจะเกิดควำม
เสียหำยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ของ อจน.  
 ๓.ผู้ใช้งำนที่ได้รับอนุญำตและได้รับสิทธิในกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่ทันทีเมื่อเข้ำใช้งำน
ครั้งแรก 
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 ๔.ผู้ใช้งำนควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่ทุกๆ ๙๐ วัน หรือ
ตำมระยะเวลำที่ระบบสำรสนเทศก ำหนด และจะต้องไม่น ำ
รหัสผ่ำนที่หมดอำยุแล้วมำใช้ซ้ ำอีก รวมถึงควรหลีกเลี่ยง
กำรใช้รหัสผ่ำนเดียวกันส ำหรับระบบงำนต่ำงๆ 
 ๕.ผู้ใช้งำนต้องปกปิดและรักษำรหัสผ่ำนของตอนอย่ำงดี
ที่สุด โดยไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่ำน ไม่เปิดเผยรหัสผ่ำนให้
บุคคลอื่นรับรู้  หำกรหัสผ่ำนถูกเปิดเผยต้องเปลี่ยนใหม่
โดยเร็ว ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจ ำรหัสผ่ำน
อัตโนมัติ (Save Password) หำกพบเห็นหรือสงสัยถึงเหตุ
ละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรใช้งำนหรือประเด็นอื่นใด
ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกรหัสผ่ำนถูกน ำไปใช้ จะต้องรำยงำนกำร
ใช้ต่อผู้บังคับบัญชำหรือหน่วยงำนที่ดูแลระบบสำรสนเทศ
แล้วแต่กรณีเพื่อท ำกำรตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

4.กำรป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  - มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ใช้งำน ในกำร
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 ๑.ห้ำมผู้ใช้งำนปรับแต่งหรือยกเลิกกำรท ำงำนของ
โปรแกรม Antivirus ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่อง 
 ๒.ห้ำมน ำซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนมำติดตั้ง ส่วนซอฟต์แวร์ที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งำน 
ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบไวรัสด้วยโปรแกรม Antivirus ท่ี
ติดตั้งในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก่อน 
 ๓.ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจำกภำยนอก อจน. ทุกครั้ง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับตรวจสอบและก ำจดัไวรสั
คอมพิวเตอร์  ท่ี อจน. จัดให้ และหำกตรวจพบไวรัส
คอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใด จะต้องรีบจัดกำร
ท ำลำยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด 
 ๔.เมื่อพบไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติด
ตั้งอยู่ในระบบ หำกไม่สำมำรถก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ให้
แจ้งกองสำรสนเทศและประเมินผลโดยด่วน เพื่อด ำเนินกำร
แก้ไข และหน่วยงำนนั้นต้องให้ควำมร่วมมือ เพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น 
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5.กำรรับ-ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์       
(E-mail) 

 - ผู้ใช้งำน Email ต้องเป็นพนักงำนและลูกจ้ำง อจน.
เท่ำนั้น ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้ Email ให้กับ
พนักงำน/ลูกจ้ำงที่ เข้ำใหม่ โดยกำรตรวจสอบ Email 
ประกำศจำก อจน. 
 - ผู้ใช้งำน E-mail ทุกท่ำนจะได้รับจัดสรรเนื้อที่เมล์  
ขนำด 10 GB หำกเนื้อที่ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำร
ใช้งำน สำมำรถแจ้งควำมต้องกำรเนื้อที่เมล์เพ่ิมได้  ตำม 
“แบบฟอร์มขอให้งำนเมล์” 

6.กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต  - ผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตจะต้องเป็นพนักงำน/ลูกจ้ำง หรือ 
บุคคล/หน่วยงำนภำยนอก ท่ี อจน. อนุมัติให้ใช้งำน
อินเตอร์เน็ตของ อจน. 
 แบ่งกลุ่มผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑.ผู้ ใช้งำนที่ เป็นพนักงำน อจน. มีสิทธิ ให้ ใช้งำน
อินเตอร์เน็ตของ อจน. 
 2.บุคคล/หน่วยงำนภำยนอก/ลูกจ้ำง ท่ี อจน. อนุมัติให้
ใช้งำนอินเตอร์เน็ตของ อจน. เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำกองสำรสนเทศของ อจน. 
 - มีกำรก ำหนด Username และ Password ส ำหรับ
ผู้ใช้งำนทุกคน เพ่ือเป็นกำรระบุตัวตนในกำรเข้ำใช้งำน โดย
กำรเข้ำใช้งำนอินเตอร์เน็ตผ่ำน Web Browser ต้องท ำกำร 
Log in ก่อนใช้งำนทุกครั้ง 

7.กำรใช้งำนเว็บไซต์ อจน.  - มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรใช้งำนเว็บไซต์ อจน. 
ดังนี้ 

๑.ต้องระมัดระวังในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อ อจน. หรือละเมิดสิทธิหรือสร้ำงควำม
ร ำคำญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรม และ
ไม่แสวงหำ ผลประโยชน์หรืออนุญำตให้ผู้อื่นแสวงหำ
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจจำกเว็บไซต์ ของ อจน. 

๒. ต้องรับผิดชอบในข้อควำม รูปภำพ เสียง หรือ
แฟ้มข้อมูลที่ส่งเข้ำเว็บไซต์ของ อจน. 

๓. ต้องไม่น ำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำงๆ ส่งเข้ำสู่
เว็บไซต์ เพื่อใช้งำนหรือแจกจ่ำย 

๔. ห้ ำม เ สนอข้ อคว ำ มหรื อ เนื้ อห ำอั น เป็ น ก ำ ร
วิพำกษ์วิจำรณ์ หรือพำดพิงสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
รำชวงศ์ เป็นอันขำด 
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๕. ห้ำมเสนอข้อควำมหรือเนื้อหำที่ส่อไปในทำงหยำบ

คำย ก้ำวร้ำว เกินกว่ำที่บรรทัดฐำนของสังคมจะยอมรับได้ 
๖. ห้ำมเสนอข้อควำมหรือเนื้อหำที่ส่อ ไปในทำงลำมก 

อนำจำร 
๗. ห้ำมเสนอข้อควำมอันมีเจตนำใส่ควำมบุคคลอื่น ให้

ได้รับกำรดูหมิ่นเกลียดชังจำกบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มำ
ของข้อมูลอ้ำงอิงที่ชัดเจน 

๘. ห้ำมเสนอข้อควำมอันเป็นกำรท้ำทำย ชักชวน โดยมี
เจตนำก่อให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท หรือก่อ ให้เกิดควำม
วุ่นวำยขึ้น โดยมูลแห่งควำมขัดแย้งดังกล่ำว ไม่ใช่กำรแสดง
ควำมคิดเห็นโดยเสรี เช่น วิญญูชน พึงกระท ำ 

๙. ห้ำมเสนอข้อควำมกล่ำวโจมตี หรือวิพำกษ์วิจำรณ์
ในทำงเสียหำยต่อ ศำสนำ หรือ ค ำสอนของศำสนำใดๆ ทุก
ศำสนำ 

๑๐. ห้ำมใช้นำมแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น  โดยมี
เจตนำท ำให้สำธำรณะชนเข้ำใจผิด และชื่อผู้นั้นได้รับควำม
เสียหำย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

๑๑. ห้ำมเสนอข้อควำมอันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำม
ขัดแย้งขึ้นระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ หรือระหว่ำงสังคมใดๆ 

๑๒. ห้ำมเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น  เช่น E-mail 
address หรือหมำยเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนำ กลั่นแกล้ง
ให้ผู้อื่นได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กรณีโทรศัพท์ เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่มีโอกำสผิดพลำด
คลำดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สำมำรถใช้ในกำรกลั่นแกล้งได้
ง่ำยกว่ำชนิดอื่น 

๑๓. ห้ำมเสนอข้อควำมหรือเนื้อหำอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งผิดกฎหมำย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม 

8 . ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ค อม พิ ว เ ต อ ร์ โ น๊ ต บุ๊ ค 
(Notebook) 

 - พนักงำน อจน.ท่ีมีควำมต้องกำรใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ให้ท ำกำรกรอกแบบฟอร์ม  “ใบยืมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์” นั้นเพ่ือขออนุมัติกำรน ำไปใช้งำน และ
ป้องกันกำรสูญหำย 
 - ผู้ดูแลโน๊ตบุ๊คจะเป็นผู้ตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอว่ำ
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ใช้งำนอยู่ได้รับกำรปรับปรุงรปูแบบ
ไวรัสอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
9.กำรส ำรองและกำรกู้คืนสภำพระบบ
สำรสนเทศ 

 - ระบบสำรสนเทศแต่ละระบบของ อจน. เช่น ระบบ
บัญชี งบประมำณ กำรเงิน, ระบบเครื่องบันทึกกำรลงเวลำ
ปฏิบัติงำนแบบอัตโนมัติของพนักงำน ถูกติดตั้งอยู่ในเซิฟ
เวอร์ (Server) อจน. ซึ่งจะมีกำรส ำรองข้อมูลเป็นประจ ำทุก
วัน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำย 

10.กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย 

 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องได้รับกำรติดตั้ ง โดย
พนักงำน กสป.หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลระบบสำรสนเทศ 
 - ให้ทุกหน่วยงำนดูแลให้มีกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และให้ผู้บั งคับบัญชำระดับ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ มีหน้ำที่ตรวจสอบควบคุม
กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ 

11.กำรใช้งำนบริกำรเครือข่ำย  - มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรใช้งำนบริกำร
เครือข่ำยภำยใน อจน. ดังนี้ 

๑. เครื่ องคอมพิว เตอร์ที่ ต่ อ เข้ ำ ใช้ ง ำนเครือข่ ำย
คอมพิวเตอร์ของ อจน. จะต้องได้รับหมำยเลข IP Address 
จำก DHCP Server ของ อจน. ไม่อนุญำตให้ก ำหนดหมำย
เลย IP Address เอง 

2.บุคคลภำยนอกที่ต้องกำรเข้ำมำใช้งำนเครือข่ำย
ภำยในของ อจน. จะต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำกอง
สำรสนเทศหรือผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำองค์กรแล้วแต่กรณี 

3.ในกรณีที่ต้องกำรจุดเชื่อมต่อเครือข่ำยเพ่ิมเติม ต้อง
ยื่นค ำร้องตำมแบบ ฟอร์ม “ขอจุดเครือข่ำยเชื่อมต่อ
เพิ่มเติม” 

4.เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ำยภำยในจะไม่อนุญำตให้
ติ ด ตั้ ง  Application ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ เ ค รื อ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ของ อจน. 

โดยที่ผ่ำนมำยังไม่พบกำรด ำเนินกำรใดๆที่เป็นกำร
ละเมิดดังกล่ำว 

12.กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและซอฟต์แวร์
ระหว่ำงองค์กร 

 - มีแนวทำงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและซอฟต์แวร์
ระหว่ำงองค์กร ดังนี้ 

๑. เอกสำร ซอฟต์แวร์ และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ของ
องค์กรต้องไม่ถูกจ ำหน่ำย หรือส่งต่อให้กับบุคคลภำยนอก
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจำกกำรท ำงำน หรือกำร
ด ำเนินธุรกิจที่ได้รับอนุญำตหรือมอบหมำยโดยผู้บริหำร 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
๒. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ระหว่ำงองค์กร

และบุคคลภำยนอกต้องได้รบกำรจัดท ำเอกสำรข้อตกลง
หรือสัญญำอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยต้องจัดท ำเนื้อหำ
อย่ำงน้อย ดังนี้ 

๒.๑ ระบุรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรแลกเปลี่ยน 
๒.๒ ระบุวิธีกำรหรือขั้นตอนในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

หรือซอฟต์แวร์อย่ำงชัดเจน โดยวิธีในกำรแลกเปลี่ยนนี้ ต้อง
ได้รับกำรทบทวนอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรใช้
งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศอย่ำง
ปลอดภัยของ อจน. อย่ำงเหมำะสม 

๒.๓ ระบุวิธีกำรท ำป้ำยฉลำก (Label) และช่องทำง
ในกำรจัดส่งข้อมูล (Courier) อย่ำงชัดเจน 

๒.๔ ระบุเทคโนโลยีที่เลือกใช้งำน เพ่ือปกป้องควำม
มั่นคงให้แก่ข้อมูลตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรเข้ำรหัส 

๒.๕ ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทั้ง ๒ ฝ่ำย ใน
กำรจัดเก็บ ใช้งำน ส่งต่อ หรือท ำลำยข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
นั้นๆ อย่ำงชัดเจน 

๒.๖ ระบุวิธีในกำรรับมือเมื่อเกิดเหตุละเมิดควำม
มั่นคง (Security Incident) ขึ้นในระหว่ำงกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

๓.กำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยน รวมไปถึงข้อมูลหรือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนต้องถูกต้องตำมกฎหมำย 

นอกจำกนี้ยังมีกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ส ำหรับกำรยินยอมให้ใช้
ข้อมูลเปิดและรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของ อจน.ไป
รวบรวมและเผยแพร่ผ่ำนศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐของ
ประเทศ (https:// Data.go.th) โดยมอบหมำยให้ น.ส.
วลัยลักษณ์ โกมลฤทธิ์ พ.วิเครำะห์นโยบำยและแผน 6 เป็น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนด้ำนข้อมูล และมอบหมำยให้นำย
ณัฐพล ธัญญำพิทักษ์ พ.วิเครำะห์นโยบำยและแผน 3 เป็น
เจ้ำหน้ำที่ Administrator เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบศูนย์กลำง
ข้อมูลเปิดภำครัฐ 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
13.กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ
ของ อจน.ส ำหรับผู้ใช้งำน 

 -  มีแนวทำงปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ ำถึ งระบบ
สำรสนเทศของ อจน.ส ำหรับผู้ใช้งำน ดังนี้ 

๑. ค ำร้องขอเพ่ือเข้ำถึงระบบสำรสนเทศของ อจน. โดย
ผู้ใช้งำนต้องได้รับกำรทบทวนและพิจำรณำอนุมัติตำม
ขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด 

๒. ผู้ใช้งำนที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้นจึงจะมีสิทธิเข้ำถึง
ระบบสำรสนเทศ อจน. และต้องมีกำรจ ำกัดสิทธิกำรเข้ำถึง
ระบบของผู้ใช้งำนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ทั้งนี้องค์กร
สำมำรถเปลี่ยนแปลง จ ำกัด หรือเพิกถอนสิทธิกำรเข้ำถึง
ระบบของผู้ใช้งำนตำมควำมเหมำะสมได้ตลอดเวลำ  

14.ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบัติกำรใช้งำน
เครือข่ำยไร้สำย 

 - มีแนวทำงปฏิบัติขั้นตอนและแนวทำงปฏิบัติกำรใช้
งำนเครือข่ำยไร้สำย ดังนี้ 

๑.ห้ำมใช้งำนเครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) ก่อน
ได้รับอนุญำต 

๒.กำรใช้งำนเครือข่ำยไร้สำย (Wireless LAN) ต้องมี
กำรเข้ำรหัสเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 

๓.ห้ำมน ำอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Access Point) มำ
ติดตั้งภำยในพื้นที่ อจน. 

๔.ถ้ ำมีควำมจ ำ เป็นต้อง ใช้ งำนเครือข่ ำยไร้สำย 
(Wireless LAN) ของ อจน. สำมำรถขอใช้งำนได้ตำม
แบบฟอร์ม “ขอใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย” โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำกองสำรสนเทศและประเมินผล  

15.กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยที่เป็นมำตรฐำน
ของ อจน. 

 - มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยที่
เป็นมำตรฐำนของ อจน. ดังนี้ 

๑.มีอุปกรณ์ Firewall และ IDP (Intrusion Detection 
and Prevention) ในกำรป้องกันกำรเชื่อมต่อระหว่ำง
เครือข่ำยภำยในของ อจน. กับเครือข่ำยภำยนอก 

๒.ต้องแบ่งแยกเครือข่ำยตำมกลุ่มของบริกำรสำรสนเทศ 
กลุ่มผู้ใช้งำน และกลุ่มของระบบสำรสนเทศ เช่น เครือข่ำย
ภำยใน (Internal Zone) หรือเครือข่ำยภำยนอก (External 
Zone) เครือข่ำย DMZ และเครือข่ำยระบบสำรสนเทศ 
โดยเฉพำะระบบที่ไวต่อกำรรบกวน มีผลกระทบและมี
ควำมส ำคัญสูงต่อองค์กร ต้องได้รับกำรแยกออกจำกระบบ
อื่นๆ และมีกำรควบคุมสภำพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพำะ 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
๓.ไม่อนุญำตให้เครือข่ำยภำยนอกเข้ำใช้งำนเครือข่ำย

ภำยใน 
๔.อนุญำตให้เครือข่ำยภำยนอกเข้ำใช้งำนส่วนให้บริกำร

ภำยนอก (Demilitarized zone) ได้เฉพำะโปรโตคอลที่
จ ำเป็นต้องใช้งำนเท่ำนั้นคือ HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, 
DNS เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเชื่อมต่อจำกอินเตอร์เน็ต 

๕.ไม่อนุญำตให้พนักงำนปฏิบัติงำนจำกภำยนอก
ส ำนักงำนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยใดๆ 

16.กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรใช้
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลโดย
ส่วนรวม 

 - มีแนวทำงปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรใช้
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลโดยส่วนรวม  โดย
พนักงำนจะต้องท ำตำมแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

๑.ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถจัดเก็บหรือ
ตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เว้นแต่จะได้รับ
อนุญำตจำกหัวหน้ำกองสำรสนเทศก่อน 

๒. ไม่ ติดตั้ ง โปรแกรมคอมพิว เตอร์หรื ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อื่นใดเพ่ิมเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ของ  อจน .  เ พ่ือให้บุคคลอื่ นสำมำรถใช้ ง ำน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์บุคคลนั้นหรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ อจน. 
ได้ 

๓.ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  
แ ล ะ ห ม ำ ย เ ล ข  IP Address ป ร ะ จ ำ เ ค รื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 

๔.ต้องใช้งำนสื่อบันทึกข้อมูลทุกประเภท เช่น CD-ROM 
,External Hard Drive ,Thumb Drive ด้ ว ย ค ว ำ ม
ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลขององค์กร
ที่อยู่ในสื่อบันทึกดังกล่ำวสูญหำย หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญำต 

๕.ลบข้อมูลส ำคัญและซอฟต์แวร์องค์กรออกจำก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อบันทึกต่ำงๆ ก่อนที่จะน ำ
อุปกรณ์และสื่อบันทึกเหล่ำนั้นไปซ่อม ใช้งำนซ้ ำภำยใน
องค์กร ท ำลำยทิ้ง หรือใช้งำนร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิ
หรือควำมจ ำเป็นในกำรรับรู้ข้อมูลด้วยวิธีกำรแบบมั่นคง
ปลอดภัย (Secure Delete/Sanitization) เพ่ือให้ข้อมูล
และซอฟต์แวร์นั้นถูกท ำลำยแบบถำวรและป้องกันไม่ให้ถูก
กู้คืนโดยไม่ได้รับอนุญำต 
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รำยงำนผลกำรสอบทำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำ้นกำรให้บริกำร Internet/ Intranet 

ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
๖.ไม่ใช้โมเด็มในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หำกมีควำม

จ ำเป็นต้องใช้งำน ต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำก
ผู้บังคับบัญชำระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  

๗.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครอง
ใช้งำนอยู่ เมื่อใช้งำนประจ ำวันเสร็จสิ้นหรือเมื่อมีกำรยุติ
กำรใช้งำนเกินกว่ำ ๑ ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
เป็นเครื่อง บริกำร (server) ที่ต้องเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๘.ท ำกำรตั้งค่ำ Screen server ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ตนเองรับผิดชอบให้มีกำรล็อคหน้ำจอหลังจำกที่ไม่มีกำร
ใช้งำนเกินกว่ำ ๑๕ นำที 

๙.ห้ำมเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 
๑๐.ให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่

ผู้บังคับบัญชำ ผู้ดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ
สำรสนเทศหรือคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรใช้งำน
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย
ของ อจน. ในกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงำน  

๑๑.ระมัดระวังกำรใช้งำนและสงวนรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เหมือน 
เช่น  บุ คคลทั่ ว ไปจะพิงปฏิบัติ ในกำรใช้ งำน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และแต่
กรณี 

๑๒.ห้ำมบุคคลภำยนอกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ อจน. 
ไม่ว่ำกรณีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำกอง
สำรสนเทศและประเมินผลในส่วนกลำง หรือผู้จัดกำรสำขำ 
แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องมีเหตุผลว่ำเป็นกำรใช้งำนเพ่ือประโยชน์
ของ อจน. เท่ำนั้น 

๑๓.ไม่เข้ำไปในสถำนที่ตั้งของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสำรสนเทศก่อนได้รับอนุญำต 

๑๔.ต้องขออนุมัติจำกทำงฝ่ำยอำคำร หรือผู้มีอ ำนำจใน
กรณีที่ต้องกำรน ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ออกนอก
หน่วยงำน 

๑๕.มีหน้ ำที่ ในกำรรำยงำนสิ่ งผิ ดปกติ  จุ ดอ่ อน 
ข้อบกพร่อง หรือเหตุละเมิดควำมมั่นคงใดๆ ที่พบเห็นหรือ
ต้องสงสัยต่อผู้บั งคับบัญชำและ/หรือ พนักงำนด้ำน
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รำยงำนผลกำรสอบทำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำ้นกำรให้บริกำร Internet/ Intranet 

ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยทันที เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

๑๖.คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศที่เป็นของ ส ำนักงำน
สำขำ เช่น ข้อมูลและส ำเนำของข้อมูล  กุญแจ บัตร
ประจ ำตัว บัตรผ่ำนเข้ำหรือออก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชำ
ร วมทั้ ง ข อรั บ ข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลที่ อ ยู่ บน เ ค รื อ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์คืนจำกผู้บังคับบัญชำ ภำยในก ำหนด ๗ วัน 
นับแต่วันพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน 

๑๗.กำรเก็บหลักฐำนจำกเหตุละเมิดควำมมั่นคง
ปลอดภัยเพ่ือให้ในกำรด ำเนินกำรสืบหำตัวผู้กระท ำผิดมำ
ด ำเนินคดี กำรเรียนค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนจำก
บริษัทประกันภัย หรือผู้ให้บริกำร หรือกำรฟ้องร้องเรียน
ค่ำเสียหำยตำมกฎหมำย จะต้องท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับหลักฐำนและเก็บรักษำหลักฐำนไว้อย่ำงมั่นคง
ปลอดภัยตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

๑๗.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
- ผู้ที่พบหลักฐำน 
- Directory/Folder/Drive หรือวิธีที่พบหลักฐำน 
- วันและเวลำที่พบหลักฐำน 
- พยำนที่รู้เห็นกำรพบหลักฐำน (หรือ log file ท่ี

สำมำรถใช้ในกำรอ้ำงอิงกำรพบหลักฐำน) 
- ภำพถ่ำยสถำนที่เกิดเหตุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

(ถ้ำมี) 
๑๗.๒ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยให้กับ

หลักฐำนโดย 
- กำรเก็บรักษำข้อมูลจริง (เก็บรักษำเครื่องหรือสื่อ

บันทึกที่มีข้อมูลจริง) ไว้ในที่ปลอดภัยที่มีกำรควบคุมกำร
เข้ำถึงอย่ำงเหมำะสม 

- หำกเป็นไปได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลจริงอยู่
นั้น ไม่ควรเชื่อมต่อกับเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

- ท ำส ำเนำข้อมูลจริงเก็บไว้อีกชุดหนึ่ ง โดยใช้
โปรแกรมท ำส ำ เนำประเภท Imaging/Cloning (เช่น 
Symantec Ghost หรือ Encase เป็นต้น) และน ำไปเก็บ
รักษำไว้ในที่ปลอดภัยที่มีกำรที่มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงอยำ่ง
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
เหมำะสม (หำกเป็นไปได้ให้แยกสถำนที่จัดเก็บออกจำก
ข้อมูลต้นฉบับ) 

- หลักฐำนจำกเหตุละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยควร
เข้ำรหัสแบบ MD๕ Checksum เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของหลักฐำน 

๑๗.๓ กำรสืบพยำน ตรวจพิสูจน์หลักฐำน หรือกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือสืบหำผู้กระท ำควำมผิดมำด ำเนินคดี  ให้
หลีกเลี่ยงกำรใช้งำนเอกสำรต้นฉบับหรือข้อมูลจริงที่เป็น
หลักฐำน แต่ให้ใช้เอกสำรหรือข้อมูลส ำเนำทดแทน 
 โดยยังไม่มีกำรแจ้งให้พนักงำน หรือผู้ใช้งำนทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 

17.ผู้ดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และผู้ดูแล
ระบบสำรสนเทศ 

 - มีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และผู้ดูแลระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 

๑.หำกพบว่ำผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทำงที่จะละเมิดข้อ
ก ำหนดกำรใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ
แห่ งขั้ นตอนและแนวทำงปฏิบัตินี้  ผู้ ดู แลเครือข่ ำย
คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบสำรสนเทศจะต้องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัยของ อจน. ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชำที่เหนือขึ้นไปทรำบโดยเร็วที่สุด และในกรณี
จ ำเป็นเพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่  อจน. 
ผู้ดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบสำรสนเทศมี
อ ำนำจในกำรระงับกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสำรสนเทศของพนักงำนดังกล่ำวได้ทันที 

๒.จะต้องตรวจสอบข้อมูลของบุคคลภำยนอกที่เขำ้มำให้
ค ำปรึกษำหรือปฏิบัติงำนภำยในพ้ืนที่ควบคุมควำม
ปลอดภัย ถ้ำหำกบุคคลนั้นต้องกำรใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบ
ในกำรท ำงำนกับระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องท ำกำรเข้ำสู่
ระบบให้ด้วยตนเอง และ/หรือติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ใกล้ชดิ 

๓.มีหน้ำที่ในกำรเสนอควำมเห็น และข้อสังเกตต่อ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัยของ อจน. ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชำที่เหนือขึ้นไป เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรเกี่ยวกับ
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบตัิ กำรด ำเนนิกำร 
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ และกำรบริหำรเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศ 

๔.จะต้องไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนไปในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลที่รับหรือส่งผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ซึ่งตนไม่มสีทิธิ
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้
รับมำ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสำรสนเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว
เป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทรำบ 

๕.ต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนที่เป็นของ อจน. เช่น ข้อมูลและส ำเนำของข้อมูล กุญแจ 
บัตรประจ ำตัว บัตรผ่ำนเข้ำหรือออก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชำ
ร วมทั้ ง ข อรั บ ข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลที่ อ ยู่ บน เ ค รื อ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์คืนจำกผู้บังคับบัญชำในทันทีที่พ้นหน้ำที่ และ
ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรตรวจสอบกำรคืนทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบสำรสนเทศ ท่ี
พ้นจำกหน้ำที่โดยละเอียด 

 
5. กำรด ำเนินกำรควบคุม ดูแล และกำรจัดกำรกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย Internet/ Intranet ผ่ำน

ระบบป้องกันเครือข่ำย (Firewall) ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสำร โดยกำรก ำหนดกฎระเบียบ มำ
บังคับใช้ โดยเฉพำะเรื่องของกำรดูแลระบบเครือข่ำย เเละควำมผิดพลำดของกำรปรับแต่งอำจส่งผลท ำให้  
Firewall มีช่องโหว่ อำจน ำไปสู่สำเหตุของกำรโจรกรรมข้อมูลทำงคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งมีระบบ Anti-
Virus เพื่อคอยตรวจจับ ป้องกัน และก ำจัด โปรแกรมคุกคำมทำงคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ ซึ่งหมำยถึง ไวรัส 
เวิร์ม โทรจัน สปำยแวร์ แอดแวร์ และซอฟต์แวร์คุกคำมประเภทอื่น ๆ ส ำหรับผู้รับผิดชอบและผู้รับจ้ำง 

6. หจก.โมซิเลท อินทริเกรดเต็ดเป็นผู้ดูแลก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้ระบบเครือข่ำย Internet/ 
Intranet โดยก ำหนด User Identification และ Password ดังนี้ 

- ผู้บริหำรระดับ 8 ขึ้นไป สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
- พนักงำนระดับ 7 ลงมำ สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงตอ่เนื่อง 8 ชั่วโมง  

7. ใช้บริกำรฝำกข้อมูลกำรให้บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส ำหรับกำรติดต่อส่งข้อมูล
ภำยในและภำยนอก ไว้กับส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีควำมปลอดภัยสูง โดยผู้บริหำร พนักงำน 
และลูกจ้ำง ที่มีสิทธิ์ใช้จะมีพื้นที่ส ำหรับจัดเก็บ Mail คนละ 10 GB  
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8. ใช้บริกำรฝำกข้อมูลเว็บไซต์ (www.wma.or.th) ไว้กับ hostinglotus.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร
เว็บโฮงติ้งในประเทศไทย รองรับข้อมูลขนำด 140 GB มีกำรส ำรองข้อมูลเพ่ือควำมปลอดภัยทุก 3 วัน 
สำมำรถแจ้งปัญหำกรณีเว็บไซต์มีปัญหำ เช่น โฮสล่ม หรือ แบนด์วิชท์ เต็ม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

โดยองค์ประกอบของเนื้อหำเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ (Recommended 
Features) รวมถึงแนวทำงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security) เป็นไปตำม
มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ ตำมส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด 

9. มีกำรจัดท ำแบบฟอร์มใบขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้พนักงำนและผู้บริหำรแจ้ง
ปัญหำกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย โดยไม่มีผู้บริหำรหรือพนักงำนที่แจ้งเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหำกำรใช้งำนเครือข่ำย Internet/Intranet 
 

สรุปผลการตรวจสอบ พบว่ำ 
1. มีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ กำรก ำหนดกำร

เข้ำถึงกำรใช้งำนสำรสนเทศ กำรจัดให้มีระบบส ำรองข้อมูลและจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินใน
กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ประกอบกับมีกำรก ำหนดให้ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศมีหน้ำที่ในกำรป้องกันดูแลและรักษำข้อมูล
บัญชีชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของตนเอง โดยผู้ใช้งำนแต่ละคนจะต้องมีบัญชี
ผู้ใช้งำน (Username) ของตนเองโดยเฉพำะ ห้ำมใช้ร่วมกับผู้อื่น  
 2.ระเบียบ อจน.ว่ำด้วยนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ อจน. พ.ศ.2561 นั้น ยังคงอ้ำงอิงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 ปัจจุบันมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2560 
 3. คู่มือปฏิบัติงำนของกองสำรสนเทศและประเมินผล ได้ถูกจัดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติงำน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 นั้น ขำดกำรทบทวนให้เป็นปัจจุบัน อำจส่งผลให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
 4. กำรควบคุม ดูแล และกำรจัดกำรให้ Internet/ Intranet ขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย ช่วงระหว่ำง
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำร 
พนักงำน และลูกจ้ำง มีสิทธิ์ใช้จะมีพ้ืนที่ส ำหรับจัดเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส ำหรับกำรติดต่อส่ง
ข้อมูลภำยในและภำยนอกมีควำมเพียงพอ 
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 5. ข้อมูลสมำชิก (User) ผู้ใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 
2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 มีจ ำนวน 145 User ประกอบด้วย 

ข้อมูลสมาชิก (User) จ านวน 
1. ผู้บริหำร ระดับ 8 ขึ้นไป 11 
2. พนักงำน ระดับ 7 ลงมำ 117 
3. ลูกจ้ำง ประจ ำส่วนกลำง 11 
4. ลูกจ้ำง ประจ ำ สจส. 1 
5. พนักงำนที่พ้นสภำพ 2 
6. ไม่เกี่ยวข้องกับ อจน. 3 

รวม 145 
 
 ข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ 
 กองสำรสนเทศและประเมินผลควรมีกำรทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ อจน. จ ำนวนสมำชิกผู้มีสิทธิ์ใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้ง
คู่มือปฏิบัติงำนของกองสำรสนเทศและประเมนิผลให้เป็นปจัจุบันและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำ่งๆที่เกี่ยวขอ้ง 
















