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ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีประกาศเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ กําหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งต้องจัดทําข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้การดําเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล  
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงได้มีการจัดทําแนวนโยบาย 

และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง นโยบาย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

“นโยบาย” หมายความว่า นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

/“สํานักงาน… 

-ร่าง-
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“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงาน 

“ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความว่า รองผู้อํานวยการสํานักงานหรือ 

ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของสํานักงาน 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้อํานวยการ ที่ปรึกษา รองผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการสํานัก 

ผู้อํานวยการศูนย์ เลขานุการกรม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสํานักงาน 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และ

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการของสํานักงาน 

“ผู้ใช้งาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายนอกที่มีสิทธิเข้าถึงสินทรัพย์ประเภท

ข้อมูลสารสนเทศ 

“สินทรัพย์” หมายความว่า สิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่าต่อสํานักงานและเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ประมวลผลสารสนเทศที่สํานักงานเป็นเจ้าของหรือผู้ถือลิขสิทธ์ิหรือสิทธิการใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะได้มาจากการเช่า การว่าจ้าง การพัฒนาหรือการจัดซื้อ ได้แก่ข้อมูล

สารสนเทศ (Information Asset) ด้านกายภาพ (Physical Asset) ด้านซอฟท์แวร์ (Software Asset) การบริการ

และกระบวนการ (Services and Processes Asset) และบุคลากร (People Asset) 

“ข้อมูลสารสนเทศ” หมายความว่า ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่อยู่ในรูปของ

อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นแฟ้มข้อมูล (File) หรือฐานข้อมูล (Database) หรือเอกสารที่มีการแปลงให้อยู่

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายความว่า สิทธิในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ สิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน

คอมพิวเตอร์ สิทธิการใช้งานเครือข่าย รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของสํานักงาน 

“หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า บุคคลจากหน่วยงานราชการหรือบุคคลจากหน่วยงาน

ราชการอื่น หรือบุคคลจากบริษัทที่สํานักงาน อนุญาตให้มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือสินทรัพย์ต่างๆ 

ของหน่วยงาน โดยจะได้สิทธิในการใช้ระบบตามอํานาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล 

“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาต การกําหนดสิทธิ 

 

 

/หรือการ… 



- ๓ - 

หรือการมอบอํานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ 

รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสําหรับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ

เอาไว้ด้วยก็ได้ 

“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” (information security) หมายความว่า การธํารง 

ไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability)  

ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability)  

การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

“เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (information security event)” หมายความว่า 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อนหรือสงสัยว่าเป็นจุดอ่อน ที่เกิดกับสินทรัพย์ ซึ่งจะสร้าง 

ความเสียหายให้กับสํานักงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

“สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (Information 

security incident)” หมายความว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 

(Unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทําให้ระบบของสํานักงานถูกบุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัยถูกคุกคาม 
 

 ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด
และนําเสนอผู้อํานวยการเพื่ออนุมัติ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการด้านความมัน่คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Security Committee) 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้บริหารของสํานักงาน  

ซึ่งผู้อํานวยการเป็นผู้แต่งต้ังอีกไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ 
 

หมวด ๒ 
การจัดการนโยบายป้องกนัและรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Security Policy) 
ข้อ ๖ นโยบายป้องกันและรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  

 

/โดยคณะ... 
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โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ทบทวน กลั่นกรอง และนําเสนอผู้อํานวยการอนุมัติประกาศใช้ 

สํานักงานจะกําหนดทิศทางความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน โดยอ้างอิง

มาตรฐานสากล ได้แก่ ISO ๒๗๐๐๑ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบ

ปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมกับกําหนดข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายนี้  

เพื่อให้บรรลุนโยบายนี้ ให้คณะกรรมการกําหนดแผนงานปฏิบัติประจําปี และมีการจัดการ

เผยแพร่ อบรม สื่อสารให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสํานักงานมีความมั่นคง ปลอดภัย โดยมีกระบวนการตรวจสอบ สอบทาน ประเมินผลการปฏิบัติที่โปร่งใส 

เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

ของสํานักงาน การมีรายชื่อและข้อมูลสําหรับการติดต่อกับหน่วยงานอื่นและกลุ่มที่มีความรู้ ความสนใจเรื่องความมั่นคง 

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

หมวด ๓ 
โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสาํหรับสํานักงาน 

(Organization of Information Security) 
 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยง 

ด้านสารสนเทศภายในสํานักงาน โดยกําหนดให้มีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัย การประสานงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ภายในสํานักงาน กระบวนการอนุมัติการใช้งานอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ การลงนามมิให้เปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นความลับของสํานักงาน และกําหนดให้คณะกรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบอิสระ ทําหน้าที่

ทบทวนความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 
 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงด้านสารสนเทศจากภัยคุกคามภายนอก โดยกําหนดให้มี  

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศของสํานักงานที่มีการเข้าถึง 

 

 

/หรือใช้… 
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หรือใช้ในการประมวลผลหรือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งครอบคลุมเรื่องการประเมิน 

ความเสี่ยงของการเข้าถึงสารสนเทศโดยหน่วยงานภายนอก ทั้งทางกายภาพ (Physical Access) และจากระยะไกล 

(Remote Access) การระบุและจัดทําข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศของสํานักงานและการระบุข้อกําหนดสําหรับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศ 
 

หมวด ๔ 
การบริหารจัดการสนิทรพัยข์องสํานักงาน (Asset Management) 

 

ข้อ ๙ ให้กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสินทรัพย์ของสํานักงาน โดยให้สอดคล้อง 

กับผลการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศและเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกําหนดผู้ ดูแลรับผิดชอบสินทรัพย์ของสํานักงานเพื่อป้องกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  โดยครอบคลุมเรื่องการจัดทําทะเบียนบัญชีสินทรัพย์ การระบุผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ 

และการควบคุมการใช้งานสินทรัพย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

ข้อ ๑๑ ให้มีการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและกําหนดระดับการป้องกันสารสนเทศให้เหมาะสม 

รวมถึงการกําหนดแนวทางการจัดทํารายละเอียดข้อมูลเพื่อบ่งชี้ถึงสารสนเทศ การป้องกันการเข้าถึงและวิธีการ 

สื่อสารที่ปลอดภัย 
 

หมวด ๕ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับบุคลากร (Human Resources Security) 

 

ข้อ ๑๒ ให้กําหนดมาตรการกลั่นกรองก่อนรับเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในสํานักงาน (Prior to 

Employment) รวมถึงการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกหรือผู้รับจ้างเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจรกรรมสินทรัพย์ 

การฉ้อโกงและการใช้งานอุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ 
 

ข้อ ๑๓ ให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรหรือผู้รับจ้างจากภายนอก 

ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานใช้บริการเพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 

 

/ของสารสนเทศ... 
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ของสารสนเทศและให้ความสําคัญในการป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระผูกพัน 

ตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงาน (During Employment) 
 

ข้อ ๑๔ ให้กําหนดมาตรการรวมถึงขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่งานหรือสิ้นสภาพ

การจ้างงานหรือหมดสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่ บุคลากรหรือผู้รับจ้างจากภายนอก รวมถึงการยกเลิกสัญญา เพื่อให้ทราบ

ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่งาน (Termination or Change 

of Employment) 
 

หมวด ๖ 
การสรา้งความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

(Physical and Environmental Security) 
 

ข้อ ๑๕ ให้กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของสถานที่ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการป้องกัน
ความเสียหายและการรบกวนสินทรัพย์ของสํานักงาน ทั้งนี้ให้รวมถึงมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติด้วย 

 

ข้อ ๑๖ ให้กําหนดมาตรการการป้องกันสินทรัพย์ของสํานักงานจากการสูญหาย ความเสียหาย 
การถูกโจรกรรมหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการทําให้การดําเนินงานของสํานักงานเกิดอุปสรรค 
ติดขัดหรือหยุดดําเนินการ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการติดต้ังอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบ 
และอุปกรณ์สนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมาตรการ 
ทําลายข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในสื่อบันทึกที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูลได้และมาตรการ
การควบคุมดูแลที่ชัดเจนในกรณีที่มีการนําสินทรัพย์ของสํานักงานออกนอกสถานที่ 

 
หมวด ๗ 

การบริหารจัดการด้านการสือ่สารและการดําเนนิงานสารสนเทศของสาํนักงาน 
(Communications and Operations Management) 

 

ข้อ ๑๗ ให้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล 
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และสามารถ
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับการประเมินการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ได้ด้วย 
 
 
 

/ข้อ ๑๘… 



- ๗ - 

ข้อ ๑๘ ให้มีการกําหนดมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการของหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างสํานักงานกับหน่วยงานภายนอก 

 

ข้อ ๑๙ ให้มีการวางแผนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสํานักงานและกําหนดเกณฑ์
การตรวจรับระบบที่จัดทําขึ้นใหม่ ระบบที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกําหนดเกณฑ์สําหรับการตรวจสอบระบบ
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวในการนําระบบไปใช้งานจริง (Production System) 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้กําหนดข้อห้ามการติดต้ังโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต การกําหนด
มาตรการ หลักเกณฑ์ การควบคุมและการตรวจสอบการรับข้อมูลหรือไฟล์ที่ส่งจากภายนอกเข้ามายังผู้ใช้งาน
ภายในสํานักงาน การติดต้ังอุปกรณ์หรือโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี
ประเภทต่างๆ เพื่อปกป้องและรักษาสินทรัพย์ของสํานักงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงข้อปฏิบัติและกําหนดผู้รับผิดชอบ
เมื่อเกิดความเสียหายจากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี 

 

ข้อ ๒๑ ให้กําหนดมาตรการการสํารอง (Backup) ข้อมูลสารสนเทศ โดยกําหนดวิธีการ (การสํารองข้อมูล
แบบเต็ม (full backup) หรือการสํารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (incremental backup)) ขั้นตอนการปฏิบัติ สถานที่
จัดเก็บและผู้รับผิดชอบการสํารอง (Backup) ข้อมูลสารสนเทศแต่ละประเภทให้เหมาะสม รวมถึงการทดสอบการ
กู้คืนข้อมูลที่ได้สํารองไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้สํารองไว้สามารถนํากลับมาใช้งานได้เมื่อต้องการ 

 

ข้อ ๒๒ ให้กําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ 
ที่สนับสนุนการทํางาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง การจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) เพื่อการตรวจสอบ 

 

ข้อ ๒๓ ให้กําหนดมาตรการการดูแลและจัดการสื่อ (Media) ที่ใช้บันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อป้องกัน
การเปิดเผย การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การลบหรือการทําลายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหาย 
หรือข้อมูลความลับรั่วไหลและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของสํานักงานหยุดชะงัก 

 

ข้อ ๒๔ ให้กําหนดมาตรการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมที่ใช้ภายในสํานักงาน
หรือระหว่างสํานักงานกับหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศรั่วไหลและป้องกัน 
การดักรับข้อมูลสารสนเทศระหว่างทาง 

 

ข้อ ๒๕ ในกรณีมีการทําธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย (On-line Transaction) หรือการให้บริการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce Services) ให้กําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
และการเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบหรืออ้างอิงได้ 

 
 

/ข้อ ๒๖... 
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ข้อ ๒๖ ให้กําหนดมาตรการการตรวจสอบและการเฝ้าระวัง (Monitoring) การใช้งานสารสนเทศ
ของสํานักงาน เพื่อป้องกันการประมวลผลหรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้เป็นไปตาม
ขอบเขตของกฎหมาย  

 

หมวด ๘ 
การควบคุมการเขา้ถึง (Access Control) 

 

ข้อ ๒๗ ให้กําหนดมาตรการเพื่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการเข้าถึง การล่วงรู้ การแก้ไขหรือการลักลอบนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้ครอบคลุมการเข้าถึง
สถานที่เก็บหรือสถานที่ประมวลผลสารสนเทศด้วย 

 

ข้อ ๒๘ ให้กําหนดวิธีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศของ
ผู้ใช้งาน (User Access Management) แต่ละประเภทและแต่ละระบบให้เหมาะสมและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต โดยครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การจัดการสิทธิผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และให้มี  
การทบทวนสิทธิเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจําเป็นในการใช้งาน  

 

ข้อ ๒๙ ให้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) และสร้างความตระหนัก
ถึงการไม่เปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการลักลอบการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ โดยผ่านการใช้สิทธิของผู้ใช้งานอื่น 

 

ข้อ ๓๐ ให้กําหนดมาตรการการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) และการใช้บริการ
ผ่านเครือข่ายและการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งจากภายในสํานักงานหรือจากภายนอกสํานักงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศของสํานักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ข้อ ๓๑ ให้กําหนดมาตรการการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
เพื่อป้องกันการใช้งานอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ข้อ ๓๒ ให้กําหนดมาตรการการเข้าถึงโปรแกรมและระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
(Application and Information Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ข้อ ๓๓ ให้กําหนดมาตรการการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศชนิด
พกพาได้ (External Storage or Mobile Computing) และการปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking)  
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศและป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดีที่ติดมาจาก 
ภายนอกสํานักงาน 

 
 

/หมวด ๙… 



- ๙ - 

หมวด ๙ 
การจัดหา การพัฒนา และการบํารงุรักษาระบบสารสนเทศ 

(Information Systems Acquisition, Development and Maintenance) 
 

ข้อ ๓๔ ให้มีการระบุข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา 
การพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศที่ต้องการมีความมั่นคงปลอดภัย
เพียงพอ 

 

ข้อ ๓๕ ให้มีการระบุวิธีการและขั้นตอนการประมวลผลสารสนเทศ พร้อมการควบคุมที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการประมวลผลผิดพลาด การสูญหายของข้อมูลสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือการใช้งานระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ 

 

ข้อ ๓๖ ให้กําหนดมาตรการการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptographic Control) ในข้อมูลสารสนเทศ 
ที่สําคัญ และสามารถยืนยันตัวตนของผู้ส่งได้ เพื่อรักษาความลับและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 

 

ข้อ ๓๗ ให้กําหนดมาตรการการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลระบบสารสนเทศ 
(System Files or Application Source Codes) ทั้งในระยะการพัฒนา ระยะทดสอบ ระยะนําไปใช้งาน ระยะ
การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศที่นํามาใช้งานนั้นถูกต้องเป็นไปตามความต้องการ และมีการ
ควบคุมและป้องกันการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

ข้อ ๓๘ ให้กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอนุมัติสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Change Control Procedure) พร้อมกระบวนการทดสอบก่อนนําไปใช้งาน 
เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 

ข้อ ๓๙ ให้มีการบริหารจัดการเพื่อหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่ทางด้านเทคนิค (Technical Vulnerability) 
ทั้งในระดับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware Equipment) และโปรแกรมระบบ (Software) เพื่อลดความเสี่ยง
จากการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

 

หมวด ๑๐ 
การบริหารจัดการเหตุการณท์ี่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสาํนักงาน 

(Information Security Incident Management) 
 

ข้อ ๔๐ ให้กําหนดมาตรการการสื่อสาร การรายงานและการดําเนินการที่เหมาะสม ภายในเวลา  
ที่กําหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือช่องโหว่ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
 
 

/เพื่อให้มั่นใจ... 
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการตรวจพบและดําเนินการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 

ข้อ ๔๑ ให้มีการบริหารจัดการและการปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ทุกประเภท ได้แก่ ความล้มเหลวของการประมวลผลสารสนเทศ (Failure of Processing) ผลกระทบจากโปรแกรม 
ไม่ประสงค์ดี (Malicious Code) การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) การละเมิดความลับและ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ (Breaches of Confidentiality and Integrity) การใช้ระบบสารสนเทศผิด
วัตถุประสงค์ (misuse of Information System) รวมไปถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิด (Information security incident) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสํานักงาน จะสามารถดําเนินการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีการควบคุมที่เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย 

 
หมวด ๑๑ 

การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินงานของสํานักงาน 
(Business Continuity Management) 

 

ข้อ ๔๒ ให้สํานักงานมีการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินงานของสํานักงาน (Business 
Continuity Management) เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานโดยปกติของสํานักงาน ทั ้งนี ้ ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการรองรับความเสี ่ยง  
และแนวทางการดําเนินการจํากัดความเสียหายและการกู้คืนระบบสารสนเทศที่สําคัญหรือจําเป็นโดยให้ครอบคลุม 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดําเนินงาน (Business Impact 
Analysis) แผนงานและกระบวนการในการสร้างความต่อเนื่องกับการดําเนินงานของสํานักงาน (Business 
Continuity Planning) แผนงานและกระบวนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster Recovery Planning) ทั้งนี้
กําหนดให้มีการทดสอบและปรับปรุงแผนต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยง 

หมวด ๑๒ 
การปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance) 

 

ข้อ ๔๓ ให้มีการรวบรวมพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติหรือประกาศ รวมถึงสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และควบคุมเพื่อให้มี
การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (Compliance with Legal Requirements) เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดที่ทําให้เข้าข่าย
การกระทําผิด 

 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและข้อกําหนดด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยด้าน 

 
/สารสนเทศ... 
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สารสนเทศ (Compliance with Security Policies, Standards, Procedures and Technical Compliance) 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้ระบบสารสนเทศของสํานักงานมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายและมีความ
เป็นมาตรฐานสากล 

 

ข้อ ๔๕ พิจารณากําหนดให้มีการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ (Information System Audit 
Considerations) อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวสอบที่เป็นอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพและผลการตรวจสอบเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ต้องก่อให้เกิดการรบกวน 
การปฏิบัติงานหรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของสํานักงานน้อยที่สุด 

 

ข้อ ๔๖ กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่
สํานักงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น 

 

หมวด ๑๓ 
การขอยกเวน้การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 

 

ข้อ ๔๗ หากมีความจําเป็นที่สํานักงานไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือหากเทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่อํานวยต่อการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการพิจารณาและนําเสนอขออนุมัติการไม่
ปฏิบัติตามในส่วนดังกล่าวต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ร้องขอการยกเว้น จะต้องดําเนินการเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละทางเลือก และความเสี่ยงหรือผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อการไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งจัดทําเอกสารที่ระบุหลักการและเหตุผลหรือเอกสารหลักฐานที่สนับสนุน
การตัดสินใจไม่ปฏิบัติตาม 

(๒) พิจารณานําเสนอการควบคุมทดแทน (Compensated Control) เพื่อลดความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม โดยอาจจัดให้มีระเบียบหรือประกาศเฉพาะกาลเพื่อใช้ยกเว้นเป็นรายกรณี 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  

 
(นายประสงค์ พูนธเนศ) 

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 


