
๑ 
 

แนวนโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ.

๒๕๔๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ  เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยก าหนดให้มีมาตรฐาน 
(Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ข้ันตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ  

 
วัตถุประสงค์  

๑.๑ เพื่อให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ท าให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑.๓ เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการก าหนดมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการติดตั้งและใช้งานระบบเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ 

๑.๔ เพื่อก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในการด าเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

๑.๕ เพื่อก าหนดให้มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ มีแผนเตรียมความพร้อมส าหรับกรณี
ฉุกเฉิน และให้สามารถกู้ระบบกลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักงานสามารถใช้งานได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และสอดคล้องตามภารกิจ 
 
องค์ประกอบของนโยบาย 
 นโยบายนี้จัดท าขึ้นโดยอาศัยกรอบตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO/IEC 
27001 รวมทั้งข้อก าหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินด้านสารสนเทศของส านักงานจากภาวะคุกคามทุก
ประเภทท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังจากภายในและภายนอกส านักงาน โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเป็น
แนวนโยบายในภาพรวมเพื่อการจัดการด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ โดยจักแบ่งสาระส าคัญ
ออกเป็น ๑๐ หมวด ประกอบด้วย 

หมวด ๑ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย  
หมวด ๒ การจัดการสินทรัพย์สารสนเทศ  
หมวด ๓ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
หมวด ๔ การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  
หมวด ๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและเครือข่าย  
หมวด ๖ การจัดหาพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ  
หมวด ๗ การด าเนินการกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย  



๒ 
 

หมวด ๘  การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินภารกิจของส านักงาน  
หมวด ๙ การปฏิบัติตามข้อก าหนด  
หมวด ๑๐ การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

ค านิยาม 
 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้มีอ านาจบริหารในระดับสูงของของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (Chief Information Officer: CIO) หมายถึง ผู้มีอ านาจในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในส่วนของการก าหนด
นโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานท่ีให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ค าปรึกษา พัฒนา
ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หัวหน้าในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และรับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างใกล้ชิด ให้ความคิดเห็น 
เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์  ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ วาง
แผนการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบระบบความมั่นคงและความ
ปลอดภัย ของฐานข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมรายงานผลการด าเนินการ 

ผู้ดูแลระบบ  (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นเพื่อการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User Account) หรือบัญชี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Account) เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของ ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปตัวเลข ข้อความ 
หรือกราฟิก ให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย ละสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน 
การตัดสินใจ และอื่นๆได้ 

ข้อมูล หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่
ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ระบบงาน หมายถึง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาทิ ระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสาร 

ระบบปฏิบัติการ ( operating system) หมายถึง ซอฟแวร์ควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และจัดสรรการใช้ทรัพยากรระบบ ซึ่งได้แก่ การจัดการหน่วยความจ า การควบคุมการท างานของอุปกรณ์ป้อนข้อมูล 
(แป้นพิมพ์ เมาส์) และอุปกรณ์แสดงผล (จอภาพ เครื่องพิมพ์) 

ระบบเครือข่าย (network) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายที่ท าหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางของการท างาน อาทิจัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ ส าหรับให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือควบคุมการ
ท างานในเครือข่าย 

สินทรัพย ์หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ( information security) หมายถึง การธ ารงไว้ซึ่งความลับ 

(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) การห้ามปฏิเสธความรับ
ผิด (Non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 



๓ 
 

ความลับ ( confidentiality) หมายถึง การรับรองว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและจะมี
เพียงผู้มีสิทธิเท่านั้นท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ 

ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) หมายถึง การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกกระท าการใดๆ อันมีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยผู้ไม่มีสิทธิ ไม่ว่าการกระท าน้ันจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

สภาพพร้อมใช้งาน ( availability) หมายถึง การรับรองได้ว่าข้อมูล หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหลายพร้อมที่จะให้บริการในเวลาที่ต้องการใช้งาน 

เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ( information security event) หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิด
เหตุการณ์สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันท่ีล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย 

สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ( information security 
incident) หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจท าให้ระบบ
ของส านักงานถูกบุกรุก หรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของทรัพยากรสารสนเทศในการถูกละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
ช่องโหว่ (vulnerability) หมายถึง จุดอ่อนของระบบสารสนเทศท่ีท าให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าโจมตีระบบท า

ให้ประสิทธิภาพของการท างานลดลง 
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (access control) หมายถึง การอนุญาต การก าหนดสิทธิ 

หรือการมอบอ านาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึง หรือใช้งานเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทาง
กายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่าน้ันส าหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดย
มิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้ 

ผู้ใช้งาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ
บุคคลภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

รหัสผ่าน ( password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิของผู้ใช้งาน  หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักงาน หมายถึง ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมาย 
ระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่าน

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เช่ือมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพ กราฟิก  
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานท่ีใช้ในการรับส่ง
ข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น 



๔ 
 

หมวด ๑  
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย 

 
๑.วัตถุประสงค ์
 เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ใช้งานหรือการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพิจารณาตามความส าคัญของอุปกรณ์  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล  ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าและอาจจ าเป็นต้องรักษาความลับ  โดยมาตรการนี้จะมีผล
บังคับใช้กับผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
 
๒. ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศบางประเด็นอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ได้มีบัญญัติ มีประกาศและ
มีผลบังคับใช้ อาท ิ
 (๑) กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (๒) กฎหมายการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 (๓) กฎหมายลิขสิทธิ์  
 
๓. มาตรฐานระดับสากล 
 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 จัดเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับจากหลาย
ประเทศในการน าไปใช้บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร และเป็นมาตรฐานที่ถูกใช้เป็นพื้นฐานและอ้างอิง
ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๔. ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย 
 นโยบายนี้มีผลบังคับกับบุคลากรทุกคนในส านักงาน รวมถึงผู้รับสัญญา และผู้เยี่ยมเยือนซึ่งแม้จะมิได้รับ
การว่าจ้างจากส านักงาน แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน หรือสามารถเข้าถึงสารสนเทศของส านักงาน 
 
๕. พ้ืนที่ที่มีผลบังคับใช ้
 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับทุกต าแหน่งพื้นที่ท่ีสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศของ
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ ซึ่งรวมถึงการเรียกใช้งานจากทางบ้าน หรือการเข้าถึงจากระยะไกล และการเช่ือมโยง
จากองค์กรภายนอก 

๖. การตรวจสอบและทบทวน 
 ส านักงานต้องก าหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายและรับผิดชอบในการตรวจสอบ
การด าเนินงานตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันเหตุการณ์ โดยให้มีการ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือ เมื่อมีเหตุการณ์แปรเปลี่ยนท่ีส าคัญ ส านักงานต้องติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
นโยบายเหล่านี้มีความเหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

หมวด ๒  
การจัดการสินทรัพย์สารสนเทศ 

 
๑.วัตถุประสงค ์
 การจัดการสินทรัพย์สารสนเทศ ( Information Asset Management) ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันสินทรัพย์
สารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และสามารถใช้งานสินทรัพย์เหล่านั้นได้อย่าง
เหมาะสม 
 
๒. หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์สารสนเทศ 
 ส านักงานต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีสินทรัพย์สารสนเทศ และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
อยู่เสมอ โดยให้ความส าคัญกับสินทรัพย์ที่มีผลต่อการด าเนินภารกิจของส านักงาน 

หมวด ๓ 
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
๑.วัตถุประสงค ์
 เพื่อก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ใช้งานหรือการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพิจารณาตามความส าคัญของอุปกรณ์  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล  ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าและอาจจ าเป็นต้องรักษาความลับ  โดยมาตรการนี้จะมีผล
บังคับใช้กับผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน 
 
๒. การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
 ส านักงานต้องก าหนดรายละเอียดของสถานท่ีและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องมีระบบการป้องกันการเสียหาย 
และการควบคุมการเข้าออกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อาทิ ห้องคอมพิวเตอร์กลางของส านักงานซึ่งเป็นพื้นที่
จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ด้านเครือข่าย ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและมีการควบคุมการ
เข้าถึงอย่างเข้มงวด โดยอนุญาตเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้น 
 
๓. การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ส าคัญที่ถูกจัดเก็บในห้องคอมพิวเตอร์กลาง ต้องมีการจัดวางอย่างถูกต้องและมีการป้องกันมิให้มี
การเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การเดินสายเพื่อเช่ือมโยงระหว่างอุปกรณ์ต้องมีป้ายเพื่อบ่งบอกถึงต าแหน่งในการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ และมีการก าหนดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 
 

หมวด ๔  
การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

 
๑.วัตถุประสงค ์
 การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ( Communication and 
Operations Management) ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ 
และอุปกรณ์ประมวลผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงหน้าท่ี
ความรับผิดชอบด้านการจัดการและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ โดยให้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันป้องกัน ทรัพยากรและข้อมูลที่มีค่าของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้มีความลับ ความถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 



๖ 
 
๒. การป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี 
 ส านักงานต้องจัดให้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งโปรแกรมเพื่อป้องกัน
ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการส าหรับระบบงาน หรืออุปกรณ์ของส านักงาน และก าหนดให้มีระเบียบและขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม และสนับสนุนให้หน่วยงานภายในท่ีมีการใช้งานระบบผ่านเครือข่ายของส านักงานได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตาม 
 
๓. การส ารองข้อมูล 
 ส านักงานต้องจัดให้มีการส ารองข้อมูลที่ส าคัญ โดยต้องก าหนดรูปแบบและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งแผนการ
ส ารองข้อมูลที่เหมาะสมตามล าดับความส าคัญของสารสนเทศของส านักงานเพื่อป้องกันการสูญหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นจากภาวะคุมคาม หรือจากการเกิดภัยพิบัติ โดยต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการส ารองข้อมูลตามรูปแบบ
และแผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 
 
๔. การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 ส านักงานต้องมีการเฝ้าระวังระบบท่ีส าคัญ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การปฏิเสธการ
ให้บริการของระบบ และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ ต้องให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรบนเครือข่ายที่สอดคล้องกับข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ
ต้องก าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการติดตั้งเวลาของระบบคอมพิวเตอร์กลางให้ตรงกันโดยอ้างอิงจากแหล่งเวลาที่
ถูกต้องเพื่อช่วยในการตรวจสอบช่วงเวลาในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน 
 
 

หมวด ๕  
การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศและเครือข่าย 

 
๑.วัตถุประสงค ์
 เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน  และป้องกันการบุกรุก
ผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก  หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้าย  (Malware) ที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล  หรือ
การท างานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้หยุดชะงัก  รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัว
บุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
 
๒. การควบคุมการเข้าถึงระบบ 
 ส านักงานต้องมีนโยบายควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
และทบทวนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงาน และความมั่นคงปลอดภัย
ในการเข้าถึงสินทรัพย์สารสนเทศ 
 
๓. การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ 
 ส านักงานต้องมีการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการก าหนดรหัสบัญชีผู้ใช้
ส าหรับบุคลากร การจัดการสิทธิในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการรหัสผ่าน รวมถึงทบทวนสิทธิการเข้าถึง
ของผู้ใช้ 
 
๔. หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
 เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านการ
รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอย่างเคร่งครัด 
 



๗ 
 
๕. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย 
 การเข้าถึงเครือข่ายจากภายในส านักงาน หรือ การเช่ือมต่อจากภายนอกต้องมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน 
ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบต้องยอมให้เฉพาะผู้ใช้งานท่ี
ได้รับอนุญาตผ่านเข้าสู่เครือข่าย และใช้บริการได้ตามสิทธิที่ก าหนดให้เท่านั้น 
 
๖. การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 การเข้าถึงระบบสารสนเทศต้องมีการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ มีการก าหนดสิทธิในการใช้
งานระบบสารสนเทศ อาทิ เขียน อ่าน ลบ ได้ มีการก าหนดกลุ่มของผู้ใช้ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานได้ มีการ
แยกการติดตั้งระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคัญหรือมีความเสี่ยงสูงไว้ในบริเวณเครือข่ายที่ปลอดภัย 
 
 

หมวด ๖  
การจัดหาพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 
๑. วัตถุประสงค ์
 การจัดหา การพัฒนาและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ( Information system acquisition, 
development, and maintenance) เป็นหมวดที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การพัฒนาและการบ ารุงระบบสารสนทศ
ด าเนินการได้โดยสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน 
 
๒. ข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 การจัดหาและการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ หรือ การปรับปรุงจากระบบท่ีมีอยู่เดิม ต้องมีการวิเคราะห์
และระบุข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
 
๓. การตรวจสอบการประมวลผล 
 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นต้องผ่านการตรวจสอบการประมวลผลทั้งส่วนข้อมูลน าเข้า และผลลัพธ์จาก
การประมวลผล รวมทั้งต้องมีกลไกในการตรวจจับข้อผิดพลาดและบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบและแก้ไข 
 
๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลระบบ 
 ระบบที่ให้บริการต้องมีการควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบที่ให้บริการ มีการป้องกันข้อมูลที่ใช้
ส าหรับการทดสอบ และมีการควบคุมการเข้าถึงซอร์สโค้ดของระบบ 
 
๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการก าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อใช้ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข และต้องมีการตรวจสอบการท างานหลังจากเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
 
๖. การจัดการช่องโหว่ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถท างานได้เป็นปกติ และต้องมี
การปรับปรุงเพื่อปิดช่องโหว่อย่างเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ได้ผ่านการทดสอบแล้ว 
 
 
 
 
 



๘ 
 

หมวด ๗  
การด าเนินการกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 
๑. วัตถุประสงค ์
 การด าเนินการกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ( Information security incident 
management) ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มีระบบการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และใช้เป็น
เครื่องมือท่ีช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๒. การจัดการและแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 เมื่อได้รับรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว ต้องมีการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบเพื่อค้นหาท่ีมาของความผิดปกติ และด าเนินการหาวิธีท่ีจะใช้ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยส านักงานควรก าหนดขั้นตอนการจัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย อาทิ 
 (๑) ความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ  
 (๒) ผลกระทบจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี  
 (๓) การปฏิเสธการให้บริการ  
 (๔) การละเมิดความลับและความถูกต้องสมบูรณ์  
 (๕) การใช้ระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์  
 
 

หมวด ๘ 
การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินภารกิจของส านักงาน 

 
๑. วัตถุประสงค ์
 การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินภารกิจของส านักงาน  ก าหนดขึ้นเพ่ือมิให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านักงานเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก และป้องกันมิให้การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีส าคัญของส านักงาน
ต้องได้รับผลกระทบ หรือเกิดความเสียหายรุนแรง อันเนื่องจากความผิดพลาดของระบบสารสนเทศ และเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถกู้ระบบคืนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
๒. กระบวนการวางแผน 
 เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น ต้องพิจารณาและให้ความส าคัญกับประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ  
 (๒) การจัดล าดับความส าคัญของผู้ใช้งานหลัก หรือ บริเวณที่ผู้ใช้ปฏิบัติงาน  
 (๓) ข้อตกลงที่เกี่ยวกับล าดับความเร่งด่วนของการแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย  
 (๔) การจัดท าเอกสารคู่มือและแผนการด าเนินการ หลังเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย  
 
๓. กรอบการวางแผน 
 ในการก าหนดแผนการแก้ไขเหตุการณ์ความเสียหายต้องพิจารณาถึงระดับความส าคัญ และล าดับก่อนหลัง
ของการจัดการในประเด็นต่างๆ อันได้แก่ 
 (๑) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีที่ใช้งานหลักภายในอาคาร  
 (๒) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับอาคารหลัก  
 (๓) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานหลัก  
 (๔) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับส่วนของระบบเครือข่ายหลัก  
 (๕) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์  



๙ 
 
 (๖) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคลากรหลัก  
 ในการจัดท าแผนการแก้ไขเหตุการณ์ความเสียหายต้องระบุรายละเอียดในประเด็นดังต่อไปนี้  
 (๑) ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องครอบคลุมวิธีปฏิบัติงานท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างฉับไวทันทีเพื่อ
การแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 (๒) กระบวนการทดสอบที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนการแก้ไขเหตุการณ์ที่จัดท า
ไว้นั้นสามารถด าเนินการได้จริง 
 
 

หมวด ๙  
การปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 
๑. วัตถุประสงค ์
 ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของส านักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
๒. การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย 
 ส านักงานต้องศึกษาและก าหนดรายการของนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือ สัญญาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบท าความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด 
 
 

หมวด ๑๐  
การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 
๑. วัตถุประสงค ์

การก าหนดผู้รับผิดชอบ  ก าหนดขึ้นเพื่อ ก าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ  อันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง 
ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
 
๒. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงาน  และ
หัวหน้าศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างใกล้ชิด ให้ความคิดเห็น 
เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์  ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ วาง
แผนการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบระบบความมั่นคงและความ
ปลอดภัย ของฐานข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมรายงานผลการด าเนินการ 
 
๓. การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาโทษ 

(๑) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระท าท่ีเกิดขึ้นจากผู้ใช้งานและ /หรือบัญชี
ของผู้ใช้ 

(๒) ผู้ใช้งานท่ีฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
จะถูกพิจารณาระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน 

(๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อ
พิจารณาโทษแก่ผู้ใช้งานท่ีฝ่าฝืนระเบียบตามความเหมาะสม 
 


