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บันทึกประวัติการจัดทําเอกสาร 
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

เวอรชั่น วันท่ี ผูแกไข หมายเหตุ 
1.0 19 ตุลาคม 2555 กลุมระบบเครือขายและ

คอมพิวเตอร 
ศูนยสารสนเทศ 

สรางเอกสาร 

2.0 1  เมษายน 2558 กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ปรับปรุงรายละเอียดใหเปนปจจุบัน ดังน้ี 
- สวนท่ี 8  ขอ 1 ระดับนโยบาย แกไข

ผูบริหารระดับสูงสุด ซึ่งมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
ดานสารสนเทศของหนวยงาน เปลี่ยนจาก CIO 
เปน CEO ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) 

- แกไขช่ือหนวยงานจาก ศูนยสารสนเทศ 
เปน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.0 1  มีนาคม 2559 กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพ่ิมเติมเน้ือหา ดังน้ี 
 สวนท่ี ๑ นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
(Acceptable use Policy) โดยเพ่ิม2 หัวขอ คือ 

ขอ 7. การจัดเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอร (log) 

ขอ 8. การใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
(Social Network) 

4.0 2  มีนาคม 2560 กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   เพ่ิมเติมเน้ือหา ดังน้ี 
        ภาคผนวก ก 

สวนท่ี 9   นโยบายระบบสารสนเทศและ
ระบบสํารองของสารสนเทศ 

สวนท่ี 10 นโยบายการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
         กฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศท่ี
เก่ียวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ปรับปรุงรายละเอียดใหเปนปจจุบัน ดังน้ี 

สวนท่ี ๘ การกําหนดผูรับผิดชอบ 
   

    

    

    

    



สารบัญ 

 หนา 
หลักการและเหตุผล 1 
วัตถุประสงค 1 
องคประกอบของนโยบาย 2 
คํานิยาม  3 
สวนท่ี ๑   นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ   

 (Acceptable use Policy)  8 
สวนท่ี ๒   นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless Policy)  13 
สวนท่ี ๓   นโยบายการใชงานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร  

 ไฟลวอลล (Firewall Policy)  14 
สวนท่ี ๔   นโยบายการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail Policy)  17 
สวนท่ี ๕   นโยบายการใชงานอินเตอรเน็ต (Internet Policy)  20 
สวนท่ี ๖   นโยบายการควบคุมการเขาถึง (Access Control Policy)  22 
สวนท่ี ๗   นโยบายการใชงานระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก (Intrusion Detection  

 System : IDS  and Intrusion Prevention System : IPS) 29 
สวนท่ี ๘   การกําหนดผูรับผิดชอบ 31 
สวนท่ี 9   นโยบายระบบสารสนเทศและระบบสาํรองของสารสนเทศ 31 
สวนท่ี 10 นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 31 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก  ก  ขอปฏิบัติในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ก-1 
o การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) 

ระเบียบการขอเปนสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาท่ีดิน ก-2 
o การกําหนดสิทธิสําหรับผูใชงานใหสามารถใชงานระบบตาง ๆ ก-3 
o การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management)  ก-4 
o การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password Management)  ก-5 
o การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Rights)  ก-8 
o การใชงานรหัสผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Password Use)  ก-9 
o การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงาน ก-10 
o การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร 

(Clear Desk and Clear Screen Policy)  ก-12 
o การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control)  ก-13 
o การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operation System Access Control)  ก-17 
o การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 

(Application and Information Access Control)  ก-20 
o ระบบสํารองสารสนเทศและการกูขอมูล ก-22 
o การเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (Access Control)  ก-25 
o การจัดการสื่อท่ีใชในการบันทึกขอมูล (Media Handing)  

เอกสารตามขอกําหนดของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย  ก-27 
ภาคผนวก  ข  แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดําเนินงานตามแนวนโยบาย 
  และแนวปฏิบัติ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ของหนวยงานภาครัฐ   ข-1 

ภาคผนวก  ค  เอกสารอางอิง ค-1 



 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ   
กรมพัฒนาที่ดิน   

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 

ตามท่ี พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการ
ดําเนินกิจกรรมหรือการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได  

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศข้ึน เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนไปอยางเหมาะสม   มี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
และปองกันภัยคุกคามตาง ๆ  ปฏิบัติตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม  นอกจากนี้ ยัง ไดเตรียมความพรอมตามกฎหมายและประกาศดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อ่ืน ๆ  ท่ี เก่ียวของ  รวมถึงการปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ ดวย   

 

๒. วัตถุประสงค 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

๒.๑ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและมีความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร  ทําใหดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได
กําหนดไว 

๒.๒ เพ่ือเผยแพร นโยบาย และแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศใหเจาหนาท่ีทุกระดับในองคกรไดรับทราบและเจาหนาท่ีทุกคนจะตองลงนามยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 

๒.๓ เพ่ือกําหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ  ใหผูบริหาร  เจาหนาท่ี
ผูดูแลระบบและบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานใหกับองคกร   ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ในการ
ดําเนินงานและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

๒.๔ นโยบายนี้ตองมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตาม
ระยะเวลา ๑ ครั้ง ตอป   

 
 
 
 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 

๑ 



 

๓. องคประกอบของนโยบาย 
 

แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน จัดทําข้ึน
เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ใหสอดคลอง
และเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว โดยแบงแนวปฏิบัติออกเปนสวน ๆ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี ๑  นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
(Acceptable use Policy) 

สวนท่ี ๒  นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย (Wireless Policy) 
สวนท่ี ๓  นโยบายการใชงานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร 

ไฟลวอลล (Firewall Policy) 
สวนท่ี ๔  นโยบายการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail Policy) 
สวนท่ี ๕  นโยบายการใชงานอินเตอรเน็ต (Internet Policy) 
สวนท่ี ๖  นโยบายการควบคุมการเขาถึง (Access Control Policy) 
สวนท่ี ๗  นโยบายการใชงานระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก (Intrusion Detection 

System : IDS  and Intrusion Prevention System : IPS)  
สวนท่ี ๘  การกําหนดผูรับผิดชอบ 
องคประกอบของนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ กรมพัฒนาท่ีดิน   แตละสวนท่ีกลาวขางตนจะประกอบดวย
วัตถุประสงคและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ     
กรมฯ   เพ่ือท่ีจะทําใหองคกรมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแล ะการสื่อสารอยูในระดับท่ีปลอดภัย  ชวยลดความเสียหายตอการดําเนินงาน  
ทรัพยสิน  บุคลากรของกรมฯ  ทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางม่ันคงปลอดภัย 

นโยบายการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมพัฒนาท่ีดิน   
จัดเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมฯ  ซ่ึงเจาหนาท่ีของกรมฯ และหนวยงานภายนอกจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 
 

 
 

 
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 

๒ 



 

คํานิยาม 
 

คํานิยามท่ีใชในนโยบายนี้ ประกอบดวย 
๑. หนวยงาน หรือ องคกร  หมายความวา  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๒. ระบบคอมพิวเตอร  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอร

ท่ีเชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทาง
ปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

๓. ระบบเครือขาย    หมายความวา  ระบบท่ีสามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือ
การสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ของหนวยงานได  เชน ระบบ
แลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน 

๔. ความม่ันคงปลอดภัย  หมายความวา  ความม่ันคงและความปลอดภัยสําหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน 

๕. ระบบแลน ( Local Area Network) และ ระบบอินทราเน็ต ( Intranet) 
หมายความวา  ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในหนวยงาน
เขาดวยกัน  เปนระบบเครือขายท่ีมีจุดประสงคเพ่ือการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและ
สารสนเทศภายในหนวยงาน 

๖. ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) หมายความวา  ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ท่ีเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตสากล 

๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology System) 
หมายความวา ระบบงานของหนวยงานท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร  และ
ระบบเครือขายมาชวยในการสรางสารสนเทศท่ีหนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน  
การบริหาร  การสนับสนุนการใหบริการการพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร  ซ่ึงมีองคประกอบ  
เชน  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย  โปรแกรม  ขอมูลและสารสนเทศ  เปนตน 

๘. เครื่องคอมพิวเตอร  หมายความวา  เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา 

๙. ขอมูลคอมพิวเตอร  หมายความวา  ขอมูล ขอความ คําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่ง
อ่ืนใด  บรรดาท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และให
หมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

๑๐. สารสนเทศ ( Information)  หมายความวา  ขอเท็จจริงท่ีไดจากการนํา
ขอมูลผานการประมวลผล  การจัดระเบียบใหขอมูลซ่ึงอาจอยูในรูปของตัวเลข  ขอความ หรือ
ภาพกราฟก  ใหเปนระบบท่ีผูใชสามารถเขาใจไดงาย  และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร  
การวางแผน  การตัดสินใจ  และอ่ืน ๆ  

๑๑. ผูบังคับบัญชา   หมายถึง  ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารของ   
กรมพัฒนาท่ีดิน 

๑๒. ผูใชงาน หรือ ผูใชบริการ  หมายความวา  ขาราชการ  เจาหนาท่ี  พนักงาน
ของรัฐ  ลูกจางประจํา ลูกจางตามสัญญาจางในสังกัดหนวยงาน  พนักงานราชการ และหมายรวมถึง
บุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของหนวยงาน 
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๑๓. ผูดูแลระบบ ( System Administrator)  หมายความวา  ผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอรไมวาสวนหนึ่งสวนใด 

๑๔. สิทธิของผูใชงาน  หมายความวา  สิทธิท่ัวไป  สิทธิจําเพาะ  สิทธิพิเศษ  และ
สิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

๑๕. หนวยงานภายนอก   หมายความวา  องคกร  หรือหนวยงานภายนอกท่ีไดรับ
อนุญาตใหมีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของหนวยงาน  โดยจะไดรับสิทธิ์
ในการใชระบบตามอํานาจหนาท่ีและตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล 

๑๖. พ้ืนท่ีใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    หมายความวา  
พ้ืนท่ีท่ีหนวยงานอนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบงเปน 

๑๖.๑ พ้ืนท่ีทํางาน   หมายความวา  พ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีประจําโตะทํางาน  รวมถึงพ้ืนท่ีทํางานของผูดูและระบบ 
(System Administrator) 

๑๖.๒ พ้ืนท่ีติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบเครือขาย  หมายความวา  พ้ืนท่ีติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
เครือขาย  และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร 

๑๖.๓ พ้ืนท่ีใชงานระบบเครือขายไรสาย    หมายความวา  พ้ืนท่ีในการ
ใหบริการระบบเครือขายไรสาย 

๑๗. สินทรัพย หรือ ทรัพยสิน  หมายความวา  ขอมูล  ระบบขอมูล  และทรัพยสิน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน   เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณระบบ
เครือขาย   ซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์   หมายรวมถึงสิ่งใดก็ตามท่ีมีคุณคาสําหรับองคกร 

๑๘. จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ( e-mail)  หมายความวา  ระบบท่ีบุคคลใชในการ
รับสงขอความระหวางกันโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีเชื่อมโยงถึงกัน  ขอมูลท่ี
สงจะเปนไดท้ังตัวอักษร  ภาพถาย  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ท่ีผูสงสามารถสง
ขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได  มาตรฐานท่ีใชในการรับสงขอมูลชนิดนี้ไดแก  SMTP,  
POP๓  และ  IMAP  เปนตน 

๑๙. รหัสผาน (Password) หมายความวา  ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข  ท่ีใช
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล  เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๐. บัญชีผูใชบริการ ( Account) หมายความวา  รายชื่อผูมีสิทธิ์ใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร และบริการในระบบเครือขายของหนวยงาน 

๒๑. โปรแกรมประสงคราย ( Malware) หมายความวา  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ชุดคําสั่งและ / หรือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการออกแบบข้ึนมาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกอกวนหรือ
สรางความเสียหายไมวาโดยตรงหรือโดยออมแกระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขาย เชน ไวรัส
คอมพิวเตอร  (Computer Virus) หรือ สปายแวร (Spyware) หรือหนอน (Worm) หรือมาโทรจัน 
(Torjan horse) หรือฟชชิง (Phishing) หรือจดหมายลูกโซ (Mass Mailing) เปนตน 
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๒๒. ช่ือคอมพิวเตอร ( Computer Name) หมายความวา  ชื่อท่ีกําหนดเฉพาะ
ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายโดยจะมีชื่อท่ีไมซํ้ากัน  ทําใหบงบอกไดวาเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรใดในระบบเครือขาย 

๒๓. ส่ือบันทึกพกพา   หมายความวา  สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการบันทึกหรือ
จัดเก็บขอมูล  ไดแก Flash Drive หรือ Handy Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard 
Disk  หรือ Floppy Disk  เปนตน 

๒๔. ปุมกดงาย ( Shortcut) หมายความวา เครื่องมือท่ีชวยในการเรียกใช
โปรแกรมไดอยางรวดเร็วและสามารถเขาถึงโปรแกรมหรือแฟมขอมูลท่ีตองการไดทันที  ซ่ึงผูใช
สามารถลบหรือสรางใหมได 

๒๕. ไบออส(BIOS) หมายความวา  ซอฟตแวรขนาดเล็กซ่ึงเก็บอยูในหนวยความจํา
บนเมนบอรดของเครื่องคอมพิวเตอร ทําหนาท่ีควบคุมข้ันตอนการบูดและการทํางานของอุปกรณ
พ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีติดตั้งอยูบนเมนบอรด 

๒๖. การตั้งคาระบบ ( Configuration)  หมายความวา  คาท่ีใชกําหนดการ
ทํางานของโปรแกรมหรือองคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรท้ังทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

๒๗. เลขท่ีอยูไอพี (IP Address) หมายความวา  ตัวเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร
ท่ีตออยูในระบบเครือขาย  ซ่ึงเลขนี้ของแตละเครื่องจะตองไมซํ้ากัน โดยประกอบดวยชุดของตัวเลข  
๔ สวนหรือ  ๖  สวน  ท่ีค่ันดวยเครื่องหมายจุด (.) 

๒๘. เลขท่ีอยูไอพีสาธารณะ ( Public  IP  Address)  หมายความวา  เลขท่ีอยู  
ไอพีท่ีมีไวสําหรับใหแตละหนวยงาน  หรือแตละบุคคลสามารถเชื่อมตอเขาหากัน  หรือรับสงขอมูล
ระหวางกันผานเครือขายสาธารณะได 

๒๙. แบนดวิดท ( Bandwidth) หมายความวา  ปริมาณขอมูลท่ีไหลเขาหรือออก
จากจุดใดจุดหนึ่งของระบบ  เปนการแสดงใหเห็นถึงปริมาณขอมูลท่ีสามารถถายโอนไดในชวงเวลา
หนึ่ง  และเปนการบอกถึงความเร็วในการรับสงขอมูล 

๓๐. ช่ือผูใช ( Username) หมายความวา  ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีถูก
กําหนดข้ึนเพ่ือใชในการลงบันทึกเขา ( Login) เพ่ือใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีมี
การกําหนดสิทธิ์การใชงานไว 

๓๑. ลงบันทึกเขา ( Login)  หมายความวา  กระบวนการท่ีผูใชบริการตองทําให
เสร็จสิ้นตามเง่ือนไขท่ีตั้งไวเพ่ือเขาใชระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย  ซ่ึงปกติแลวจะอยูใน
รูปแบบของการกรอกชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหถูกตอง 

๓๒. ลงบันทึกออก ( Logout) หมายความวา  กระบวนการท่ีผูใชบริการทําเพ่ือ
สิ้นสุดการใชงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

๓๓. อัพเดท (Update)  หมายความวา  ปรับใหเปนปจจุบัน  การปรับปรุงขอมูล
ดานตาง ๆ ของสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ 

๓๔. ชองโหว  (Vulnerability) หมายความวา  ความออนแอในโปรแกรม
คอมพิวเตอรซ่ึงยอมใหเกิดการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาตได โดยเกิดจากขอบกพรองจากการออกแบบ
โปรแกรม  ทําใหมีการอาศัยขอบกพรองดังกลาวเพ่ือเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 
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๓๕. ไฟลท่ีสามารถประมวลผลได ( Executable File) หมายความวา ไฟล
โปรแกรมท่ีสามารถเรียกใชงานไดทันที  เชน .exe  .com  .bat  .vbs  .scr  .pif   .hta   .txt.exe   
.doc.exe   .xls.exe  ในขณะท่ีไฟลขอมูลอ่ืน ๆ จะเปนไฟลขอมูลประกอบ 

๓๖. การเขารหัส ( Encryption)  หมายความวา  การนําขอมูลมาเขารหัสเพ่ือ
ปองกันการลักลอบเขามาใชขอมูล  ผูท่ีสามารถเปดไฟลขอมูลท่ีเขารหัสไวจะตองมีโปรแกรมถอดรหัส
เพ่ือใหขอมูลกลับมาใชงานไดตามปกติ 

๓๗. อุปกรณกระจายสัญญาณ  ( Access Point)  หมายความวา  อุปกรณท่ีทํา
หนาท่ีกระจายสัญญาณในเครือขายไรสาย 

๓๘. SSID (Service Set Identifier)  หมายความวา  บริการท่ีระบุชื่อของ
เครือขายไรสายแตละเครือขายท่ีไมซํ้ากัน  โดยท่ีทุก ๆ เครื่องในระบบตองตั้งคา SSID  คาเดียวกัน 

๓๙. WEP (Wire Equivalent Privacy)  หมายความวา  ระบบการเขารหัสเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในเครือขายไรสายโดยอาศัยชุดตัวเลขมาใชเขารหัสขอมูล  ดังนั้นทุก
เครื่องในเครือขายท่ีรับสงขอมูลถึงกันจึงตองรูคาชุดตัวเลขนี้ 

๔๐. WPA (Wi-Fi Protected  Access)  หมายความวา  ระบบการเขารหัสเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในเครือขายไรสายท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมใหมีความปลอดภัยมากกวาวิธี
เดิมอยาง WEP (Wired Equivalent Privacy) 

๔๑. Wireless LAN Client  หมายความวา  เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีตออยูใน
ระบบแลน  โดยใชคลื่นวิทยุในการสื่อสารขอมูลแทนการใชสายสัญญาณ   โดยเครื่องคอมพิวเตอรแต
ละเครื่องจะตองมีท้ังตัวรับและสงสัญญาณ  ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีนิยมใชเรียกวา IEEE ๘๐๒.๑๑ 

๔๒. MAC  Address (Media  Access  Control  Address)  หมายความวา  
หมายเลขเฉพาะท่ีใชอางถึงอุปกรณท่ีตอกับระบบเครือขาย  หมายเลขท่ีจะมากับอีเทอรเน็ตการด  
โดยแตละการดจะมีหมายเลขท่ีไมซํ้ากัน  ตัวเลขจะอยูในรูปของ   เลขฐาน ๑๖  จํานวน ๖  คู  
ตัวเลขเหลานี้จะมีประโยชนไวใชสําหรับการสงผานขอมูลไปยังตนทางและปลายทางไดอยางถูกตอง 

๔๓. ไฟรวอลล ( Firewall)  หมายความวา  เทคโนโลยีปองกันการบุกรุกจาก
บุคคลภายนอก  เพ่ือไมใหผูท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาใชขอมูลและทรัพยากรในเครือขาย  โดยอาจใช
ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรในการรักษาความปลอดภัย 

๔๔. VPN  (Virtual Private Network)  หมายความวา  เครือขายคอมพิวเตอร
เสมือนท่ีสรางข้ึนมาเปนของสวนตัว  โดยในการรับสงขอมูลจริงจะทําโดยการเขารหัสเฉพาะแลวรับ-
สงผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําใหบุคคลอ่ืนไมสามารถอานได  และมองไมเห็นขอมูลนั้นไปจนถึง
ปลายทาง 

๔๕. Web Server หมายความวา เครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมบริการเว็บ  
และมีหนาท่ีใหบริการเว็บเพจตาง ๆ 

๔๖. ช่ือโดเมนยอย ( Sub Domain Name) หมายความวา  สวนยอยท่ีจะชวย
ขยายใหทราบถึงกลุม  ตาง ๆ ภายในโดเมนนั้น  ซ่ึงเปนชื่อท่ีระบุใหกับผูใชเพ่ือเขามายังเว็บไซตของ
ตน  หรืออาจจะใช  “ท่ีอยูเว็บไซต” แทนก็ได 

๔๗. อุปกรณจัดเสนทาง (Router)  หมายความวา  อุปกรณท่ีใชในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีจัดเสนทางและคนหาเสนทางเพ่ือสงขอมูลตอไปยังระบบเครือขายอ่ืน 
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๔๘. อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล ( Switch)  หมายความวา  อุปกรณท่ีใชใน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรับ – สงขอมูล 

๔๙. การพิสูจนยืนยันตัวตน ( Authentication)  หมายความวา  ข้ันตอนการ
รักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ  เปนข้ันตอนในการพิสูจนตัวตนของผูใชบริการระบบ  ท่ัวไป
แลวจะเปนการพิสูจนโดยใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) 

๕๐. แผนผังระบบเครือขาย ( Network  Diagram) หมายความวา  แผนผังซ่ึง
แสดงถึงการเชื่อมตอของระบบเครือขายของหนวยงาน 

๕๑. Command  Line  หมายความวา  บรรทัดท่ีใหผูใชงานปอ นคําสั่งแบบ
ขอความ  เพ่ือสั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามตองการ 

๕๒. Firewall Log  หมายความวา  การบันทึกการสื่อสารท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนไมวา  
ไฟลวอลล (Firewall) จะอนุญาตใหเกิดการสื่อสารนั้นไดหรือไมก็ตาม  ซ่ึงสามารถนํามาใชในการ
วิเคราะห  เพ่ือตรวจสอบประเภทของการสื่อสาร  ปริมาณการสื่อสาร  นอกจากนั้นแลวยังอาจจะ
สะทอนใหเห็นจํานวนครั้งท่ีพยายามจะบุกรุกเขามาภายในหนวยงาน 

๕๓. เวลาอางอิงสากล ( Stratum O) หมายความวา  การเปรียบเทียบเวลาของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชในการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ( Log) กับเวลา
มาตรฐานสากล  ในประเทศไทยนั้นเราอางอิงกับหนวยงานมาตรฐาน (เชน  กรมอุทกศาสตร  
กองทัพเรือ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ)  เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๕๔. ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ( Log)  หมายความวา  ขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  วันท่ี 
ปริมาณ ระยะเวลาและชนิดของบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร 

๕๕. การเขาถึง หรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ   หมายความวา  การอนุญาต
การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน  เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศท้ัง
ทางอิเล็กทรอนิกสและทางกายภาพ  รวมท้ังการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอกตลอดจน
อาจกําหนดขอปฏิบัติเก่ียวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 

๕๖. ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ( Information  Security)  
หมายความวา  การธํารงไวซ่ึงความลับ ( Confidentiality)  ความถูกตองครบถวน ( Integrity)  และ
สภาพพรอมใชงาน ( Availability)  การหามปฏิเสธความรับผิด  ( Non-repudiation)  และความ
นาเชื่อถือ  (Reliability) 

๕๗. เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย ( Information  Security  Event)  
หมายความวา  กรณีท่ีระบุการเกิดเหตุการณ  สภาพของบริการหรือเครือขายท่ีแสดงใหเห็นความ
เปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันท่ีลมเหลว  หรือ
เหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย 

๕๘. สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด 
(Information Security  Incident)  หมายความวา  สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไม
พึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด ( Unwanted  or Unexpected)  ซ่ึงอาจทําใหระบบขององคกรถูก
บุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัยถูกคุกคาม 
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สวนท่ี ๑ 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
(Acceptable use Policy) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

ปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอร  เปนสิ่งสําคัญสําหรับหนวยงานท่ีเขามาชวยอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็วการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
และชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเชื่อมตอในระบบอินเตอรเน็ต  
เชน  การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสและการมีเว็บไซตเปนของหนวยงาน สําหรับเปนชองทางใน
การประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เปนตน  ท้ังนี้ระบบเครือขายดังกลาว แมจะมีประโยชนและ
อํานวยความสะดวกก็ตาม แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง  และอาจกอใหเกิดภัยอันตรายหรือ
สรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน  เพราะการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เปรียบเสมือนการเปดประตูเพ่ือติดตอกับโลกภายนอกทําใหมีโอกาสถูกบุกรุกไดมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดหลายรูปแบบ เชน  โปรแกรมประสงคราย  หรือการโจมตี
ทางระบบเครือขายเพ่ือกอกวนใหระบบใชการไมได  รวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับทางราชการ  
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการสรางความเสียหายดานระบบสารสนเทศเปนอยางมาก  และทําใหสูญเสีย
ชื่อเสียงหรือภาพพจนของหนวยงาน  ดังนั้น ผูใชบริการและผูดูแลระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จึงมีความจําเปนจะตองตระหนักถึงการใหการดูแลบํารุงรักษาและการ
ควบคุมรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศเปนอยางยิ่ง 
 

๒. ขอบเขตการดําเนินงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
๑. กรมพัฒนาท่ีดิน จัดใหมีนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ

หนวยงานประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้ 
๑.๑ การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
๑.๒ จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพ

พรอมใชงาน และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

๑.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 
 

 ๒. กรมพัฒนาท่ีดิน จัดใหมีขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของหนวยงานประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

๒.๑ การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
๒.๒ จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพ

พรอมใชงาน และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

๒.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 
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๓.  การเขาถึงระบบสารสนเทศ 
3.1 ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (Access 

Control) ดังนี้ 
3.1.1 มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล 

โดยคํานึงถึงการใชงานและความม่ันคงปลอดภัย 
3.1.2 ในการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนด

ตามนโยบายท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
3.1.3 กําหนดเก่ียวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้น

ความลับของขอมูล รวมท้ังระดับชั้นการเขาถึง เวลาท่ีไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง 
3.2 ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 

(Business Requirement for access control) โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน 2 สวนคือ การ
ควบคุมการเขาถึงสารสนเทศและการปรับปรุงหรือทบทวนใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตาม
ภารกิจและขอกําหนดดานความม่ันคงปลอดภัย 

3.3 ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) 
เพ่ือควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาต และผานการฝกอบรม หลักสูตร การ
สรางความตระหนักเรื่องความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security Awareness 
Training) เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.1 สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพ่ือใหเกิดความตระหนัก 
ความเขาใจถึงภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวัง หรือ
รูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม 

3.3.2 การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) กําหนดใหมีข้ันตอน
ทางปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเม่ือมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศและการตัดออก
จากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

3.3.3 การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) จัดใหมี
การควบคุมและจํากัดสิทธิเพ่ือเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ท้ังนี้
รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาถึง 

3.3.4 การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password 
Management) จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

3.3.5 การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access 
Rights) จัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว 

3.4 ใหมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) 
เพ่ือปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูล
สารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.4.1 การใชงานรหัสผาน (Password Use) กําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
ผูใชงานในการกําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 
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3.4.2 การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณตองตั้งรหัสผานให 
Screen Saver ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานใน กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือปองกันไมใหผูไมมีสิทธิ
สามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะท่ีไมมีผูดูแล 

3.4.3 การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
(clear desk and clear screen policy) ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อ
บันทึกขอมูล คอมพิวเตอร หรือสารสนเทศ อยูในภาวะซ่ึงเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซ่ึงไมมีสิทธิ โดย
กําหนดใหผูใชตองทําการตั้งรหัสผาน  Account สําหรับเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร และตองออก
จากระบบสารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใชงาน 

3.4.4 ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลท่ีเปนความลับ โดยให
ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
4.  การเขาถึงระบบเครือขาย 

4.1 ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control) เพ่ือ
ปองกันการเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 การใชงานบริการเครือขาย กําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบ
สารสนเทศไดแตเพียงบริการท่ีไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น 

4.1.2 การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชท่ีอยูภายนอกองคกร (User 
Authentication for External Connections) กําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนท่ีจะอนุญาตให
ผูใชท่ีอยูภายนอกองคกรสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได 

4.1.3 การระบุอุปกรณบนเครือขาย( Equipment Identification in 
Networks)  ตองมีวิธีการท่ีสามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได  และควรใชการระบุอุปกรณบน
เครือขายเปนการยืนยัน 

4.1.4 การปองกันพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (Remote 
Diagnostic and Configuration Port Protection) ควบคุมการเขาถึงพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบ
และปรับแตงระบบท้ังการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย 

4.1.5 การแบงแยกเครือขาย (Segregation in Networks) ทําการแบงแยก
เครือขายตามกลุมของบริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ 

4.1.6 การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network Connection 
Control) ควบคุมการเขาถึงหรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานให
สอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง 

4.1.7 การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network Routing 
Control) ควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผาน
หรือไหลเวียนของขอมูลหรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการ
ประยุกตใชงานตามภารกิจ 
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5. การเขาถึงระบบปฏิบัติการ  
5.1 ใหมีการควบคุมการเขาถึง ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System Access 

Control) เพ่ือปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1.1 การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย การ

เขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองควบคุมโดย วิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัย 
5.1.2 การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน ( User Identification and 

authentication) ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซ่ึงสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน 
และเลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงาน
ท่ีระบุถึง 

5.1.3 การบริหารจัดการรหัสผาน ( Password Management System) 
ตองจัดทําหรือจัดใหมีระบบบริหารจัดการรหัสผานท่ีสามารถทํางานเชิงโตตอบ ( interactive) หรือมี
การทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซ่ึงเอ้ือตอการกําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 

5.1.4 การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน ( Use of System Utilities) 
ควรจํากัดและควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน  เพ่ือปองกันการละเมิดหรือ
หลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 

5.1.5 เม่ือมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงาน
ระบบสารสนเทศนั้น (Session time-out) 

5.1.6 การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ ( limitation of 
connection time) ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึน
สําหรับระบบสารสนเทศหรือแอพพลิเคชั่นท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 
 

6. การเขาถึงระบบโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 
6.1  ใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและ

สารสนเทศ (Application and Information Access Control) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
6.1.1 การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ ( Information access restriction) 

ตองจํากัดหรือควบคุมการเขาถึงใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการ
เขาถึงสารสนเทศและฟงกชั่น (Functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น   

6.1.2 ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน มีผละกระทบและมีความสําคัญสูงตอ
องคกร  ตองไดรับการแยกออกจากระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเอง
โดยเฉพาะ  ใหมีการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีและการปฏิบัติงานจาก
ภายนอกองคกร (Mobile Computing and Teleworking) 

6.1.3 การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี ตองกําหนดขอ
ปฏิบัติและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรและสื่อสาร 

6.1.4 การควบคุมการปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking) 
กําหนดขอปฏิบัติ แผนงานและข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจาก
ภายนอกสํานักงาน 
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7. การใชงานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

  7.1 อนุญาตใหใชงานเครือขายสังคมออนไลนตามรูปแบบการนําเสนอสื่อสาร
สนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน บนเครือขายสังคมออนไลนตามหนวยงานไดกําหนดไวเทานั้น  
  7.2 การเผยแพรขอมูลสารสนเทศของหนวยจะตองเผยแพร ผานชองทางท่ี
หนวยงานประกาศเปนชองทางหลักเทานั้น รวมไปถึงการกําหนดผูรับผิดชอบ ดูแลและจัดการความ
เหมาะสมของสื่อสารสนเทศท่ีจะเผยแพรกอนการเผยแพร ทุกครั้ง 
  7.2 ผูใชงานท่ีใชงานเครือขายสังคมออนไลนตองมีความตระหนักเรื่องความ
ม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ และตองรับผิดชอบหากความเสียหายใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอหนวยงานจาก
การใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
  7.3 หากเกิดปญหาหรือขอพิพาทจากการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ท่ีอาจ
มีผลกระทบตอหนวยงาน ผูใชงานตองแจงตอศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเร็วท่ีสุด 
เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสม 
   

8. หนวยงานมีระบบสารสนเทศในการจัดทําระบบสํารอง ตามแนวทางตอไปนี้ 
  8.1 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานท่ีเหมาะสม 
  8.2 จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดย
ปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับการใชงานตามภารกิจ 
  8.3 มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซ่ึงดูแลรับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถ
ดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  8.4 มีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและ
ระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ 
  8.5 กําหนดความถ่ีของการปฏิบัติในแตละขอ มีการปฏิบัติท่ีเพียงพอตอสภาพ
ความเสี่ยงท่ียอมรับไดของแตละหนวยงาน 

 

9. หนวยงานจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 9.1 จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับระบบสารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 9.2 ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดําเนินการ   โดยผู
ตรวจสอบภายในหนวย  เพ่ือใหทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของหนวยงาน 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๒ 



 

10. กําหนดใหมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

11. กําหนดใหมีการฝกอบรม หลักสูตรการสรางความตระหนักเรื่องความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ อยูเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

12. กําหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิด
ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย หรือ
ฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดย
กําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ
ตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึน 

 

13. บทลงโทษและการบังคับใช  
 13.1 กําหนดความผิด  ท่ีเกิดข้ึนจากผูใชงานท่ีมีเจตนาฝาฝนนโยบายวาดวย

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน  ตามเอกสารฉบับนี้ แมวาการฝาฝนนั้นจะกระทํา
ไมบรรลุผลโดยสมบูรณ 

 13.2 ความผิดเก่ียวกับ นโยบายวาดวยความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ     กรม
พัฒนาท่ีดิน   ใหลงโทษผูกระทําผิดตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๓ 



 

สวนท่ี ๒ 
 

นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
(Wireless LAN Access Control) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย  (Wireless LAN) 
ขององคกร  โดยการกําหนดสิทธิ์ของผูใชในการเขาถึงระบบใหเหมาะสมตามหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ  ท้ังนี้ ผูใชระบบตองผานการ
พิสูจนตัวตนจริงจากระบบ  วาไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ  เพ่ือสรางความม่ันคงปลอดภัยของการ
ใชงานระบบเครือขายไรสาย 
 

๒. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย กรมพัฒนาที่ดิน 
 

๒.๑ ผูใชท่ีตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายขององคกร  จะตองทําการลงทะเบียน
กับผูดูแลระบบ และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา โดยกรอกขอมูลลงใน “แบบฟอรมการข้ึน
ทะเบียนคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวบุคคล”  

๒.๒  ผูดูแลระบบตองทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิ์ผูใชงานในการเขาถึงระบบ
เครือขายไรสายใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขาย   
ไรสายรวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ  ท้ังนี้ระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแล
ระบบตามความจําเปนในการใชงาน 

๒.๓  ผูดูแลระบบจะตองทําการลงทะเบียนอุปกรณทุกตัวท่ีใชติดตอระบบเครือขาย     
ไรสายลงในแบบฟอรม 

๒.๔  ผูดูแลระบบควรทําการเปลี่ยนคา  SSID (Service Set Identifier) ท่ีถูกกําหนด
เปนคาดีฟอลต (default) มาจากผูผลิตทันทีท่ีนํา Access Point มาใชงาน 

๒.๕  ผูดูแลระบบควรเปลี่ยนคาชื่อ login และรหัสผาน  สําหรับการตั้งคาการทํางาน
ของอุปกรณ ไรสาย และผูดูแลระบบควรเลือกใชชื่อ login และรหัสผานท่ีมีความคาดเดาไดยาก เพ่ือ
ปองกันผูโจมตีไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย 

๒.๖  ผูดูแลระบบตองกําหนดคา  WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA   
Wi-Fi Protected Access) ในการเขารหัสขอมูลระหวาง  Wireless LAN Client และ Access 
Point เพ่ือใหยากตอการดักจับ จะชวยใหปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

๒.๗  ผูดูแลระบบควรเลือกใชวิธีการควบคุม MAC address และชื่อผูใช  (Username) 
รหัสผาน (Password) ของผูใชท่ีมีสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย  โดยจะอนุญาตเฉพาะ
อุปกรณท่ีมี MAC address และชื่อผูใชรหัสผาน  ตามท่ีกําหนดไวเทานั้นใหเขาใชเครือขายไรสายได
อยางถูกตอง 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๔ 



 

สวนท่ี ๓ 
 

นโยบายการใชงานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรไฟลวอลล 
(Firewall Policy) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

เหตุผลหลักท่ีมีการใชไฟรวอลล ( Firewall) ก็เพ่ือใหผูใชท่ีอยูภายใน องคกร สามารถใช
บริการเครือขายภายในไดเต็มท่ีและใชบริการเครือขายภายนอก เชน อินเตอรเน็ตได ในขณะท่ี     
ไฟรวอลลจะปองกันไมใหผูใชภายนอกเขามาใชบริการเครือขายท่ีอยูขางใน  ไฟรวอลลสามารถ
ควบคุมการใชเครือขายได โดยอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแพ็กเก็ตผานไดซ่ึงแพ็กเก็ตท่ีอนุญาตใหผาน
หรือไมนี้จะข้ึนอยูกับนโยบายการรักษาความปลอดภัย (Security Policy)ของเครือขาย ไฟรวอลเปน
ระบบท่ีบังคับใชนโยบายการรักษาความปลอดภัยระหวางเครือขาย โดยหลักการแลวไฟรวอลลจะ
ทํางานอยู ๒ กลไก  คือ การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแพ็กเก็ตผาน  ถาเครือขายองคกรนั้นมีการ
เชื่อมตอโดยตรงกับอินเตอรเน็ตโดยท่ีไมมีไฟรวอลลเปนการเปดชองโหวใหเครือขายสามารถถูกโจมตี 
หรือบุกรุกไดอยางงายดาย ตัวอยางเชน เครือขายมีโฮสตหรือเซิรฟเวอรเปนรอย ๆ เครื่อง ถาผูบุกรุก
เครือขายสามารถบุกรุกเขาเครื่องใดเครื่องหนึ่งได ตอไปนี้ก็ไมเปนการยากท่ีจะบุกรุกเขาไปยังเครื่อง
อ่ืน ๆ การติดตั้งไฟรวอลลจะเปนการปองกันผูบุกรุกไดในระดับหนึ่ง 
 

๒. แนวปฏิบัตกิารใชงานระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรไฟลวอลล     
     

ผูใชงานระบบรักษาความปลอดภัยไฟลวอลล (Firewall) ของกรมพัฒนาท่ีดิน มีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ผูดูแลระบบตองเฝาระวังและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย  
(Firewall) 

๒.๒ ผูดูแลระบบตองกําหนดนโยบาย (Policy) การใชงานไฟรวอลล 
๒.๓ ผูดูแลระบบตองจัดใหมีระบบตรวจสอบตัวตนจริง และสิทธิ์การเขาใชงานของ

ผูใชงาน (Identification and Authentication) กอนเขาสูระบบงานคอมพิวเตอรท่ีรัดกุมเพียงพอ  
เชน การกําหนดรหัสผาน (Password) ใหยากแกการคาดเดา เปนตน 

๒.๔ ผูดูแลระบบตองกําหนดคา  (Configuration) หรือกําหนดนโยบาย  (Policy) 
เพ่ือกลั่นกรองขอมูลท่ีมาทางเว็บไซตใหมีความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศและเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมพัฒนาท่ีดิน  ปองกันผูบุกรุก  ไวรัส รวมท้ัง malicious code ตางๆ มิใหเขาถึง 
(Access Risk) หรือสรางความเสียหาย  (Availability Risk) แกขอมูลหรือการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร 

๒.๕ ผูดูแลระบบตองกําหนดข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติ ในการตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย  และในกรณีท่ีพบวามีการใชงานหรือเปลี่ยนแปลงคา  
Parameter  ในลักษณะท่ีผิดปกติตองดําเนินการแกไข รวมท้ังมีการรายงานผูบังคับบัญชาโดยทันที 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๕ 



 

๒.๖ การเปดใชบริการ   (Service)  ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนย
สารสนเทศ ท้ังนี้ หากบริการท่ีจําเปนตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภัย  ผูดูแลระบบ
ตองกําหนดมาตรการปองกันเพ่ิมเติม 

๒.๗ ผูดูแลระบบตองเปดใชงานไฟรวอลลตลอดเวลา 
๒.๘ ผูดูแลระบบตองออกจากระบบงาน  (Log Out) ในชวงเวลาท่ีมิไดอยู

ปฏิบัติงานท่ีหนาเครื่องคอมพิวเตอร 
๒.๙ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการควบคุมการใชงาน  โดยการจัดใหมีบัญชี

ผูใชงาน 
๒.๑๐ ผูดูแลระบบการใชงานตองบันทึกชื่อผูใชงาน  (Username) และรหัสผาน  

(Password) เพ่ือเปนการตรวจสอบผูใชกอนเขาใชงานระบบ  (Authentication) และควบคุมบุคคล
ท่ีไมเก่ียวของมิใหเขาถึง  ลวงรู (Access Risk) หรือแกไข เปลี่ยนแปลง (Integrity Risk) ขอมูลหรือ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอรในสวนท่ีมิไดมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

๒.๑๑ ผูดูแลระบบตองติดตั้ง  Patch ท่ีจําเปนของระบบงานสําคัญ  เพ่ืออุดชองโหว
ตาง ๆ ของซอฟตแวรระบบ  (System Software) เชน ระบบปฏิบัติการ  DBMS Web Server เปน
ตน อยางสมํ่าเสมอ 

๒.๑๒ ผูดูแลระบบตองทดสอบซอฟตแวรระบบ  (System Software) เก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยและประสิทธิ์ภาพการใชงานโดยท่ัวไปกอนติดตั้งและหลังการแกไขหรือ
บํารุงรักษา 

๒.๑๓ ผูบังคับบัญชาตองกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด  แกไข  หรือ
เปลี่ยนแปลงคา Parameter ตาง ๆ อยางชัดเจน 

๒.๑๔ ผูขอใชงานตองยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยอยาง
เครงครัด 

๒.๑๕ วัตถุประสงคในการขอใชงานจะตองไมขัดตอนโยบาย ประกาศ ระเบียบตาง ๆ 
ของกรมพัฒนาท่ีดินและตอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๒.๑๖ ผูขอใชงานตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร  ตอผูอํานวยการศูนย
สารสนเทศ โดยระบุขอมูลดังนี้ 

๒.๑๖.๑  หมายเลข Port ท่ีตองการขอใหเปด 
๒.๑๖.๒  หมายเลข IP Address ของปลายทางท่ีตองการติดตอสื่อสาร 
๒.๑๖.๓  วัตถุประสงค หรือชื่อแอพพลิเคชั่นท่ีตองการใชงานผาน Port นั้น ๆ 
๒.๑๖.๔  วันท่ีเริ่มใชและวันท่ีสิ้นสุดการขอใช 

๒.๑๗ ในการขอใชงานหากพบวาการขัดตอนโยบาย  ประกาศ  ระเบียบของกรม
พัฒนาท่ีดิน หรือกฎหมาย หรืออาจทําใหเกิดชองโหวดานความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ  ศูนย
สารสนเทศจะไมอนุญาตใหใชงาน 

๒.๑๘ ภายหลังการอนุญาตใหใชงานหากพบวามีการใชงานท่ีขัดตอนโยบาย   
ประกาศระเบียบ  ของกรมพัฒนาท่ีดิน  หรือกฎหมาย  หรืออาจจะทําใหเกิดชองโหวดานความ
ปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ  หรือทําใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศของกรมฯ  ทางศูนย
สารสนเทศ จะยกเลิกการใหบริการทันที 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๖ 



 

๒.๑๙ ผูดูแลระบบตองกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชงาน  software utility เชน 
personal firewall password cracker เปนตน และตรวจสอบการใชงาน  software utility อยาง
สมํ่าเสมอ 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๗ 



 

สวนท่ี ๔ 
 

นโยบายการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(Use of Electronic Mail) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือกําหนดมาตรการการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายขององคกร
ซ่ึงผูใชจะตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบริการจดหมาอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายอินเทอรเน็ต  ผูใชจะตองเขาใจกฎเกณฑตาง  ๆ ท่ีผูดูแลระบบเครือขายวางไว  ไมละเมิด
สิทธิ์หรือกระทําการใด  ๆ ท่ีจะสรางปญหา หรือไมเคารพกฎเกณฑท่ีวางไว  และจะตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูดูแลระบบเครือขายนั้นอยางเครงครัด  จะทําใหการใชงานจดหมา ยอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบเครือขายเปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

๒. แนวปฏิบัติการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 

๒.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ 
ใหเหมาะสมกับการเขาใชบริการของผูใชระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใช  รวมท้ังมีการ
ทบทวนสิทธิ์การเขาใชงานอยางสม่ําเสมอ เชน การลาออก เปนตน 

๒.๒ ผูใชรายใหมท่ีตองการขอลงทะเบียนบัญชีชื่อผูใช    ตองทําการกรอกขอมูล  
คําขอลงใน  “แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network” และยื่นคําขอกับ
เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการกําหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผูใชรายใหมและรหัสผาน 

๒.๓ ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผูใชรายใหมและรหัสผาน สําหรับการ
ใชงานครั้งแรก  เพ่ือใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ กรมฯ  
ใน“แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network”  

๒.๔ ผูใชไมควรตั้งคาการใชโปรแกรมชวยจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ  (save 
password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒.๕ ผูใชควรระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือไมใหเกิดความ
เสียหายตอองคกรหรือละเมิดสิทธิ์  สรางความรําคาญตอผูอ่ืน  หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม  
และไมแสวงหาประโยชน  หรืออนุญาตใหผูอ่ืนแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายของกรมฯ 

๒.๖ ผูใชไมควรใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail address) ของผูอ่ืนเพ่ือ
อาน รับสง ขอความ ยกเวนแตจะไดรับการยินยอมจากเจาของผูใชและใหถือวาเจาของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบตอการใชงานตาง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตน 

๒.๗ ผูใชควรใชท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ กรมฯ เพ่ือการทํางานของ กรมฯ
เทานั้น 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๘ 



 

๒.๘ หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น  ผูใชควรทําการ 
Logout ออกจากระบบทุกครั้ง เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒.๙ ผูใชควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทําการ
เปด เพ่ือทําการตรวจสอบไฟลโดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส  เปนการปองกันในการเปดไฟลท่ีเปน  
Executable file เชน .exe .com เปนตน 

๒.๑๐ ผูใชไมเปดหรือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือขอความท่ีไดรับจากผูสงท่ีไม
รูจัก 

๒.๑๑ ผูใชไมควรใชขอความท่ีไมสุภาพหรือรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไม
เหมาะสม ขอมูลอันอาจทําใหเสียชื่อเสียงของกรมฯ ทําใหเกิดความแตกแยกระหวางองคกรผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒.๑๒ ในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท่ีเปนความลับ  ผูใชไมควรระบุความสําคัญของ
ขอมูลลงในหัวขอจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒.๑๓ ผูใชควรตรวจสอบตูเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนเองทุกวัน  และควร
จัดเก็บแฟมขอมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกสของตนใหเหลือจํานวนนอยท่ีสุด 

๒.๑๔ ผูใชควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมตองการออกจากระบบเพ่ือลดปริมาณ
การใชเนื้อท่ีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒.๑๕ ผูใชควรโอนยายจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจะใชอางอิงภายหลัง  มายังเครื่อง
คอมพิวเตอรของตน  เพ่ือเปนการปองกันผูอ่ืนแอบอานจดหมายได  ดังนั้นไมควรจัดเก็บขอมูล  หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมไดใชแลวไวในตูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒.๑๖ ผูใชควรทําการสํารองขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอเลือก
สํารองจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความสําคัญมาก โดยอาจทําการสงตอไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แอดเดรสอ่ืน หรือทําการสํารองไวท่ีเมลเซิรฟเวอรของกรมฯ 

๒.๑๗ ผูดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ควรใหความรูเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกผูใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอ  การใหความรู
ถือเปนการปองกันเบื้องตนเพ่ือมิใหผูใชงานตกเปนเหยื่อของผูไมหวังดี  และเปนการปองกันไมใหเกิด
ปญหา ในกรณีท่ีทําผิดพลาดแมเพียงครั้งเดียว อาจสงผลกระทบทําใหระบบไมสามารถทํางานได 

๒.๑๘ ในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในการติดตอสื่อสารนั้น  ผูใชควรใหเกียรติกับ
ผูรับปลายทางเหมือนการสนทนาดวยวาจา  ควรตรวจสอบตัวสะกดไวยากรณ  อานทวนเนื้อหากอน
สง ใชขอความท่ีกระชับเขาถึงประเด็นอยางรวดเร็ว  แตขอความตองไมสั้นเกินจนดูแลวหวน  และให
ตระหนักอยูเสมอวาขอความใด  ๆ ท่ีสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นเปนขอความท่ีสามารถมองเห็น  
และอานไดโดยผูอ่ืน  ดังนั้นการสงขอความท่ีเปนความลับจะตองใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรเพ่ือ
เขารหัสขอมูลนั้นกอนสงออกไป 

๒.๑๙ ผูใชตองไมทําการเปลี่ยนแปลง  หรือแกไขขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ตนฉบับท่ีไดรับมาและตองการสงตอไป  หากจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นถูกสงถึงผูรับเปนการสวนตัว
ตองขออนุญาต   ผูสงกอนท่ีจะสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นไปจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีขอมูล
สวนบุคคลควรไดรับการเขารหัสอยางปลอดภัย (Encryption) 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๑๙ 



 

๒.๒๐ ผูใชควรใสชื่อหัวขอเรื่องใน Subject ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแสดงถึง
เรื่องของจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีตองการหารือหรือแจงใหทราบ และควรสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ตอบกลับสั้น ๆ หากไมมีเวลาพอเพ่ือใหผูสงไดรับทราบวาผูรับไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว  
และจะตอบกลับอยางสมบูรณในภายหลัง 

๒.๒๑ ผูใชไมควรสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสลูกโซหรือสแปมจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมสมควรทําบนเครือขายอินเทอรเน็ต  หากไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ลูกโซหรือสแปมจดหมายอิเล็กทรอนิกส  และมีขอความขอใหสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นให
ติดตอหรือแจงผูดูแลระบบโดยทันที 

๒.๒๒ ผูใชไมควรสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวกับการลวงละเมิดหรือขมขู  หรือมี
เนื้อหาขอความท่ีขัดตอกฎหมายและศีลธรรม  และใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการ
กระจายขาวสาร เวนแตเปนการประกาศท่ีเหมาะสม 

๒.๒๓ ผูใชควรพิจารณาใช  “BCC” (blind carbon copy - สําเนาโดยท่ีผูรับไม
ทราบ) ในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูรับเปนจํานวนมาก  เพ่ือไมใหรายชื่อผูรับท้ังหมดปรากฏ
ในลักษณะท่ียาวมากเกินไป 

๒.๒๔ ผูใชควรทําตามนโยบายอยางเครงครัด  และแจงผูดูแลระบบเม่ือพบการใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมถูกตอง 

๒.๒๕ ผูใชจะตองกรอกขอมูลในชองขอมูลสวนตัว  (identity) โดยจะตองใชชื่อผูสง  
(Sender) ท่ีเปนจริง ตามท่ีมีบัญชีรายชื่ออยูจริง เพ่ือใหสามารถอางอิงในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน 

๒.๒๖ ผูใชตองไมตั้งชื่อผูสง  (Sender) หรือขอมูลอ่ืน ในลักษณะท่ีสอวาเปนผูดูแล
ระบบ (administrator) เชน webmaster, host master, administrator, postmaster เปนตน 
โดยไมไดรับอนุญาต 

๒.๒๗ ผูใชตองไมทําการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในลักษณะของจดหมายลูกโซ  
จดหมายชี้ชวนหรืออ่ืน  ๆ อันเปนการกระทําท่ีเขาขาย  spam หรือ unsolicited electronic mail 
อยางเด็ดขาด 

๒.๒๘ ผูใชบริการมีหนาท่ีจะตองรักษาชื่อผูใช และรหัสผานเปนความลับ ไมใหรั่วไหล
ไปถึงบุคคลท่ีไมเก่ียวของ 

๒.๒๙ จดหมายของผูใชบริการ  ถือเปนขอมูลสวนบุคคล  ผูดูแลระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไมสามารถจะทําการเก็บ  กู หรือ ดึงขอมูลสวนตัวข้ึนมาได  ดังนั้นผูใชบริการจะตอง
ดูแลรักษาขอมูลดังกลาวอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะการลบจดหมายท่ีไมตองการ  รวมท้ังจะตองดูแล
รักษาไมใหขนาดของจดหมายท่ีจัดเก็บเกินกวาจํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

๒.๓๐ ผูใชตองมีความรับผิดชอบ  และระมัดระวังในการใชบริการตามสมควร  ไมให
ลวงละเมิดบุคคลอ่ืน  รวมถึงศีลธรรม หรือกฎหมายใด ๆ อันเปนผลใหเกิดความไมสงบเรียบรอยใน
องคกรและสังคมถูกตอง 
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๒๐ 



 

สวนท่ี ๕ 
 

นโยบายการใชงานอินเตอรเน็ต 
(Internet  Policy) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือใหผูใชรับทราบกฎเกณฑ  แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย  และ
เปนการปองกันไมใหละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  เชน การสง
ขอมูลขอความ  คําสั่ง ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรแกบุคคลอ่ืนอันเปนการ
รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข  ทําใหระบบคอมพิวเตอรขององคกร  ถูก
ระงับ ชะลอขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได 

 

๒. แนวปฏิบัตกิารใชงานอินเทอรเน็ตผานเครือขายกรมพัฒนาที่ดิน 
 

๒.๑ ผูใชงานตองเปนบุคลากรสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน  สําหรับบุคคลภายนอกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๒ ผูใชงานตองใชขอความท่ีสุภาพ   และถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช
เครือขายเทานั้น 

๒.๓ ผูใชงานตองใชทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิ์ภาพ    เชน    ไมดาวน
โหลดไฟลท่ีมีขนาดใหญหากมีความจําเปนใหปฏิบัตินอกเวลาทํางาน 

๒.๔ ผูใชงานตองรับผิดชอบตอขอมูลของตนเอง  ไมวาจะเก็บไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server) หรือการสงขอมูลผานเครือขาย
คอมพิวเตอร 

๒.๕ ผูใชงานตองไมใหผูอ่ืนใชงานผานรหัสผูใช ( User Account) ของตนโดย
เด็ดขาด หากเกิดปญหา เชน การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเก็บขอมูลท่ีผิดกฎหมาย  เจาของรหัสผูใช 
(User Account)  ตองเปนผูรับผิดชอบ 

๒.๖ ผูใชงานตองไมใชงาน เพ่ือการกระทําการดังตอไปนี้ 
๒.๖.๑  เพ่ือการกระทําผิดกฎหมาย  หรือเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแก

สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย กรมพัฒนาท่ีดิน หนวยงานอ่ืน และบุคคลอ่ืน  
๒.๖.๒  เพ่ือการกระทําท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
๒.๖.๓  เพ่ือการกระทําทางพาณิชย 
๒.๖.๔  เพ่ือการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับซ่ึงไดมาจากการปฏิบัติงาน 
๒.๖.๕  เพ่ือกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
๒.๖.๖  เพ่ือใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปน

เจาของ หรือผูท่ีมีสิทธิ์ในขอมูลดังกลาว 
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๒.๖.๗  เพ่ือการรับหรือสงขอมูลซ่ึงกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแก  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

๒.๖.๘  เพ่ือขัดขวางการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาท่ีดิน  
หรือของผูใชอ่ืน หรือเพ่ือใหเครือขายคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาท่ีดินไมสามารถใชงานไดตามปกติ 

๒.๖.๙  เพ่ือแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ของกรมพัฒนาท่ีดินไปยังท่ีอยูของเว็บ  (website) ใด ๆ ในลักษณะท่ีกอหรืออาจกอใหเกิดความ
เขาใจท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 

๒.๖.๑๐  เพ่ือการอ่ืนใดท่ีอาจขัดตอผลประโยชนหรืออาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงหรือความเสียหายของกรมพัฒนาท่ีดิน 

๒.๗ ผูใชงานตองไมนําเครื่องมือหรืออุปกรณอ่ืนใดเชื่อมเขาเครือขายเพ่ือประกอบ
ธุรกิจสวนบุคคล 

๒.๘ ผูใชงานตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการใชระบบเครือขายท่ี         
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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สวนท่ี ๖ 
 

นโยบายการควบคุมการเขาถึง 
(Access  Control  Policy) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุม  ปองกันมิใหบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเขาถึง ลวงรู แกไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสําคัญ  ซ่ึง
จะทําใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบขอมูลขององคกร  โดยมีการกําหนดกระบวนการ
ควบคุมการเขาออกท่ีแตกตางกันของกลุมบุคคลตาง ๆ  ท่ีมีความจําเปนตองเขาออกหองศูนย
คอมพิวเตอร 

 

๒. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาออกหองควบคุมระบบ Network (หอง Server) 
 

๒.๑  ผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ีองคกร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑.๑ ผูดูแลระบบ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปน

สัดสวนชัดเจน  เชน  สวนระบบเครือขาย  (Network Zone) สวนเครื่องแมขาย  (Server Zone)   
เปนตน  

๒.๑.๒ ผูดูแลระบบ ตองทําการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขา -ออกหอง Server 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของภายใน  และมีการติดประกาศ  “ระเบียบการเขาออกหอง 
Server” พรอมระบุรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีไดรับการกําหนดสิทธิ์ไวอยางชัดเจน 

๒.๑.๓ กรณีเจาหนาท่ีท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ มีความจําเปนตองเขา -ออกหอง 
Server  ตองแจงท่ีกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร และกรอกขอมูลคําขอลงใน  “แบบฟอรมขอ
เขาใชงานเครื่องแมขาย ณ หองควบคุมระบบ (หอง Server)” กอน  โดยมี มาตรการการควบคุม
อยางรัดกุม  เจาหนาท่ีกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ควบคุมการปฏิบัติงานระหวางอยูใน
หองควบคุมระบบ 

 

๓. แนวปฏิบัตกิระบวนการหลักในการควบคุมการเขาถึงระบบ 
 

๓.๑ สถานท่ีตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ( Security) ควบคุมการเขา -ออกท่ีรัดกุมและอนุญาตใหเฉพาะบุคคลท่ีไดรับสิทธิ์และมี
ความจําเปนผานเขาใชงานไดเทานั้น 

๓.๒ ผูดูแลระบบกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูล เหมาะสมกับการเขา
ใชงานของผูใชระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ท้ังนี้ผูใชระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความ
จําเปนในการใชงาน 
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๓.๓ ผูดูแลระบบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น  ท่ีสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลได 

๓.๔ ผูดูแลระบบ  จัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ  และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย  ท่ีมีตอ
ระบบขอมูลสําคัญ 

๓.๕ ผูดูแลระบบ  ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ  การแกไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ตาง ๆ และการผานเขา-ออกสถานท่ีตั้งของระบบ ของท้ังผูท่ีไดรับอนุญาตและไมได
รับอนุญาตเพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดข้ึน 

 

๔. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๔.๑ ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิ์ในการผานเขา
สูระบบ ใหแกผูใช  

๔.๒ เจาของขอมูล  และ เจาของระบบ  จะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบเฉพาะใน
สวนท่ีจําเปนตองรูตามหนาท่ีงานเทานั้น  เนื่องจากการใหสิทธิ์เกินความจําเปนในการใชงาน  จะ
นําไปสูความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาท่ี  ดังนั้นการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานตอง
กําหนดตามความจําเปนข้ันตํ่าเทานั้น 

๔.๓ ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลและระบบงานตาม
ความจําเปนตอการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๕. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลของผูใช 
 

๕.๑ การลงทะเบียนเจาหนาท่ีใหม  กําหนดใหมีข้ันตอนปฏิบัติอยางเปนทางการ
สําหรับการลงทะเบียนเจาหนาท่ีใหมเพ่ือใหมีสิทธิ์ตาง ๆ  ในการใชงานตามความจําเปนรวมท้ัง
ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน  เชน เม่ือเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร   ลด
ตําแหนง  ยายหนวยงาน หรือสิ้นสุดการจางงาน เปนตน 

๕.๒ การบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานระบบและรหัสผาน 
๕.๒.๑ ผูดูแลระบบท่ีรับผิดชอบระบบงานนั้น ๆ   กําหนดสิทธิ์ของเจาหนาท่ีใน

การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตละระบบ รวมท้ังกําหนดสิทธิ์แยกตามหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 

๕.๒.๒ มีการกําหนดใหผูใชลงนามในเอกสารยอมรับเง่ือนไข ท่ีจะเก็บรักษา
รหัสผานใหเปนความลับเฉพาะตนใน “แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network” 

๕.๒.๓ การกําหนดชื่อผูใชตองเปนหนึ่งเดียวคือไมซํ้ากัน 
๕.๓ กําหนดสิทธิ์การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ  เชน ระบบคอมพิวเตอร  

โปรแกรมประยุกต ( Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ระบบเครือขายไรสาย 
(Wireless LAN) ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน โดยตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบเปนลายลักษณอักษร  รวมท้ังตองทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยาง
สมํ่าเสมอ 
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๕.๔ ผูใชตองลงนามรับทราบสิทธิ์และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนลายลักษณอักษรและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

๕.๕ การบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ 
5.๕.1 ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามประเภทชั้น

ความลับ ในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับท้ังการเขาถึงโดยตรงและการ
เขาถึงผานระบบงาน  รวมถึงการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ 

5.๕.2 ตองกําหนดรายชื่อผูใช ( Username) และรหัสผาน (Password) เพ่ือ
ใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล 

5.๕.3 การรับสงขอมูลสําคัญผานเครือขายสาธารณตองทําการเขารหัส 
(Encryption) ทีเปนมาตรฐานสากล 

5.๕.4 กําหนดใหเปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาท่ีกําหนดของระดับ
ความสําคัญของขอมูล 

๕.๖ การทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใช  ผูดูแลระบบทบทวนสิทธิตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว  หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เชน เม่ือเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร  
ลดตําแหนง  ยายหนวยงาน หรือสิ้นสุดการจางงาน หมดวาระ เกษียณอายุราชการ เปนตน 

๕.๗ กําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในกรณีท่ีนําเครื่อง
คอมพิวเตอรออกนอกพ้ืนท่ีของกรมฯ 
 

๖. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการการเขาถึงระบบเครือขาย 
๖.๑ ผูดูแลระบบ ตองมีการออกแบบระบบเครือขายตามกลุมของผูใช  เพ่ือทําใหการ

ควบคุม และปองกันการบุกรุกไดอยางเปนระบบ 
๖.๒ การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร  โดยผานทางอินเทอรเน็ตจะตอง

ไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบดานโครงขายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกอนท่ีจะสามารถใชงานไดในทุกกรณี 

๖.๓ ผูดูแลระบบ  ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพ่ือควบคุมผูใชใหสามารถใชงาน
เฉพาะเครือขายท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

๖.๔ ผูดูแลระบบ ตองมีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงเครือขายท่ีมีการใชงานรวมกัน 
๖.๕ ผูดูแลระบบ  ตองจัดใหมีวิธีเพ่ือจํากัดการใชเสนทางบนเครือขาย  (Enforced 

path) จากเครื่องลูกขายไปยังเครื่องแมขาย เพ่ือไมใหผูใชสามารถใชเสนทางอ่ืน ๆ ได  กําหนดบุคคล
ท่ีรับผิดชอบในการกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคา Parameter ตาง ๆ ของระบบ 

๖.๖ ตองกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบในการกําหนด   แกไข  หรือเปลี่ยนแปลงคา    
parameter ตาง ๆ ของระบบเครือขายและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขายอยางชัดเจน  
และมีการทบทวนการกําหนดคา  parameter ตาง ๆ อยางนอยปละครั้ง  นอกจากนี้ การกําหนด 
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงคา parameter ตองแจงบุคคลท่ีเก่ียวของใหรับทราบทุกครั้ง 

๖.๗ ระบบเครือขายท้ังหมดขององคกรท่ีมีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอ่ืน ๆ    
ภายนอกองคกร ตอง เชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก หรือโปรแกรมในการทํา  Packet 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๒๔ 



 

filtering เชน การใชไฟรวอล  (Firewall) หรือฮารดแวรอ่ืน ๆ  รวมท้ังตองมีความสามารถในการ
ตรวจจับมัลแวร (Malware) ดวย 

๖.๘ ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก  (IPS/IDS) เพ่ือตรวจสอบการใชงาน
ของบุคคลท่ีเขาใชงานระบบเครือขายขององคกรในลักษณะท่ีผิดปกติผานระบบเครือขาย  โดยมีการ
ตรวจสอบการบุกรุกผานระบบเครือขาย  การใชงานในลักษณะท่ีผิดปกติและการแกไขเปลี่ยนแปลง
ระบบเครือขายโดยบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

๖.๙ การเขาสูระบบงานเครือขายภายในองคกร  โดยผานทางอินเทอรเน็ตจําเปนตอง
มีการ login และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

๖.๑๐ IP address ภายในของระบบงานเครือขายภายในของกรมฯ จําเปนตองมีการ
ปองกันมิใหหนวยงานภายนอกท่ีเชื่อมตอสามารถมองเห็นได  เพ่ือเปนการปองกันไมให
บุคคลภายนอกสามารถรูขอมูลเก่ียวกับโครงสรางของระบบเครือขายไดโดยงาย 

๖.๑๑ ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย  (Network Diagram) ซ่ึงมีรายละเอียด
เก่ียวกับขอบเขตของเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตาง ๆ พรอมท้ังปรับปรุงให
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

๖.๑๒ การใชเครื่องมือตาง ๆ  (Tools) เพ่ือการตรวจสอบระบบเครือขาย  ตองไดรับ
การอนุมัติจากผูดูแลระบบ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาท่ีจําเปน 

๖.๑๓ การติดตั้งและการเชื่อมตออุปกรณเครือขาย  จะตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ี
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น 

 

๗. แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
 

๗.๑ กําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย  (Server) ใน
การกําหนดแกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อยางชัดเจน 

๗.๒ ตองมีข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรแมขายและใน
กรณีท่ีพบวามีการใชงานหรือเปลี่ยนแปลงคาในลักษณะผิดปกติ  จะตองดําเนินการแกไข  รวมท้ังมี
การรายงานโดยทันที 

๗.๓ ตองเปดใชบริการ  (Service) เทาท่ีจําเปนเทานั้น  เชน บริการ telnet ftp หรือ 
ping เปนตน ท้ังนี้หากบริการท่ีจําเปนตองใชมีความเสี่ยงตอระบบรักษาความปลอดภัยแลว  ตองมี
มาตรการปองกันเพ่ิมเติมดวย 

๗.๔ ตองดําเนินการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟตแวรใหเปนปจจุบันเพ่ืออุดชองโหว    
ตาง ๆ  ของโปรแกรมระบบ (System Software) อยางสม่ําเสมอ เชน web server เปนตน 

๗.๕ มีการทดสอบโปรแกรมระบบ  (System Software) เก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพการใชงานโดยท่ัวไปกอนติดตั้งและหลังจากการแกไขหรือบํารุงรักษา 

๗.๖ การติดตั้งและการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรแมขายจะตองดําเนินการโดย
เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น 
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8. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access  
  Control) 

๘.๑ ผูดูแลระบบ ตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย การ
เขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัย 

๘.๒ ผูดูแลระบบ กําหนดใหผูใชงานตองทําการระบุและยืนยันตัวตน ( User 
Identification and authentication) โดยมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซ่ึงสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน 
และเลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงาน
ท่ีระบุถึง 

๘.๓ ผูดูแลระบบ จะตองควบคุมและจาํกัดการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน ( Use 
of System Utilities) ของผูใชงานเพ่ือปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคง
ปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 

๘.๔ ผูดูแลระบบ กําหนดการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ โดยเม่ือมีการ
วางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น (Session time-out) 

๘.๕ ผูดูแลระบบ กําหนดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ ( limitation of 
connection time) โดยจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึน
สําหรับระบบสารสนเทศหรือแอพพลิเคชั่นท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 
 

9. แนวปฏิบัติ การควบคุมการเขา ถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและ
สารสนเทศ (Application Information Access Control) 

๙.๑ ผูดูแลระบบ ตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมของ กรมฯ กําหนดใหมี
ข้ันตอนปฏิบัติอยางเปนทางการเพ่ือใหมี สิทธิตาง ๆ ในการใชงานตามความจําเปนรวมท้ังข้ันตอน
ปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน เชน การลาออก  หรือการเปลี่ยนตําแหนงงานภายใน
หนวยงาน เปนตน 

๙.๒ ผูดูแลระบบ ตองกําหนดสิทธิการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ 
เชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต ( Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ระบบ
เครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบอินเตอรเน็ต ( Internet) เปนตน  โดยตองใหสิทธิเฉพาะการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี รวมท้ังตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

๙.๓ ผูดูแลระบบ ตองบริหารจัดการสิทธิการใชงานระบบและรหัสผานของบุคลากร 
๙.๓.๑ กําหนดเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน ( Password) เม่ือ

ผูใชงานระบบลาออกหรือพนจากตําแหนงหรือยกเลิกการใชงาน 
๙.๓.๒ กําหนดชื่อผูใชหรือรหัสผูใชงานตองไมซํ้ากัน 
๙.๓.๓ ในกรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใชงานท่ีมีสิทธิสูงสุด 

ผูใชงานนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูบังคับบัญชา  โดยมีกําหนดระยะเวลาการใช
งานและระงับการใชงาน ทันทีเม่ือพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง  และมีการกําหนดสิทธิ
พิเศษท่ีไดรับวาเขาถึงระดับใดไดบาง และตองกําหนดใหรหัสผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ 
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๒๖ 



 

๙.๔ การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ ( Information access restriction) ตองจํากัด
หรือควบคุมการเขาถึงใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึง
สารสนเทศและฟงกชั่น (Functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น   

๙.๕ ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร  ตอง
ไดรับการแยกออกจากระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ  ใหมีการ
ควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีและการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร ( Mobile 
Computing and Teleworking) 

๙.๖ การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี ตองกําหนดขอปฏิบัติและ
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและ
สื่อสาร 

๙.๗ การควบคุมการปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking) กําหนดขอ
ปฏิบัติ แผนงานและข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอก
สํานักงาน 
 

10. แนวปฏิบัตกิารควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก 
๑๐.๑ การเขาสูระบบจากระยะไกล  (Remote access) สูระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรขององคกรใหเกิดชองทางท่ีมีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากร
ขององคกร  การควบคุมบุคคลท่ีเขาสูระบบขององคกรจากระยะไกลจึงตองมีการกําหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 

๑๐.๒ วิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได  จากระยะไกลตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอน  และมีการควบคุม
อยางเขมงวดกอนนํามาใชและผูใชตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยาง
เครงครัด 

๑๐.๓ กอนทําการใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชตองแสดงหลักฐานระบุ
เหตุผลหรือความจําเปนในการดําเนินงานกับกรมฯ อยางเพียงพอและตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อยางเปนทางการ 

๑๐.๔ ตองมีการควบคุมพอรต  (Port) ท่ีใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม  การเขาสู
ระบบโดยการโทรศัพทเขาองคกรนั้นตองมีการดูแลและการจัดการโดยผูดูแลระบบและวิธีการหมุน
เขาตองไดรับการอนุมัติอยางถูกตองและเหมาะสมแลวเทานั้น 

๑๐.๕ การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบขอมูลจากระยะไกลตองอยูบนพ้ืนฐานของความ
จําเปนเทานั้น  ไมเปดพอรตและโมเด็มท่ีใชท้ิงเอาไวโดยไมจําเปน  ชองทางดังกลาวตองตัดการเชื่อม
ตอเม่ือไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดเม่ือมีการรองขอท่ีจําเปนเทานั้น 

 

1๑. แนวปฏิบัตกิารพิสูจนตัวตนสําหรับผูใชที่อยูภายนอก 
๑๑.๑ การเขาสูระบบสารสนเทศขององคกรนั้น จะตองมีวิธีการในการตรวจสอบเพ่ือ

พิสูจนตัวตน อยางนอย ๑ วิธี 
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๒๗ 



 

๑๑.๒ การเขาสูระบบสารสนเทศขององคกรจากอินเทอรเน็ตนั้น  มีการตรวจสอบ
ผูใชงานดวย 

๑๑.๓ การเขาสูระบบจากระยะไกล  (Remote access) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
จะตองมีการ ตรวจสอบเพ่ือพิสูจนตัวตนของผูใชงาน เชน รหัสผาน หรือวิธีการเขาหัส เปนตน 

 

12. แนวปฏิบัตกิารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน  
 ( User Responsibilities) 
 เพ่ือปองกันการเขาถึงอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย 
การลวงรูหรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ  

12.1 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล กําหน ดใหผูรับผิดชอบอุปกรณ

คอมพิวเตอรตองกําหนดรหัสผาน ( Account) สําหรับการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  เพ่ือปองกัน

การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู  หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศ 

12.2 กําหนดใหผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคลตองกําหนดรหัสผานให 

Screen Saver และกําหนดระยะเวลาเม่ือไมไดใชงานหรือไมมีความเคลื่อนไหวบนหนาจอ

คอมพิวเตอรแลวเขาสูระบบ Screen Saver โดยใหตั้งคาระยะเวลา คือ 5 นาที  

12.3 การสงขอมูลหรือเอกสารท่ีเปนความลับทางราชการ กําหนด ใหผูสงตองตั้ง

รหัสผานใหกับเอกสารแนบในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ท่ีเปนความลับ  เพ่ือปองกัน

ไมใหผูท่ีไมเก่ียวของหรือไมมีสิทธิ์อานหรือลวงรูความลับได 

12.4 กําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใชงาน 

 

13 แนวปฏิบัตกิารควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
13.1 การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศท่ีมีความสําคัญมาก จัดเก็บรักษาไวใน

หองควบคุมระบบ ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยในการเขาออกหองทุกครั้งจะตองสแกน

ลายนิ้วมือ  โดยอนุญาตเฉพาะผูท่ีมีสิทธิ์ในการเขาถึง   

13.2 การควบคุมการเขาถึงสินทรัพยสารสนเทศ ทางดานกายภาพโดย  มีการ lock 

กุญแจตูท่ีเก็บรักษาสินทรัพย และอนุญาตใหเฉพาะผูมีหนาท่ีเก่ียวของเก็บรักษาลูกกุญแจไว  โดยใน

การนําสินทรัพยสารสนเทศออกมาใชงานทุกครั้งจะกรอกใบคํารอง และไดรับอนุญาตโดยผูมีอํานาจ 

จากนั้นจึงมีการเก็บบันทึกไวในแฟม 

13.3 การควบคุมการเขาถึงสินทรัพยสารสนเทศ  โดยการจํากัดสิทธิ์ user ท่ีสามารถ 

login เขามาใชงานเฉพาะบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับสินทรัพยสารสนเทศดังกลาว และเม่ือไมมีการ

เรียกใชงานในเวลาท่ีกําหนด  ระบบฯ จะทําการ Log Off  User นั้นออกโดยอัตโนมัติ 

13.4 การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ(Limitation of Connection 

Time)  ตองมีการระบุรหัสผาน Username และ Password ท่ีทางกรมฯ กําหนดเม่ือมีการเชื่อมตอ

เขามาในระบบจากภายนอก และจะจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอ Session ท่ี  3 ชม. 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๒๘ 



 

สวนท่ี ๗ 
 

นโยบายการใชงานระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก 
(Intrusion Detection System: IDS and Intrusion Prevention System: IPS) 

 
๑. วัตถุประสงค 
 

IDS (Intrusion Detection System) หรือระบบตรวจจบัการบุกรุก คือ ระบบตรวจจบัการ
บุกรุกของผูไมประสงคดี โดยสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีผานเขาออกเครือขายวามีลักษณะการทํางาน
ท่ี เปนความเสี่ยงตอเครือขายหรือไม โดย IDS จะทําเพียงแคแจงเตือนใหผูดูแลระบบทราบเทานั้น
สวน IPS (Intrusion Prevention System) หรือระบบตรวจสอบและโตตอบการบุกรุกนั้น คือ  
ระบบท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับระบบ IDS แตมีความสามารถมากกวา คือ เม่ือตรวจพบขอมูลท่ีมี
ลักษณะท่ีเปนความเสี่ยงตอเครือขายก็จะทําการปองกันขอมูลนั้นไมใหเขามาในเครือขายได 

 

๒. แนวปฏิบัตใิชงานระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก 
 

ผูใชงานระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก (Intrusion Detection System : IDS and 
Intrusion Prevention System : IPS) ขององคกร  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการเฝาระวังและรักษาอุปกรณตรวจจับและปองกัน
การบุกรกุระบบ (IDS/IPS) เหตุการณผิดปกติและการแจงเตือนตาง  ๆ ท่ีอุปกรณตรวจพบจะถูกทํา
การวิเคราะหและหาสาเหตุของการบุกรุกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร  เพ่ือเปน
เครื่องมือสําหรับการสืบสวนหาบุคคลท่ีโจมตี  บุกรุก หรือใชระบบในทางท่ีผิด  ปองกันกอนท่ีจะเกิด
การโจมตี 

๒.๒ ผูดูแลระบบตองเก็บสถิติเก่ียวกับความพยายามท่ีบุกรุกหรือโจมตีองคกร      
เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิ์ภาพในการปองกันภัยของระบบรักษาความปลอดภัยอ่ืน  เชน ไฟร
วอลล เปนตน และเพ่ือเปนการปองกันเครือขายคอมพิวเตอรภายในจากอันตรายท่ีมาจากเครือขาย
คอมพิวเตอรภายนอก เชน ผูบุกรุก หรือ Hacker รวมท้ังไวรัสประเภทตาง ๆ 

๒.๓ ผูดูแลระบบตองมีการบริหารจัดการเหตุการณบุกรุกระบบ  (Incident 
Management) เปนการตอบสนองตอเหตุการณบุกรุกทางเครือขาย  สามารถชวยวิเคราะหลักษณะ
การบุกรุกทางเครือขาย  และทําใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางถูกตอง  ลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบุกรุก  โดยตองจัดลําดับความสําคัญของการบุกรุกจากผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนกับองคกรและจัดทําวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองใหกับองคกรเพ่ือปองกันเหตุการณเกิด ซํ้า การ
ตอบสนองตอเหตุการณการบุกรุกแบงเปน  ๔  ข้ันตอน คือ 

๒.๕.๑ จํากัดขอบเขต (Containment) จํากัดพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการบุกรุกและ
จํากัดความ รุนแรงของการบุกรุก 

๒.๕.๒ กําจัดตนเหตุ  (Eradication) กําจัดตนเหตุของการบุกรุก  รวมถึงปด
ก้ันชองทางของการบุกรุก 
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๒.๕.๓ กูคืนระบบ (Recovery) แกไขระบบท่ีถูกบุกรุกใหสามารถกลับมา
ทํางานไดตามปกติ 

๒.๕.๔ ติดตามผล (Follow-Up) บันทึกผลกระทบของเหตุการณและแนะนํา
วิธีปฏิบัติเพ่ือปองกันเหตุการณเกิดซํ้า 

๒.๔ ผูดูแลระบบตองกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลง
คา   parameter ตาง ๆ ของระบบเครือขาย  และอุปกรณตางๆ  ท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขายอยาง
ชัดเจนและมีการทบทวนการกําหนดคา parameter ตาง ๆ อยางนอยปละครั้ง 

๒.๕ การกําหนด แกไข หรือเปลี่ยนแปลงคา  parameter ตองแจงบุคคลท่ีเก่ียวของ
ใหรับทราบทุกครั้ง 

๒.๖ การใชเครื่องมือตาง  ๆ (tools) เพ่ือตรวจเช็คระบบเครือขาย  ตองไดรับการ
อนุมัติจากผูมีอํานาจหนาท่ี และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาท่ีจําเปน 

๒.๗ ผูดูแลระบบตองทําการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานอยาง
สมํ่าเสมอตองประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเปนลายลักษณอักษร  ท้ังในดานการ
ปฏิบัติงาน (operation) ระบบรักษาความปลอดภัย  (security) และการทํางาน (functionality) 
ของระบบงานท่ีเก่ียวของ 
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สวนท่ี ๘ 
 

การกําหนดผูรับผิดชอบ 

 
 กําหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  
 

๑. ระดับนโยบาย 
กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก

องคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรองละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กําหนดใหผูบริหารระดับสูง สุด ซ่ึงมีหนาท่ี
ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของหนวยงาน ของรัฐ (CEO) เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย 
หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึน  

 
๒. ระดับปฏิบัต ิ ไดแก 

๒.๑ นางสาวอริศรา พ่ึงพา  ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร  รับผิดชอบ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติอยางใกลชิด  ใหความคิดเห็น  เสนอแนะวิธีการ  และแนวทางแกไข
ปญหาจากสถานการณความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  วางแผนการปฏิบัติงาน  ติดตาม
การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบระบบความม่ันคงและความปลอดภัยของ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ  พรอมรายงานผลการดําเนินการ 

๒.๒ นายสุพงษ  ไพชยนต   ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
รับผิดชอบดังนี้ 

๒.๒.๑ ควบคุมการเขา-ออกหอง Server ตามการกําหนดสิทธิการเขาถึง 
Server 

๒.๒.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ  บํารุงรักษาอุปกรณ  Server และอุปกรณ
เชื่อมโยงเครือขาย (Network) ของระบบการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลท้ังหมดท่ีใหบริการใน        
กรมพัฒนาท่ีดินใหสามารถใชงานไดตามปกติตลอด  ๒๔ ชม. 

๒.๒.๓ กํากับดูแล การติดตั้ง  รื้อถอน  ดูแล  ตรวจสอบ  การเชื่อมโยงการ
สื่อสารผานเครือขายทางระบบ LAN , Internet , Intranet  ท่ีใหบริการในกรมพัฒนาท่ีดิน 

๒.๒.๔ กํากับดูแลรักษาการทํางานระบบดับเพลิงอัตโนมัติของเครื่อง Server ให
สามารถทํางานไดตลอดเวลาเม่ือเกิดสถานการณไฟไหม 

๒.๒.๕ แกไขปญหา  อุปสรรค  สถานการณความเสี่ยงและความเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบเชื่อมโยงเครือขายของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

๒.๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน  สถานการณท่ีเกิดข้ึนกับระบบเครือขายและ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  ใหแกผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
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๓๒ 



 

๒.๒.๗ กํากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ ( Monitor) การเขาใชงานและการ
เขาถึงระบบการทํางานของ Server ตามสิทธิการเขาถึงระบบ 

๒.๒.๘ กํากับดูแล การปองกันการถูกเจาะระบบ  และแกไขปญหาการถูกเจาะ
เขาระบบฐานขอมูลจากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไมไดรับอนุญาต 

๒.๒.๙ กํากับดูแล  ตรวจสอบ  บํารุงรักษาอุปกรณปองกันการถูกเจาะระบบ
จากบุคคลภายนอก ( Firewall)  และโปรแกรมปฏิบัติการท้ังหมดท่ีติดตั้งอยูใน  Server  ของระบบ
ฐานขอมูลท้ังหมดท่ีใหบริการในเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติตลอด ๒๔ ชม. 

๒.๒.๑๐ กํากับดูแล ตรวจสอบในการกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคา  
Parameter ตาง ๆ ของระบบ 

๒.๒.๑๑ อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๓ นายภูวดล  แสงทอง  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  รับผิดชอบ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ทําการสํารองขอมูลและเรียกคืนขอมูล ( Back up and Recovery) ตาม

รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
๒.๓.๒ บริหารจัดการสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน (User Access 

Management) เพ่ือควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต  
๒.๓.๓  อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๒.๔ นา ยฉัตรชัย เจริญสรรพสุข  ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ          
รับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ประสานการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและแกไขปญหาระบบความ
ม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูลและสารสนเทศจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

๒.๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  ให
ผูบังคับบัญชาทราบ 

๒.๔.๓ อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒.๕  ผูดูแลระบบ จากบริษัทท่ีจัดจางใหดูแลระบบเครือขายและคอมพิวเตอร รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

๒.๕.๑ แกไขปญหา  อุปสรรค  จากสถานการณความเสี่ยงและความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกิดจากการถูกเจาะระบบจากบุคคลภายนอก ( Hack) และ
การถูกทําลายจากโปรแกรมไวรัส 

๒.๕.๒ กําหนด  แกไข  หรือเปลี่ยนแปลงคา    parameter ตาง ๆ ของระบบ
เครือขายและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 

๒.๕.๓ รายงานสภาพปญหา และสถานการณความเสียหายของระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศท่ีถูกทําลายจากบุคคลภายนอก (Hacker) และจากไวรัส (Virus) 

๒.๕.๔ บํารุงรักษาอุปกรณ   Server และอุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย (Network) 
ของระบบการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลท้ังหมดท่ีใหบริการในกรมพัฒนาท่ีดิน   ใหสามารถใชงานได
ตามปกติตลอด  ๒๔ ชม.  แกไขปญหาขัดของของการเชื่อมโยงเครือขายในองคกร 

๒.๕.๕ อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๓๓ 



 

สวนท่ี ๙ 
 

นโยบายระบบสารสนเทศและระบบสาํรองของสารสนเทศ 

 

๑.วัตถุประสงค 

 เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผูดูแลระบบในการ
ปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน เปนไปอยางเครงครัดและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย และใหระบบสารสนเทศของหนวยงานสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง  
 
๒.แนวปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ 

 ๒ .๑ ตองพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมให
อยูในสภาพพรอมใชงานตามแนวทางตอไปนี้ 

 ๒ .๒ มีการจัดทําบัญชีระบบสารสนเทศท่ีสําคัญของหนวยงาน พรอมท้ังกําหนดระบบสารสนเทศ
ท่ีจะจัดทําระบบสํารอง และจัดทําระบบแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๒ .๓ กําหนดใหมีการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศแตละระบบ และกําหนดความถ่ีในการสํารอง
ขอมูลหากระบบใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบอย ควรกําหนดใหมีความถ่ีในการสํารองขอมูลมากข้ึนโดยมี
วิธีการสํารองขอมูล ดังนี้ 

• กําหนดประเภทของขอมูลท่ีตองการสํารองเก็บไวและความถ่ีในการสํารอง 

• กําหนดความถ่ีของการปฏิบัติในแตละขอ มีการปฏิบัติท่ีเพียงพอตอสภาพความ
เสี่ยงท่ียอมรับไดของแตละหนวยงาน 

• กําหนดรูปแบบการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีจะทําการสํารอง เชน 
การสํารองขอมูลแบบ (Full backup) หรือการสํารองขอมูลแบบสวนตาง 
(Incremental backup)  

• บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการสํารองขอมูลไดแก ผูดําเนินการ วัน /
เวลาชื่อ ขอมูลท่ีสํารอง สําเร็จ/ไมสําเร็จ เปนตน 

• ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดของระบบวามีการสํารองขอมูลไวอยางครบถวน เชน 
ซอฟตแวร ตางๆท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ ขอมูลการตั้งคา ขอมูลใน
ฐานขอมูล เปนตน 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๓๔ 



 

• จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองนั้นในสื่อเก็บขอมูล โดยมีการพิมพชื่อบนสื่อเก็บขอมูลนั้น
ใหแสดงถึงระบบซอฟตแวร วันท่ี เวลาท่ีสํารองขอมูล และผูรับผิดชอบในการ
สํารองขอมูลไวอยางชัดเจน 

• จัดเก็บขอมูลท่ีสํารองไวนอกสถานท่ี ระยะทางระหวางสถานท่ีท่ีจัดเก็บขอมูล
สํารองกับหนวยงานควรมีระยะหางของสถานท่ี หรือท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ปองกันไมสงผลกระทบตอขอมูลท่ีจัดเก็บไวนอกสถานท่ีนั้นในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ตอหนวยงาน 

• ดําเนินการปองกันทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานท่ีสํารองท่ีใชงานการเก็บ
ขอมูลนอกสถานท่ี 

• มีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบ
แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ 

• จัดทําแผนการปฏิบัติสําหรับการกูคืนขอมูลท่ีเสียหายจากขอมูลท่ีสํารองไว 

• ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้ันตอนปฏิบัติในการกู
คืนขอมูลอยาสมํ่าเสมอ 

• กําหนดใหมีการใชงานการเขารหัสขอมูลกับขอมูลลับท่ีไดสํารองไว 

 ๒ .๔ ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผนเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาว ใหสามารถปรับใชงานไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตาม
ภารกิจ ตามแนวทางตอไปนี้ 

• มีการประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบท่ีมีความสําคัญเหลานั้น และกําหนดแผน
รองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

• มีการกําหนดแผนการปฏิบัติในการสํารองขอมูลและทดสอบกูคืนขอมูลท่ีสํารอง  

• มีการกําหนดชองทางในการติดตอกับผูใหบริการภายนอกในการประสานงาน
แกไขหรือรองรับสถานการณตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

• การสรางความตระหนัก หรือใหความรูแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติ หรือสิ่งท่ีตองทําเม่ือเกิดเหตุเรงดวน 

 ๒ .๕ มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกวาใหสามารถปรับใชได
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานตามภารกิจอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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๓.แนวปฏิบัติการในการกูคืนระบบสารสนเทศสํารอง 

 ๓ .๑ การกูคืนระบบสารสนเทศจะตองผานการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงหรือ  CIO ของหนวยงาน
ในการเปดระบบกูระบบสารสนเทศสํารอง 

 ๓ .๒ ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและ/หรือผูดูแลระบบเครือขาย ตอง กําหนด เง่ือนไขระยะเวลา  
การสํารองขอมูล และระยะเวลาการกูคืนขอมูล ท่ีชัดเจนเพ่ือใหแผนในการบริหารความเสี่ยงเปนไปตาม
กรอบระยะเวลา 

 ๓ .๓ การกูคืนระบบสารสนเทศจะตองไมสงผลกระทบตอผูใชงานหรือระบบสารสนเทศอ่ืนๆ และ
ตองจัดทํารายงานในการจัดการกูคืนระบบสารสนเทศเสมอทุกครั้งท่ีเกิดการกูคืนระบบสารสนเทศ 
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๓๖ 



 

สวนท่ี ๑๐ 
 

นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 

 

๑.วัตถุประสงค 

 เพื่อใหมีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงของระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
และกําหนดแผนในการรองรับความเส่ียงโดยท่ีเหมาะสม และสงผลกระทบตอหนวยงานนอย
ท่ีสุด 

๒.แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 

 ๒ .๑ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศของ
หนวยงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๒ .๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงท่ีดําเนินการโดยผูท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบสารสนเทศ
ของหนวยงานหรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความม่ังคงปลอดภัยจากภายนอกเพ่ือใหหนวยงานไดทราบ
ถึงระดับความเสี่ยงและระดับความม่ังคงปลอดภัยของหนวยงาน 

 ๒ .๓ มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

 ๒.๔ มีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความม่ังคงปลอดภัยดานสารสนเทศ อยาง
นอยปละ ๑  ครั้ง 

  

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
๓๗ 
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ภาคผนวก ก 

ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
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 การลงทะเบียนผูใชงาน ( User Registration) กําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียน

ผูใชงานเม่ือมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศและการตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิก

เพิกถอนการอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนการขอลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาท่ีดิน 

1. ผูสมัครกรอกใบสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย โดยสามารถรับแบบฟอรมไดจากหลายชองทาง คือ  

1.1 Download แบบฟอรมใบสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย โดยเขาท่ี LDD Intranet  

(http://intanet.ldd.go.th)  > คลิกท่ีเมนู “แบบฟอรมสารสนเทศ” >  เลือกท่ี 

“แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network (ขอ Username & 

Password) (cit02_Registration)”   

1.2 เขาท่ี URL คือ http://intranet.ldd.go.th/Form/index-form.htm >  เลือกท่ี 

“แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network (ขอ Username & 

Password) (cit02_Registration)”   

1.3 ติดตอขอรับแบบฟอรมไดท่ีกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร  ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1  

2. เม่ือผูสมัครกรอกใบสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ใหนํามายื่นท่ีกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรอการอนุมัติ 

ข้ันตอนการรองขอเปล่ียนแปลง /ยกเลิกเพิกถอนสิทธิจากสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาท่ีดิน 

1. สมาชิกระบบเครือขายท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (Password) หรือ ยกเลิกสิทธิ

การใชงาน ใหกรอกแบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (cit03_Change Password) หรือแบบฟอรม

ยกเลิกการใชงานระบบ Internet และ ระบบ Intranet ของกรมพัฒนาท่ีดิน (cit04_Cancel User) 

โดยสงแบบฟอรมไดท่ี กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) 

ระเบียบการขอเปนสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 
 

ก-2 
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 

http://intanet.ldd.go.th/
http://intranet.ldd.go.th/Form/index-form.htm


 

 

 

 

การกําหนดสิทธิสําหรับผูใชงานโดยตําแหนง 

1. กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทําการกําหนดสิทธิ

การใชใหผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการกอง / สํานัก / ศูนยฯ / ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน   

ผูอํานวยการกลุม / ฝาย ของกรมพัฒนาท่ีดิน  โดยกําหนดสิทธิ์ใหเขาใชงานระบบตาง ๆ  ดังนี้ 

1.1 ระบบ Internet 

1.2 ระบบ Intranet 

1.3 ระบบไปรษณีย พด. (รับ-สง Mail) 

1.4 ระบบถายทอดสดการประชุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

1.5 ระบบสารสนเทศตาง ๆ ของกรมฯ อาทิเชน  

1) ผูอํานวยการกอง/สํานัก จะไดรับการกําหนดสิทธิในการใชงาน  

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

2) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป จะไดรับการกําหนดสิทธิในการใชงาน ระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส  ระบบตรวจสอบเวลาการทํางานผาน Web เปนตน 

2. กรณีมีคําสั่งกรมพัฒนาท่ีดินเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงาน จะทําการเปลี่ยน E-Mail Address ให โดยใช

ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ) เปนหลักในการกําหนด E-Mail Address พรอมท้ังแจงเวียนให

หนวยงานตางๆ ทราบตอไป 

การกําหนดสิทธิสําหรับผูใชสวนบุคคล (Personal Account) 

 เจาหนาท่ีท่ีสามารถขอสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาท่ีดิน  ไดคือ  ขาราชการ 

ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  และลูกจางชั่วคราว (จางเหมา) ของกรมพัฒนาท่ีดิน เทานั้น โดยกําหนดสิทธิ์

ใหเขาใชงานระบบตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ขาราชการ ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  จะไดรับสิทธิ คือ  

1.1 ระบบ Internet 

1.2 ระบบ Intranet 

1.3 ระบบไปรษณีย พด. (รับ-สง Mail) 

2. ลูกจางชั่วคราว (จางเหมา) กําหนดสิทธิใหใชงาน ระบบ Internet   ระบบ Intranet   เทานั้น 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

การกําหนดสิทธิสําหรับผูใชงานใหสามารถใชงานระบบตางๆ  
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แนวทางการบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน  (สวนของผูดูแลระบบ) 

1. เม่ือไดรับใบสมัคร “แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network)”  ผูดูแลระบบจะทํา

การตรวจสอบชื่อผูสมัครจากบัญชีผูใชงานระบบเครือขายของ กรมพัฒนาท่ีดิน วาเปนสมาชิกอยู

หรือไม 

2. ตรวจสอบรายชื่อผูสมัครกรณีท่ีเปนสมาชิกอยูแลว จะติดตอแจงการมีสิทธิกับผูสมัครโดยตรง 

3. กรณีท่ียังไมเคยเปนสมาชิก จะทําการกําหนดสิทธิการใชงานระบบและทําบันทึก (ลับ) ทําหนังสือแจง

สิทธิกับผูสมัครโดย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูลงนาม พรอมปด

ผนึกลับ  

4. ผูดูแลระบบ ท่ีรับผิดชอบระบบงานนั้น ๆ ตองกําหนดสิทธิของเจาหนาท่ีในการเขาถึงระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแตละระบบ รวมท้ัง กําหนดสิทธิแยกตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

5. กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิพิเศษกับผูใช  หมายถึง ผูใชมีสิทธิสูงสุด ตองมีการพิจารณาการควบคุม

ผูใชท่ีมีสิทธิพิเศษนั้นอยางรัดกุมเพียงพอโดยใชปจจัยตอไปนี้ประกอบการพิจารณา  

5.1 ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูดูแลระบบงานนั้น ๆ 

5.2 ควบคุมการใชงานอยางเขมงวด เชน กําหนดใหมีการควบคุมการใชงานเฉพาะกรณีจําเปน

เทานั้น 

5.3 กําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันท่ี 

5.4 มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานอยางเครงคัด เชน ทุกครั้งหลังหมดความจําเปนในการใชงาน

หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานาน 

6. การกําหนดสิทธิการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต

(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ระบบเครือขายไรสาย ( Wireless LAN) ระบบ 

Internet  และ ระบบ Intranet เปนตน  โดยตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาท่ีและตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูดูแลระบบเปนลายลักษณอักษร รวมท้ัง ตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

7.  ผูใช ตองลงนามรับทราบสิทธิ และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลาย

ลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User Management) 
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การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน กรมพัฒนาท่ีดิน  แบงเปน 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี 1  การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน โดยผูดูแลระบบ (Admin) เปนผูบันทึก/แกไข/ลบขอมูล

ขอมูลรหัสผูใชงาน  จําแนกเปน 2 ประเภทยอย 

ประเภทท่ี 1    เปนระบบมีความเสี่ยงสูง และมีมาตรการปองกัน  เชน ระบบ Authentication  

ระบบ Proxy ระบบ Firewall ระบบ IPS  และระบบควบคุมการเขาถึงระบบ/ขอมูล ( Access Control) 

ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN)   

แนวทางการบริหารจัดการรหัสผาน 

1. ผูดูและระบบ (Admin) เปนผูกําหนดรหัสผานสําหรับผูใชงาน 

2. ผูใชงานท่ีสามารถ Login เขาสูระบบ ตองเปนผูท่ีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอนุญาต เทานั้น  

3. รหัสผาน (Password) ท่ีใชสําหรับเขาสูระบบถูกกําหนดตองมีตั้งแต 8 ตัวอักษรข้ึนไป และ

ตองเปนตัวอักษรตัวเลขและตัวอักขระผสมกัน 

4. กําหนดการทบทวนสิทธิ/การเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ผูดูและระบบจะทําการทบทวน

สิทธิและเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก 3 เดือน/กรณีสมาชิก  ลาออก  ตาย  หรือ ยาย

สังกัดไปปฏิบัติงานองคกรอ่ืน   หรือเปนผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตน 

5. ผูดูแลระบบ (Admin) จะแจงใหผูใชงานท่ีไดรับอนุญาตทราบ และตองลงนามรับทราบสิทธิ 

และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนลายลักษณอักษร และตอง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

6. หากมีการฝาฝน หรือกระทําความผิดจากสิทธิท่ีไดรับตองรับผิดตามตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550และพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเภทท่ี 2    เปนระบบท่ีใหบริการเครือขายสารสนเทศ เชน ระบบเครือขายไรสาย ( Wireless 

LAN) ระบบ Internet    ระบบ Intranet   และ  ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต ( Application) เกาท่ี

มีการพัฒนาข้ึนและยังใชงานอยูจนถึงปจจุบัน  เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส( e-Mail)  ซ่ึงระบบดังกลาวถูก

ออกแบบและกําหนดใหผูดูแลระบบ (Admin)  เปนผูรับผิดชอบในการบันทึก/แกไข/ลบขอมูลรหัสผูใชงาน 

 

การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน 

 (User Password Management) 
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แนวทางการบริหารจัดการรหัสผาน 

1. ผูดูและระบบ (Admin) เปนผูกําหนดรหัสผาน (Password) สําหรับผูใชงาน โดยจะทําการ

กําหนดสิทธิการใชงานระบบและทําบันทึก (ลับ) ทําหนังสือแจงสิทธิกับผูสมัครโดย 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูลงนาม พรอมปดผนึกลับ 

2. รหัสผาน (Password) ท่ีใชสําหรับเขาสูระบบถูกกําหนดตองมีตั้งแต 8 ตัวอักษรข้ึนไป และ

ตองเปนตัวเลขและตัวอักขระผสมกัน 

3. กําหนดการทบทวนสิทธิ/การเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ผูดูและระบบจะทําการทบทวน

สิทธิและเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก 6 เดือน/กรณีสมาชิก  ลาออก  ตาย  หรือ ยาย

สังกัดไปปฏิบัติงานองคกรอ่ืน   หรือเปนผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตน 

4. ผูใชงานท่ีไดรับอนุญาตจะตองลงนามรับทราบสิทธิ และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนลายลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

5. หากมีการฝาฝน หรือกระทําความผิดจากสิทธิท่ีไดรับตองรับผิดตามตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

วิธีท่ี 2  การบริหารจัดการรหัสผานโดย ผูใชงานสามารถแกไขไดดวยตนเอง  เชน ระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส ( e-Office)  ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี ( Executive Information 

System : EIS-ดานการพัฒนาท่ีดิน) 

แนวทางการบริหารจัดการรหัสผาน 

1. ผูดูและระบบ (Admin) เปนผูกําหนดรหัสผาน (Password) สําหรับผูใชงาน โดยจะทําการ

กําหนดสิทธิการใชงานระบบและทําบันทึก (ลับ) ทําหนังสือแจงสิทธิกับผูสมัครโดย 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูลงนาม พรอมปดผนึกลับ 

2. รหัสผาน (Password) ท่ีใชสําหรับเขาสูระบบถูกกําหนดตองมีตั้งแต 8 ตัวอักษรข้ึนไป และ

ตองเปนตัวอักษรตัวเลขและตัวอักขระผสมกัน 

3. ผูใชงานสามารถแกไข/เปลี่ยนรหัสผาน (Password) ไดดวยตนเอง โดยกําหนดใหทําการ

แกไข/เปลี่ยนแปลงรหัสผาน ทุก 6 เดือน  

4. ผูใช ตองลงนามรับทราบสิทธิ และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

ลายลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

5. ผูใชงานท่ีไดรับอนุญาตจะตองลงนามรับทราบสิทธิ และหนาท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนลายลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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6. หากมีการฝาฝน หรือกระทําความผิดจากสิทธิท่ีไดรับตองรับผิดตามตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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แนวทางการทบทวนสิทธิ / ยกเลิกสิทธิ ของผูใชงานจากการเปนสมาชิกระบบเครือขาย กรมพัฒนาท่ีดิน 

1. การทบทวนสิทธิการเขาใชงานของสมาชิกระบบเครือขาย ผูดูแลระบบจะทําการทบทวนสิทธิผูใชงาน

สวนบุคคล (Personal Account)  ปละ 1 ครั้ง    

2. ผูดูแลระบบจะทําการทบทวนสิทธิเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เม่ือเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร 

ลดตําแหนง ยายตําแหนง หรือ สิ้นสุดการจางงาน หมดวาระ เกษียณอายุราชการ  

3. ผูดูแลระบบจะทําการยกเลิกสิทธิ  เม่ือสมาชิก  ลาออก  ตาย  หรือ ยายสังกัดไปปฏิบัติงานองคกรอ่ืน 

หรือเปนผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตน 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน  

(User Access Rights) 
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 การใชงานรหัสผาน (Password Use) กําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการกําหนดรหัสผาน 

การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนแปลงรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. รหัสผูใช ( User Account) และรหัสผาน (Password) ถือเปนรหัสเฉพาะตัวของสมาชิกระบบ

เครือขายท่ีมีชื่อยูในบัญชีรายชื่อ (User Account) ของกรมพัฒนาท่ีดินเทานั้น ผูใชจําเปนตองเก็บ

รักษาเปนความลับเทียบเทาบัตรเครดิตการด หรือ บัตร ATM 

2. การเก็บรักษารหัสผาน (Password) ถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  หากมีผูแอบอางนําเอา

รหัสผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ไปใชงาน อาทิเชน ทําการรับ-สงขอมูล อัน

กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร หรือละเมิดตอกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอ่ืน ยอมถือเปนความ

รับผิดชอบของเจาของ User Account นั้น 

3. ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบในกรณีท่ีมีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะไมรับผิดชอบ

ตอผลการกระทําท่ีเกิดข้ึนจากผูขอใชบริการ 

4. สมาชิกระบบเครือขายท่ีมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (Password) หรือ ยกเลิกสิทธิ

การใชงาน ใหกรอกแบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (cit03_Change Password) หรือแบบฟอรม

ยกเลิกการใชงานระบบ Internet และ ระบบ Intranet ของกรมพัฒนาท่ีดิน (cit04_Cancel User) 

โดยสงแบบฟอรมไดท่ี กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

5. ผูดูแลระบบจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหใหม และทําหนังสือสงถึงผูรองขอ โดย ผูอํานวยการ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูลงนาม พรอมปดผนึกลับ  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

การใชรหัสผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

(Password Use) 
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 การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ โดยกําหนดขอปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันไมให

ผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะท่ีไมมีผูดูแล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

แนวทางการปฏิบัติการเขาออกหองควบคุมระบบ Network (หอง Server) 

1. ผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ีองคกร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ ผูดูแลระบบ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสัดสวนชัดเจน  เชน  

สวนระบบเครือขาย (Network Zone) สวนเครื่องแมขาย (Server Zone)   เปนตน  

๑.๒ ผูดูแลระบบ กําหนดสิทธิ์บุคคลในการเขา -ออกหอง Server โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีเก่ียวของภายใน และมีการติดประกาศ  “ระเบียบการเขาออกหอง Server” พรอมระบุรายชื่อเจาหนาท่ี

ท่ีไดรับการกําหนดสิทธิ์ไวอยางชัดเจน ไดแก 

1) ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) ผูอํานวยการกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 

3) ขาราชการในสังกัดกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 

 1.3 ควบคุมการเขาถึงทางกายภาพโดยผานระบบรักษาความปลอดภัย ผูมีสิทธิ์เขา

หองควบคุมระบบตองสแกนลายนิ้วมือในการเขาทุกครั้ง 

2. กรณีเจาหนาท่ีท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ มีความจําเปนตองเขา-ออกหอง Server  ตองแจงท่ีกลุมระบบ

เครือขายและคอมพิวเตอร กอนเขาโดยมาตรการการควบคุมอยางรัดกุม  

2.1 ผูประสงคจะเขาหองควบคุมระบบตองกรอก “แบบฟอรมการขอเขาใชงานเครื่องแมขาย 

ณ หองควบคุมระบบ (หอง Server) (cit05_Server Permission)”    

2.2 มีเจาหนาท่ีกลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ควบคุมการปฏิบัติงานระหวางอยูใน

หองควบคุมระบบ 

 

แนวทางการปฏิบัติการเขาควบคุมการเขาถึงระบบ 

๑. สถานท่ีตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security) ควบคุมการเขา -ออกท่ีรัดกุมและอนุญาตใหเฉพาะบุคคลท่ีไดรับสิทธิ์และมีความจําเปนผานเขาใช
งานไดเทานั้น 

 

การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงาน 
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๒. ผูดูแลระบบกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูล เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใช
ระบบและหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท้ังนี้ผูใชระบบจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน 

๓. ผูดูแลระบบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น  ท่ีสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
และระบบขอมูลได 

๔. ผูดูแลระบบ  จัดใหมีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารของกรมฯ และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยท่ีมีตอระบบขอมูลสําคัญ 

๕. ผูดูแลระบบ  ตองจัดใหมีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบ  การแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์  
ตาง ๆ  และการผานเขา -ออกสถานท่ีตั้งของระบบ  ของท้ังผูท่ีไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาตเพ่ือเปน
หลักฐานในการตรวจสอบหากมีปญหาเกิดข้ึน 

 

แนวทางการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิ์ในการผานเขาสูระบบ ใหแกผูใช  
2. เจาของขอมูล  และ เจาของระบบ  จะอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบเฉพาะในสวนท่ีจําเปนตองรู

ตามหนาท่ีงานเทานั้น เนื่องจากการใหสิทธิ์เกินความจําเปนในการใชงาน จะนําไปสูความเสี่ยงในการใชงานเกิน
อํานาจหนาท่ี ดังนั้นการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานกําหนดตามความจําเปนข้ันตํ่าเทานั้น 

3. ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลและระบบงานตามความจําเปนตอ
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แนวทางควบคุมการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

1. กําหนดใหดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ในการกําหนด
รหัสผานการ เขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  และการกําหนดรหัส ผานใหกับ เอกสาร แนบในการสง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ท่ีเปนความลับ  โดยสงหนังสือถึงผูอํานวยการทุกหนวยงาน แจงเวียนใหขาราชการ
และเจาหนาท่ีทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ในการ ตั้งรหัสผานให Screen Saver เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยดาน
ขอมูลสารสนเทศ   

2. กําหนดใหผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคลกําหนดรหัสผานให Screen Saver ให
กําหนดระยะเวลาเม่ือไมไดใชงานหรือไมมีความเคลื่อนไหวบนหนาจอคอมพิวเตอรแลวเขาสูระบบ  Screen 
Saver โดยใหตั้งคาระยะเวลา คือ 5 นาที  

3. กําหนดใหผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใชงาน 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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แนวทางควบคุมการเขาถึงสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร 

๑. กําหนดใหดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ในการกําหนด
รหัสผานการ เขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร  และการกําหนดรหัส ผานใหกับ เอกสาร แนบในการสง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ท่ีเปนความลับ  โดยสงหนังสือถึงผูอํานวยการทุกหนวยงาน แจงเวียนใหขาราชการ
และเจาหนาท่ีทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 การกําหนดรหัสผานการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการดําเนินงานตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

1.2 การกําหนดรหัส ผานใหกับ เอกสาร แนบในการสง จดหมายอิเล็กทรอนิกส ( e-Mail) ท่ีเปน
ความลับ 

๒. การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศ ทางดานกายภาพ  โดยนําสินทรัพยสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ
มาก จัดเก็บรักษาไวในหองควบคุมระบบ ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยในการเขาออกหองทุกครั้งจะตอง
สแกนรายนิ้วมือ  โดยอนุญาตเฉพาะผูท่ีมีสิทธิ์ในการเขาถึง   

๓. การควบคุมการเขาถึงสินทรัพยสารสนเทศ ทางดานกายภาพโดย  มีการ lock กุญแจตูท่ีเก็บ
รักษาสินทรัพย และอนุญาตใหเฉพาะผูมีหนาท่ีเก่ียวของเก็บรักษาลูกกุญแจไว  โดยในการนําสินทรพัย
สารสนเทศออกมาใชงานทุกครั้งจะกรอกใบคํารอง และไดรับอนุญาตโดยผูมีอํานาจ จากนั้นจึงมีการเก็บบันทึก
ไวในแฟม 

๔. การควบคุมการเขาถึงสินทรัพยสารสนเทศ  โดยการจํากัดสิทธิ user ท่ีสามารถ login เขามาใช

งานเฉพาะบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับสินทรัพยสารสนเทศดังกลาว และเม่ือไมมีการเรียกใชงานในเวลาท่ี

กําหนด  ระบบฯ จะทําการ Log Off  User นั้นออกโดยอัตโนมัติ 

๕. การปองกันทรัพยสินสารสนเทศท่ีสําคัญและการเขาถึงระบบงานสารสนเทศ ตองมีความ

สอดคลองกับวัฒนธรรมของหนวยงานในการปองกันทรัพยสิน เชน วัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ส. ซ่ึง

จะกําหนดใหมีการจัดการกับเอกสารสําคัญอยางเหมาะสม เชน การจัดใสไวในตูและมีกุญแจล็อก การแยก

เอกสารสําคัญไวสําหรับทําลายตางหาก 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร 

(Clear Desk and Clear Screen Policy) 
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 การควบคุมการเขาถึงเครือขาย ( Network Access Control) เพ่ือปองกันการเขาถึงบริการเครือขาย

โดยไมไดรับอนุญาต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. การใชงานบริการเครือขาย   กําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพียง

บริการท่ีไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น 

1.1  การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผูใชท่ีตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายขององคกร  จะตองทําการลงทะเบียนกับ

ผูดูแลระบบ และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา โดยกรอกขอมูลลงใน ”

แบบฟอรมการข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวบุคคล”  

2) ผูดูแลระบบตองทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิ์ผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายไร

สายใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกอนเขาใชระบบเครือขาย  

ไรสายรวมท้ังมีการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ  ท้ังนี้ระบบจะตองไดรับ

อนุญาตจากผูดูแลระบบตามความจําเปนในการใชงาน 

1.2  การบริหารจัดการการเขาถึงระบบเครือขาย 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผูดูแลระบบ  ออกแบบระบบเครือขายตามกลุมของผูใช  เพ่ือทําใหการควบคุม  และ
ปองกันการบุกรุกไดอยางเปนระบบ 

2) การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร  โดยผานทางอินเทอรเน็ตจะตองไดรับการ
อนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบดานโครงขายระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนท่ีจะสามารถใชงานไดในทุกกรณี 

3) ผูดูแลระบบ  จํากัดสิทธิ์การใชงานเพ่ือควบคุมผูใชใหสามารถใชงานเฉพาะเครือขายท่ี
ไดรับอนุญาตเทานั้น 

1.3 การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) การเขาสูระบบจากระยะไกล  (Remote access) สูระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
องคกรใหเกิดชองทางท่ีมีความเสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของขอมูลและทรัพยากรของ
องคกร การควบคุมบุคคลท่ีเขาสูระบบขององคกรจากระยะไกลจึงกําหนดมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานการเขาสูระบบภายใน 

 

การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control) 
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2) วิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลได จากระยะไกลตองไดรับการ
อนุมัติจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการสื่อสารกอน  
และมีการควบคุมอยางเขมงวดกอนนํามาใชและผูใชตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการ
เขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด 

3) กอนทําการใหสิทธิ์ในการเขาสูระบบจากระยะไกล  ผูใชตองแสดงหลักฐานระบุเหตุผล
หรือความจําเปนในการดําเนินงานกับกรมฯ อยางเพียงพอและตองไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอยางเปนทางการ 
 

2. การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชท่ีอยูภายนอกองคกร ( User Authentication for External 

Connections)  กําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนท่ีจะอนุญาตใหผูใชท่ีอยูภายนอกองคกรสามารถเขาใช

งานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1) ผูใชงานจะมีชื่อและรหัสผาน ท่ีถูกกําหนดใหโดยเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานดานการ

ควบคุม access control ของกรมฯ  

2) ทุกครั้งท่ีมีการใชงาน ระบบจะรองขอการ พิสูจนตัวตนผานทางการ log-in โดยจะตอง

ใชชื่อและรหัสผานในการเขามาใชงานในระบบทุกครั้ง 

3) ระบบจะมีการบันทึกการเขา มาใชงานของ User ทุกคน เพ่ือใชตรวจสอบในกรณีมีขอ

สงสัยหรือเกิดปญหา 

 

3. การระบุอุปกรณบนเครือขาย (Equipment Identification in Networks) มีวิธีการท่ีสามารถ

ระบุอุปกรณบนเครือขายได  และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  

1) อุปกรณเครือขายทุกเครื่องจะมีการตรวจสอบ MAC Address จากนั้นทําการบันทึก 

MAC Address เขากับ IP Address ท่ีนํามาใชงานและเก็บไวในระบบ 

2) ในการทํางานระบบจะตรวจสอบ IP Address อุปกรณเครือขายท่ีเชื่อมตอเขามากับ

ฐานขอมูล  MAC Address นี้บันทึกเพ่ือยืนยันและตรวจสอบตัวตนของอุปกรณวาเปน

อุปกรณเครือขายท่ีถูกตองจากนั้นจะทําการบันทึกลง Log File 
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4. การปองกันพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ ( Remote Diagnostic and 

Configuration Port Protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ 

ท้ังการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  

1) มีการปองกัน port มีการควบคุมการเขาถึงผานทางเครือขาย โดยระบบพิสูจนตัวตน

ผาน Radius Server ท่ีตองระบุ user และ passwordท่ีมีสิทธิเขามาใชงาน  

2) การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ  มีการปองกันผานระบบรักษาความปลอดภัยหอง

ระบบเครือขาย โดยมีการสแกนลายนิ้วมือในการเขาออก พรอมบันทึกประวัติทุกครั้ง  

3) มีการกําหนด password ในชอง console ท่ีใชเชื่อมตออุปกรณเครือขาย  เพ่ือพิสูจน

สิทธิการเรียกใชงาน  

 

5. การแบงแยกเครือขาย ( Segregation in Networks) ตองทําการแบงแยกเครือขายตามกลุม

ของบริการสารสนเทศ  กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  

1) มีการแบงแยกเครือขาย มีการบริหารผานทาง VLAN  management โดยกลุมงาน

ของแตละหนวยงาน จะมีการจัดแบงอยูคนละเครือขาย  

2) มีการนําเอา Access List Control มาควบคุมการใชงานของ IP Address  ท่ีอยูใน

เครือขายเดียวกัน 

 

6. การควบคุมการเช่ือมตอทางเครือขาย ( Network Connection Control) ตองควบคุมการ

เขาถึงหรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับขอปฏิบัติการ

ควบคุมการเขาถึง 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  

1) มีการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขายของหนวยงานตอหนวยงานอ่ืน มีการใช 

access list control มาควบคุมการอนุญาตใชงาน ผานทาง   protocol และ IP 

Address  ในการใหสิทธิ  permission   

2) มีการควบคุมผานทางสิทธิ permission ของระบบปฏิบัติการ Windows  
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7. การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย ( Network Routing Control) ตองควบคุมการจัด

เสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูลหรือ

สารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  

1) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย โดยวางรูปแบบตารางการ routing ใหถูกตอง

ตามการออกแบบการใชงานเครือขายของกรมฯ  

2) ติดตั้งระบบ Redundant  บนอุปกรณเครือขายหลัก เพ่ือการใชงานท่ีตอเนื่อง  มี

เสถียรภาพในกรณีท่ีอุปกรณหลักตัวใดตัวหนึ่งมีความเสียหาย ระบบจะทําการเปลี่ยน

เสนทางบนเครือขายใหโดยอัตโนมัติ 

  

------------------------------------------------------------------------------- 
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 การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ ( Operation System Access Control) เพ่ือปองกันการ

เขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย   การเขาถึงระบบปฏิบัติการ

จะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัย 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) มีการกําหนดรหัสผานในฐานขอมูล Bios  เพ่ือระบุสิทธิท่ีถูกตองของการเขาใชงาน 

2) มีการกําหนด Username และ Password  ท่ีเครื่องแมขาย   Domain Controller  

โดยเจาหนาท่ี Admin ท่ีดูแลระบบ 

3) ในการเรียกใชงานระบบปฏิบัติการจะมีหนาตางการ Login ซ่ึงผูใชงานจะตองระบบ 

User และ Password ในการเขาใชงานทุกครั้ง  จากนั้นระบบจะใหสิทธิ  Permission 

ตาม Login ท่ีเขามา 

 

2. การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน ( User Identification  and Authentication)  

กําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซ่ึงสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน  และเลือกใชข้ันตอนทางเทคนิคใน

การยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานท่ีระบุถึง 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) มีการกําหนด Username และ Password  ท่ีเครื่องแมขาย   Domain Controller  

โดยเจาหนาท่ี Admin ท่ีดูแลระบบ 

2) ในการเรียกใชงานระบบปฏิบัติการจะมีหนาตางการ Login ซ่ึงผูใชงานจะตองระบบ 

User และ Password ในการเขาใชงานทุกครั้ง  จากนั้นระบบจะใหสิทธิ  Permission 

ตาม Login ท่ีเขามา 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 

 (Operation System Access Control) 
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3. การบริหารจัดการรหัสผาน (Password  Management  System)   

แนวทางการปฏิบัติ 

1) มีการบริหารจัดการรหัสผาน เพ่ือระบุและยืนยันการเขาใชงาน  โดยใชชื่อ  

(Username) และรหัสผาน (Password) ท่ีมีการเขารหัสอยางนอย 128  bit   

2) การกําหนดคุณลักษณะท่ีดีของรหัสผาน ตองตรงตามมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ท่ีมีการใชอักขระธรรมดา  อักขระพิเศษ และ ตัวเลข 

ผสมกันโดยมีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร  

 

4. การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (Use of System Utilities)  จํากัดและควบคุมการใชงาน

โปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพ่ือปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีได

กําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผูดูแลระบบ จัดทําบัญชีรายชื่อโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น 

2) ผูใชงานท่ีตองการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ ตองแจงความจําเปนในการขอใชและทําการ

ขออนุญาตจากผูดูแลระบบ พรอมระบุเหตุผลความตองการใชงาน โดยตองมีการ  

ลงนามเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของผูใชงานอยางเปนลายลักษณอักษร 

3) ผูดูแลระบบ กําหนดสิทธิใหอนุญาตใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนเปนรายครั้งไป 

และมีการเก็บบันทึกการเรียกใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนทุกครั้ง  แมจะเปนการใช

งานเพียงชั่วคราว ก็จําเปนตองทําการขออนุมัติการใชงานโปรแกรมยูทิลิตี้ ทุกครั้ง 

4) ผูดูแลระบบตองทําการตรวจสอบบันทึกการเรียกใชงานอยางสมํ่าเสมอ 

5) ผูดูแลระบบ  ตองกําหนดใหมีการยกเลิกหรือลบท้ิงโปรแกรมยูทิลิตี้ท่ีไมมีความจําเปน

ในการใชงานแลว 

6) ซอฟตแวรท่ีกรม พัฒนาท่ีดิน ใชมีลิขสิทธิ์  ผูใชงานสามารถขอใชงาน ซอฟตแวร ไดตาม

หนาท่ีความจําเปน   

7) อนุญาตใหผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงานเฉพาะโปรแกรมหรือซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์

ถูกตองเทานั้น หาม มิใหผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอ่ืนใดท่ี ละเมิด

ลิขสิทธิ์ 

 

5. การกําหนดระยะเวลาใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศ ( Session Time-Out)  เม่ือมีการวาง

จากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น (Session Time-Out) 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) เม่ือไมมีการเรียกใชงานในเวลาท่ีกําหนด  ระบบปฏิบัติการจะมีการเขาสู  idle 

mode  เพ่ือพักการใชงาน 
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2) เม่ือผูใชงานตองการเรียกกลับเขามาใชงานใหม จะมีหนาตาง  Login เพ่ือใหระบุ 

User และ Password   ในการเขามาใชงานพรอมท้ังบันทึกประวัติการ Login เพ่ือ

ใชในการตรวจสอบ 

 

6. การจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)  ตอง

จํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึน สําหรับระบบสารสนเทศหรือ

แอพพลิเคชั่นท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) เม่ือมีการเชื่อมตอเขามาในระบบจากภายนอก  จะตองมีการระบุรหัสผาน 

Username และ Password ท่ีทางกรมฯ กําหนด (มีการเขารหัสขอมูลกอน) 

จากนั้น ถาขอมูลถูกตอง ระบบจะสราง  Session เขามาเชื่อมโยงและบันทึกเวลา

การเขาเชื่อมตอ 

2) ทุกครั้งท่ีมีการสราง Connection ใหมระบบจะจํากัดเวลาในการเชื่อมตอท่ี 3 ชม. 

เม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนด ระบบจะปด Connection นั้นออก พรอมท้ังบันทึกลง

ใน Log 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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1. การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ ( Information Access  Restriction)  ตองจํากัดหรือ

ควบคุมการเขาถึงหรือเขาไปใชงานของผูใชและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ

และฟงกชั่น (Functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ท้ังนี้โดยใหสอดคลองตามนโยบาย

ควบคุมการเขาถึงสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) มีการกําหนด Username และ password  สําหรับการเขาถึงหรือเขาไปใชงานของ

ผูใชและบุคลากรฝายสนับสนุนเขา ใชงานระบบโปรแกรมประยุกตและสารสนเทศ 

โดยเจาหนาท่ี admin ท่ีดูแลระบบจะเปนผูกําหนดให 

2) ในการเรียกใชงานระบบโปรแกรมประยุกตและสารสนเทศ จะมีหนาตางการ Login 

ซ่ึงผูใชงานจะตองระบุ User และ Password ในการเขาใชงานทุกครั้ง  จากนั้น

ระบบจะใหสิทธิ  Permission ในการเขาถึงฟงกชั่น ( Functions) ตาง ๆ ของระบบ

ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธิท่ีได Login ท่ีเขามา 

 

2. การแยกระบบสารสนเทศ ท่ีมีผลกระทบและความสําคัญสูงตอองคกร ระบบซ่ึงไวตอการ

รบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร ตองไดรับการแยกออกจากระบบอ่ืนๆ และมีการควบคุม

สภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะใหมีการควบคุมอุปกรณืคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีและการ

ปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร (Mobile Computing and Teleworking) 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ และควบคุมการเขาใชงาน ทางดานกายภาพ  โดย

แยกระบบท่ีมีความสําคัญมาเก็บรักษาไวในหองควบคุมระบบ ท่ีมีระบบรักษาความ

ปลอดภัย โดยในการเขาออกหองทุกครั้งจะตองสแกนรายนิ้วมือ  โดยอนุญาตเฉพาะ

ผูท่ีมีสิทธิ์ในการเขาถึง   

2) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ และควบคุมการเขาใชงาน ทางดานกายภาพโดย  มี

การ lock กุญแจเครื่องแมขายท่ีใหบริการ  

3) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ และควบคุมการเขาใชงานจากระบบเครือขาย  โดย

การจํากัดสิทธิ user ท่ีสามารถเขามาใชงานใหมีสิทธิในการอานเพียงอยางเดียว  

และเฉพาะบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับโปรแกรมดังกลาวเทานั้น   

 

การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชัน่และ

สารสนเทศ  (Application and Information Access Control) 
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4) User ไมสามารถ remote ผานทางการ log-in มาจากเครือขายภายนอกองคกร 

หรือเครือขายไรสายท่ีใหบริการสําหรับบุคลภายนอกของกรมฯ ได 

 

3. การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและส่ือสารเคล่ือนท่ี     กําหนดขอปฏิบัติและมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือปกปองสารสนจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี 

แนวทางการปฏิบัติ 

1) มีการควบคุมเครือขายไรสายท่ีใหบริการ โดยการควบคุม MAC Address ของ 

Computer ท่ีมีสิทธิเขามาใชงาน 

2) ในการใชงานเครือขายไรสาย  มีการปองกัน SSID  ไมใหตรวจพบโดยปดการ  

Broadcast   

3) เม่ือ User ท่ีมีสิทธิในการเรียกใชงาน จะตองเรียกใชงานผานทางการ log-in และใช

รหัสผาน ท่ีมีการเขารหัส ไมนองกวา 128 bit ซ่ึงถูกกําหนด โดยเจาหนาท่ี admin 

ท่ีดูแลระบบ  และแตละ User ท่ี Login เขามาจะมี permission ในการมาใชงาน

แตกตางกันตามสถานะท่ีผูดูแลระบบกําหนด  
 

4. การปฏิบัติงานจากภายนอก สํานักงาน ( Teleworking)   กําหนดขอปฏิบัติ แผนงาน และ

ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) กรณีท่ีมีความจําเปนตอง เขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลจากระยะไกลผูใชตองแสดง

หลักฐานระบุเหตุผลหรือความจําเปนในการดําเนินงานกับกรมฯ  และตองไดรับการ

อนุมัติจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอน  ผูใชตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด   มีการควบคุม

พอรต (Port)  IP Address เขาสูระบบตามแผนงานและระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 

2) เจาหนาท่ี Admin ท่ีดูแลระบบ จะกําหนด Username และ Password ไวในเครื่อง 

Radius ท่ีใหบริการ  โดยในแตละ User จะมี permission ในการเขามาใชงาน

แตกตางกัน 

3) ในการเรียกใชงานจากภายนอกหนวยงาน จะมีการจํากัดเวลาการเขาถึงและใชงาน 

โดย User จะตองทําการ  Login โดยใช Username และ Password  ตามเวลาท่ี

กรมฯ ระบุไว 

------------------------------------------------------------------------------- 
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 การสํารอง (Backup)   ในระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรมีความหมายสองอยาง คือ หนึ่ง
การสํารองเครื่องหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเม่ือคอมพิวเตอรหลักหรืออุปกรณในคอมพิวเตอรหลักเสียก็สามารถ
ท่ีจะนํามาใชงานไดทันที   อีกความหมายหนึ่ง  คือ การสํารองขอมูล ซ่ึงในทางคอมพิวเตอรหมายความถึงการ
เก็บสํารองขอมูลท่ีอยูในสภาพกอนท่ีจะเกิดการเสียหายไว  

การกูขอมูล  (Recovery) หมายความถึง การนําขอมูลท่ีเก็บสํารองไวมาใชแทนสวนท่ีเสียหายหรือ
สูญหายไปหรือการกูระบบประมวลขอมูลคอมพิวเตอรใหกลับมาอยูในสภาพกอนท่ีระบบจะเกิดความผิดพลาด
หรือความลมเหลว    ความลมเหลวของอุปกรณคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมท่ีใชงานกอใหเกิดความเสียหายข้ึน
ท้ังสิ้น ไมวาจะเปนความเสียหายตอระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือวาระบบฐานขอมูล 
(Database System) ท้ังนี้การกูขอมูลจะชวยใหคอมพิวเตอรกลับมาอยูในสภาพเดิมได การท่ีเกิดจุดผิดพลาด
ในระบบฐานขอมูล ถาหากมีการตรวจเช็คพบควรท่ีจะทําการกูขอมูลในทันที 
 
1. การปฏิบัติงานของผูดูแลระบบดานระบบสํารอง 

ผูดูแลระบบทําการสํารองขอมูลทุกวัน ตามแผนการสํารองขอมูล  
 
2. การพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารอง   

 การพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานท่ีเหมาะสม  โดย
จําแนกระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทํางานในองคกร  เพ่ือกําหนดความสําคัญของขอมูล และ
ความถ่ีในการสํารองขอมูล   ซ่ึงพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองขอมูลแบงเปน 2 สวน  คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลในสวนของ Data   แบงเปน 3 ประเภท  ดังนี้   

1) ระบบประมวลผลรายการ  (Transaction Processing Systems - TPS)  เปนระบบท่ีทํา
หนาท่ีในการปฏิบัติงานประจํา ทําการบันทึกจัดเก็บ   ประมวลผลรายการท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน   โดยใชระบบ
คอมพิวเตอรทํางานแทนการทํางานดวยมือ   ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําการสรุปขอมูลเพ่ือสรางเปนสารสนเทศ   ระบบ
ประมวลผลรายการนี้ สวนใหญจะเปนระบบท่ีเชื่อมโยงกิจการกับ ผูรับบริการ  ตัวอยาง เชน ระบบการจัดซ้ือ
จัดจาง ระบบรายงานผลวิเคราะหดิน น้ํา ปุย  ระบบบรกิารประชาชน  ระบบ Stock วัสดุการเกษตร  ระบบ 
e-Office  เปนตน ในระบบตองสรางฐานขอมูลท่ีจําเปน  ระบบนี้มักจัดทําเพ่ือสนองความตองการของผูบริหาร
ระดับตนเปนสวนใหญเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานประจําได  ผลลัพธของระบบนี้ มักจะอยูในรูปของ รายงานท่ีมี
รายละเอียด   รายงานผลเบื้องตน   ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน พิจารณาความถ่ีสูงในการสํารองขอมูล   
(สัปดาหละ 1 ครั้ง) 

2) ระบบงานสรางความรู   (Knowledge Work Systems - KWS)  เปนระบบท่ีชวยสนับสนุน
บุคลากรท่ีทํางานดาน วิชาการ  เปนขอมูลผลงานวิชาการ  ผลการวิจัย ขอมูลดิน การสํารวจดิน  การใช
ประโยชนท่ีดิน  ขอมูลดานแผนท่ี  การสรางความรูเพ่ือพัฒนาการคิดคน สรางผลิตภัณฑใหมๆ  บริการใหม 
ความรูใหมเพ่ือนําไปใชประโยชนในหนวยงาน   หนวยงานตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนใหการ

 

ระบบสํารองสารสนเทศและการกูขอมูล 
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พัฒนาเกิดข้ึนไดโดยสะดวก  ผลลัพธของระบบนี้  เอกสารวิชาการ ผลการดําเนินงาน  ผลงานวิจัย ท่ีตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินการจึงจะนําข้ึนเผยแพรผานระบบสารสนเทศ  ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงนอย  พิจารณา
ความถ่ีต่ําในการสํารองขอมูล (สัปดาหละ 1 ครั้ง)  

3) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง   (Executive Information System - 
EIS)   เปนระบบท่ีชวยผูบริหารในการตัดสินใจสําหรับปญหา หรือท่ีมีโครงสรางหรือข้ันตอนในการหาคําตอบท่ี
แนนอนเพียงบางสวน   ขอมูลท่ีใชตองอาศัยท้ังขอมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน   ระบบยัง
ตองสามารถเสนอทางเลือกใหผูบริหารพิจารณา เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณ
นั้น  หลักการของระบบ สรางข้ึนจากแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรชวยการตัดสินใจ โดยใหผูใชโตตอบ
โดยตรงกับระบบ ทําใหสามารถวิเคราะห ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขและกระบวนการพิจารณาได โดยอาศัย
ประสบการณ และ ความสามารถของผูบริหารเอง   ผูบริหารอาจกําหนดเง่ือนไขและทําการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขตางๆ ไปจนกระท่ังพบสถานการณท่ีเหมาะสมท่ีสุด แลวใชเปนสารสนเทศท่ีชวยตัดสินใจ   รูปแบบของ
ผลลัพธ อาจจะอยูในรูปของ รายงานเฉพาะกิจ  รายงานการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจ  การทํานาย หรือ พยากรณ
เหตุการณ (สัปดาหละ  1  ครั้ง) 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลในสวนของ Software หรือ Source Code   

เปนขอมูลในสวนของ Software  หรือ  Source Code เปนชุดคําสั่งหรือโคดในโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนดวยภาษาคอมพิวเตอร ภาษาตางๆ เชน c, java, ASP, ASP.Net , PHP เปนตน ขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย  พิจารณาความถ่ีต่ําในการสํารองขอมูล (เดือนละ 1 ครั้ง)  

  
3. แนวทางการปฏิบัติในการสํารองขอมูล (Backup) 

การสํารองขอมูล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการสํารองขอมูล 2 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลในสวนของ Data   

ขอมูลแบงเปนขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปของไฟลตางๆ รวมท้ังขอมูล Website  และ Database ท่ี
จัดเก็บในรูปแบบของ Microsoft SQL Server  โดยมีรูปแบบในการสํารองขอมูล 3 รูปแบบ ดังนี ้

1) การสํารองขอมูล ( Backup) ท่ีเก็บไวท่ี Network Attach Storage เปนการจัดทําการ
สํารองขอมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage ทุกวัน วิธีการสํารองขอมูลเปนลักษณะ Full Backup คือ การ
สํารองขอมูลท้ังระบบ โดยจัดเก็บเปนรายเครื่องจําแนกตามวัน (ตามแผนการสํารองขอมูล) 

2) การสํารองขอมูล (Backup) ลงมวนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ หองควบคุม
ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง 

3) การสํารองขอมูล ( Backup) โดยใชบริการ CAT Internet Data  Center (CAT-IDC)  ซ่ึง
ตั้งอยูท่ีบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สวนงานท่ีตั้ง ณ บางรัก ไตรมาสละ  1 ครั้ง  (เฉพาะขอมูล
ท่ีสําคัญ)  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลในสวนของ Software หรือ Source Code 

ชุดคําสั่งหรือ Source Code โปรแกรมตาง ๆ ท่ีอยูในระบบของกรมพัฒนาท่ีดิน  ดําเนินการ
สํารองขอมูล  โดยมีรูปแบบในการสํารองขอมูล 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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1) การสํารองขอมูล ( Backup) ท่ีเก็บไวท่ี Network Attach Storage เปนการจัดทําการ
สํารองขอมูลแบบอัตโนมัติบนเครื่อง Storage เดือนละ 1 ครั้ง  วิธีการสํารองขอมูลเปนลักษณะ Full Backup 
คือ การสํารองขอมูลท้ังระบบ  

2) การสํารองขอมูล (Backup) ลงมวนเทป (Tape Backup) โดยการ Backup ณ หองควบคุม
ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง 

 
4. แนวทางการปฏิบัติในการกูคืนขอมูล (Recovery) 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการกูคืนขอมูล 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1 กูคืนจากระบบจัดเก็บขอมูลผานระบบเครือขายกรมพัฒนาท่ีดิน 
รูปแบบท่ี 2 กูคืนขอมูลจากมวนเทป (Tape Backup)  

โดยมีข้ันตอนในการกูคืนขอมูล (Recovery) และผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ผูรับผิดชอบในการกูคืนขอมูล ดําเนินการกูคืนขอมูลจากระบบจัดเก็บขอมูผานระบบเครือขาย

กรมพัฒนาท่ีดิน (Network Attach Storage) เพ่ือนําขอมูลดังกลาวจัดเก็บลงมวนเทปตอไป 
4.2 ดําเนินการกูคืนขอมูลจากมวนเทป (Tape Backup) 
4.3 เม่ือเกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร หรือฐานขอมูลผูรับผิดชอบในการกูคืนขอมูล จะ

ทําการกูคืนระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลพรอมติดตั้งและนําระบบสารสนเทศกลับมาใชงานไดใหม 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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1. ขอกําหนดเกี่ยวกับประเภทขอมูล ประเภทขอมูลหรือรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส แบงไดดังนี้ 
1.1 รูปแบบเอกสารขอความ ( Text Format) เปนไฟลท่ีผลิตจากเครื่องมือท่ีเปนซอฟตแวร ปกติ

เม่ือเปดไฟลจะสามารถเห็นตัวอักษรในไฟลและพอท่ีจะอานขอความนั้นได ซ่ึงมีรูปแบบยอยอีก
หลายรูปแบบ เชน 

• Text Format 

• Document Form 

• PDF Form (Portable Document Format) 

• XML (Extensible Markup Language) 
1.2 รูปแบบเอกสารภาพ ( Image) เปนไฟลท่ีผลิตจากเครื่องมือท่ีเปนซอฟตแวร มีรูปแบบท่ีใชงาน 

เชน 

• JPEG or JPG  Format  

• PNG or GIF Form 

• Bitmapping Format 
1.3 ฐานขอมูล ( Database)  หมายถึง  ชุดของขอมูลท่ีรวมเอาขอมูลท่ีเก่ียวของกันเปนเรื่อง          

ราวเดียวกันรวมกันเปนกลุมหรือเปนชุดขอมูล เชน ฐานขอมูล หมอดินอาสา  ฐานขอมูล
เกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรียลดใชสารเคมี และ ฐานขอมูล ผลวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา ปุย   
เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้ไดมาจากการบันทึกขอมูลโดยผูใช หรือบางขอมูลอาจจะไดมาจากการ
ประมวลผลขอมูลแลวบันทึกขอมูลกลับไปเก็บท่ีตําแหนงท่ีตองการ 

 
2. ลําดับช้ันความสําคัญหรือลําดับช้ันความลับของขอมูล 

ใชแนวทางตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ซ่ึงระเบียบดังกลาว
เปนมาตรการท่ีละเอียด รอบคอบ ถือวาเปนแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส และใน
การรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยไดกําหนดกระบวนการและกรรมวิธีตอเอกสารท่ีสําคัญ
ไวดังนี้ 

2.1 การกําหนดชั้นความลับ ตามความสําคัญของขอมูล กําหนดไว 3 ระดับ ไดแก ลับ ลับมาก ลับ
ท่ีสุด และมีการกําหนดความรับผิดชอบ ใหแกเจาของขอมูลเปนผูพิจารณากําหนดระดับชั้น
ความลับของขอมูล และการยกเลิกหรือปรับระดับชั้นความลับของขอมูลตามความจําเปน 

2.2 การรับสงขอมูลสําคัญระดับชั้นความลับ ตั้งแตชั้น “ลับ” ข้ึนไปผานเครือขายสาธารณะ ตอง
ไดรับการเขารหัส (Encryption) ท่ีเปนมาตรฐานสากล 

2.3 มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล ในกรณีท่ีนําเครื่องคอมพิวเตอรออกนอกพ้ืนท่ี
ของสํานักงาน หรือ สงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอมโดยเจาของขอมูลควรสํารองขอมูลไวใน
สื่อบันทึกและลบขอมูลท่ีสําคัญท่ีเก็บอยูในเครื่องฯ ออกกอน 

 

 

การเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (Access Control) 
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3. ระดับช้ันการเขาถึงขอมูล 
3.1 ผูดูแลระบบ  กําหนดระดับชั้นการเขาถึงขอมูล  วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูลและวิธีปฏิบัติใน

การควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับรวมท้ังการเขาถึงโดยตรง  และการ
เขาถึงผานระบบงานรวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ 

3.2 เจาของขอมูล จะตองมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน
เหลานี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  เพ่ือใหม่ันใจไดวาสิทธิตางๆ ท่ีใหไวยังคงมีความเหมาะสม 

3.3 วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ  ท้ังการเขาถึงโดยตรงและ
การเขาถึงผานระบบงาน  ผูดูแลระบบมีการกําหนดรายชื่อผูใชงาน ( User Account) และ
รหัสผาน (Password) เพ่ือใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชขอมูลในแตละชั้นความลับของ
ขอมูล 

 
4. เวลาท่ีไดเขาถึงและชองทางการเขาถึง 

4.1 การเขาถึงสารสนเทศในสวนท่ีกรมเผยแพรผานทางระบบ Internet  สามารถเขาถึงไดตลอด 
24 ชั่วโมง 
4.1.1 สําหรับประชาชนท่ัวไป สามารถเขารับบริการโดยใชชองทางการเขาถึงผานระบบ 

Internet ท่ี URL คือ  http://www.ldd.go.th 
4.1.2 สําหรับเจาหนาท่ีท่ีติดตอระบบงานภายใน สามารถเขารับบริการโดยใชชองทางการ

เขาถึงผานระบบ  Intranet ท่ี URL คือ  http://intranet.ldd.go.th 
4.2 การเขาถึงขอมูลท่ีใหบริการ ณ หนวยงานเจาของขอมูล สามารถติดตอขอรับบริการไดในเวลา

ราชการ 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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การบริหารจัดการส่ือท่ีใชในการบันทึกขอมูล (Media Handing) 

มีจุดประสงคเพ่ือปองกันการเปดเผย การเปลี่ยนแปลงแกไข  การลบหรือการทําลายทรัพยสิน

สารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต   

1. การบริหารจัดการสื่อบันทึกขอมูลท่ีสามารถเคลื่อนยายได ( Management of  Removable 

Media)  ผูดูแลระบบตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับบริหารจัดการสื่อบันทึกขอมูลท่ีสามารถเคลื่อนยายได 

2. การกําจัดสื่อบันทึกขอมูล ( Disposal of Media) ตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการทําลาย

สื่อบันทึกขอมูลท่ีไมมีความจําเปนตองใชงานอีกตอไปแลว  การทําลายตองเปนไปอยางม่ันคงปลอดภัย 

3. ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการจัดการสารสนเทศ ( Information Handling  Procedures) ผูดูแล

ระบบตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการจัดการและการจัดเก็บสารสนเทศ เพ่ือปองกันการเขาถึงโดยไมได

รับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค 

4. การสรางความม่ันคงปลอดภัยสําหรับเอกสารระบบ ( Security of System Documentation) 

ตองกําหนดมาตรการปองกันเอกสารระบบจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

 

การบริหารจัดการเอกสาร 

 เอกสารตามขอกําหนดของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยจะตองไดรับการปองกันและ

ควบคุม  มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการเอกสาร ดังนี้ 

1. ผูดูแลระบบสารสนเทศ อนุมัติการใชงานเอกสารกอนท่ีจะเผยแพร  โดยทบทวน  ปรับปรงุ และ

อนุมัติเอกสารตามความจําเปน 

2. ระบุการเปลี่ยนแปลงและสถานภาพของเอกสารปจจุบัน 

3. จัดทําใหเอกสารสามารถอาน ทําความเขาใจ และระบุไดโดยงาย 

4. จัดทําใหเอกสารสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูท่ีมีความจําเปนในการใชงาน   รวมท้ังการโอนยาย การ

จัดเก็บ และการทําลายเอกสารจะตองเปนไปตามข้ันตอนปฏิบัติท่ีจัดทําไวสําหรับเอกสารชนิดนั้น 

5. สามารถระบุไดวาเอกสารใดเปนเอกสารจากภายนอก 

6. ควบคุมการแจกจายหรือการเผยแพรเอกสาร 

7. ปองกันการใชเอกสารลาสมัย (หรือเลิกใชงานแลว) 

8. ใชวิธีการระบุเอกสารท่ีเหมาะสมหากเอกสารลาสมัยนั้นยังคงเก็บไวเพ่ือจุดประสงคใดจุดประสงค

หนึ่ง 

 

การจัดการส่ือที่ใชในการบันทึกขอมูล (Media Handing)  

เอกสารตามขอกําหนดของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
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การทําลายขอมูลอิเล็กทรอนิกสและส่ือบันทึกขอมูล 
1. ผูไดรับมอบหมายใหทําลายขอมูลพิจารณาเหตุผลของการทําลายใน ๒ กรณี (อายุ – ความ

จําเปน) 
2. หากไมใชเจาของเรื่องหนวยงานจะตองสงเรื่องคืนเจาของเรื่องเดิม 
3. แตงตั้งคณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลับของกลุมงาน อันประกอบดวยนายทะเบียนขอมูล

ขาวสารลับ เปนประธานกรรมการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของอีกไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ  
4. จัดทํารายการเอกสารท่ีจะทําลายและยกเลิกชั้นความลับ 
5. ขออนุมัติทําลายตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูมีอํานาจท่ีไดรับการมอบหมาย 
6. ดําเนินการทําลายและบันทึกใบรับรองการทําลายและใบรับรองการทําลายจะตองเก็บรักษาไว

เปนหลักฐานไมนอยกวาหนึ่งป 
 

มาตรการเกี่ยวกับการทําลายแฟมบันทึกขอมูลหรือการทําลายขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
กําหนดมาตรการทําลายสื่อบันทึกขอมูลเพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสําคัญท่ียังคงคางอยูบนสื่อบันทึก

ขอมูลนั้น โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
 

ประเภท 

สื่อบันทึกขอมูล 

วิธีการทําลายขอมูลแบบสามารถ 

นําสื่อบันทึกขอมูลกลับมาใชไดอีก 

วิธีการทําลายขอมูลแบบไมสามารถ 

นําสื่อบันทึกขอมูลกลับมาใชไดอีก 

กระดาษ - ใชวิธีทําลายโดยเครื่องทําลาย

กระดาษ 

หรือ ทําการเผา 

CD / DVD - ใชวิธีการทุบหรือบดขยี้ใหเสียหาย 

Thumb drive ใชวิธีการ Format ใชวิธีการทุบหรือบดขยี้ใหเสียหาย 

หรือเผาทําลาย 

เทปบันทึกขอมูล ใชวิธีการ Format ใชวิธีการทุบหรือบดขยี้ใหเสียหาย 

หรือเผาทําลาย 

Hard disk ใชการทําลายขอมูลบนฮารดดิสกตาม

มาตรฐานการทําลายขอมูลบนฮารดดิสก

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา DOD 

5220.33-M  

ใชวิธีการทุบหรือบดขยี้ใหเสียหาย 

หรือเผาทําลาย 

 

หมายเหตุ  มาตรฐานการทําลายขอมูลบนฮารดดิสกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา DOD 5220.33-M

เปนการลบขอมูล หรือ การเขียนทับขอมูลขอมูลเดิมดวยบิตท่ีกําหนดไว เปนจํานวนหลายรอบเพ่ือ

ปองกันการกูขอมูลนั้นๆ กลับคืนมา 
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กฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศ  
ท่ีเก่ียวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  
2. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 แกไขเพ่ิมเติม  
3. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544   
4. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551  
5. พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ พ.ศ.2549   
6. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550   
7. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550  
8. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ

คุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550   

9. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553   

10. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓   

11. คูมือ หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกส   

12. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) 
 
 

 
สามารถดูเนื้อหาของกฎหมายขางตนได

จาก http://intranet.ldd.go.th/Information_Law/index.html 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  กรมพัฒนาท่ีดิน 

http://intranet.ldd.go.th/Information_Law/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบประเมินประกอบการพิจารณาการดาํเนินงานตาม 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ของ

หนวยงานภาครัฐ ตามมาตรา 7 ใน พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารอางอิง 

 

 
 

ค-3 
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ กรมพัฒนาท่ีดิน 



 

 

 

 

 
 

1. พระราชบัญญัติเผยแพรขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  
2. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 แกไขเพ่ิมเติม  
3. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544   
4. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551  
5. พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

พ.ศ.2549   
6. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550   
7. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550  
8. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของ

พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550   

9. ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2553   

10. ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓   

11. คูมือ หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกส   

12. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) 

13. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

สามารถดูเนื้อหาของกฎหมายขางตนไดจาก 

 http://intranet.ldd.go.th/Information_Law/index.html 
 

 

 

 

กฎหมาย / ระเบียบ / ประกาศ 

ที่เก่ียวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. แบบฟอรมการข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอรและการยืนยันตัวบุคคล (ขอ IP Address)  
(cit01_IP Address) 

2. แบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network (ขอ Username & Password) 
(cit02_Registration) 

3. แบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงรหัสผาน 
(cit03_Change Password) 

4. แบบฟอรมยกเลิกสิทธิการใชงานระบบ Internet และระบบ Intranet 
(cit04_Cancel User) 

5. แบบฟอรมขอเขาใชงานเครื่องแมขาย ณ หองควบคุมระบบ (หอง Server) 
(cit05_Server Permission) 

6. แบบฟอรมขอเขาถึงระบบเครือขาย (Remote)  กรมพัฒนาท่ีดิน จากภายนอก  
(cit06_Server Access) 

7. แบบฟอรมการขอรับบริการระบบLDD WiFi Hotspot กรมพัฒนาท่ีดิน    
(cit07_LDD WiFi Hotspot) 

8. แบบฟอรมการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (Server Report) 
9. แบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการฝกอบรมคอมพิวเตอรและภูมิสารสนเทศ 
10. แบบฟอรมระบบการประชุมทางไกล Video Conference 
11. แบบฟอรมการขออนุญาตนําสิ่งของออกนอกกรมพัฒนาท่ีดิน 
12. แบบฟอรมยืม Projector/Note Book 
13. แบบฟอรมสงขอความสั้น SMS 

 

 

แบบฟอรมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
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