คำนำ
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญสาหรับหน่วยงานในอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และช่วยประหยัด
ต้นทุนในการดาเนินการต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงและอาจก่อให้เกิด
ภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เช่นกัน เพราะการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ทาให้มีโอกาสถูกบุก
รุกได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การบุกรุกโจมตีผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อก่อกวนให้ระบบใช้งานไม่ได้ รวมถึงการขโมยข้อมูลหรือ
ความลับทางราชการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหายด้านระบบสารสนเทศ
และทาให้สูญเสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ใช้บริการและผู้ดูแล
ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นจะต้องตระหนักถึงการให้การดูแล
บารุงรักษา และการควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ใ น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ด้ า น ส า ร ส น เ ท ศ ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินงานใดๆ ด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านสารสนเทศ กรมประมง” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้ ดู แ ลระบบและบุ ค คลภายนอกที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศ
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมงต่อไป

คณะผู้จัดทา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 1
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กำหนดบริเวณพื้นที่ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งของพื้นที่
ใช้งำนและประกำศให้รับทรำบทั่วกัน

จัดให้มีเวรยำมรักษำอำคำรและ
ห้องควบคุมระบบเครือข่ำย

ผู้ที่มำติดต่อจะต้องแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน ใบอนุญำตขับขี่ เป็นต้น

ผู้ที่มำติดต่อต้องติดบัตรผูต
้ ิดต่อ
(Visitor) ตรงจุดที่สำมำรถเห็นได้
ชัดเจนตลอดเวลำทีอ
่ ยู่ในองค์กร

ผู้ที่มำติดต่อจะได้รับสิทธิ์ให้เข้ำ-ออกสถำนที่ทำงำนได้
เฉพำะบริเวณพื้นที่ที่ถูกกำหนดเพื่อใช้ในกำรทำงำนเท่ำนั้น
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 2
นโยบายการควบคุมการเข้า-ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย และเจ้าหน้าที่องค์กร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ควรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นสัดส่วนชัดเจน
เช่น ส่วนระบบเครือข่ำย ส่วนเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น
ต้องกำหนดสิทธิ์บุคคลในกำรเข้ำ-ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่ำย โดยเฉพำะบุคคล
ที่ปฏิบัตห
ิ น้ำที่
กำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำ-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่ำย
ของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคนขึ้นอยูก
่ ับหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน

ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ผู้มำติดต่อทุกคนต้องทำกำรแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตน
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรือใบอนุญำตขับขี่ ฯลฯ
ต้ องติ ด บั ต รผู้ มำติ ดต่ อ “Visitor” ตรงจุด ที่ส ำมำรถเห็ น ได้
ชัดเจนตลอดเวลำที่อยู่ในห้องควบคุมระบบเครือข่ำย
กำรนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ภำยในองค์กร จะต้องลงบันทึกรำยกำรอุปกรณ์ในแบบฟอร์ม
กำรขออนุญำตเข้ำ-ออกตำมที่ระบุไว้ในเอกสำร
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 3
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทะเบียน
กรอกข้อมูลคำขอใช้บริกำร
ยื่นคำขอกับผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและให้สิทธิ์ในกำรเข้ำถึงที่เหมำะสม
การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน
ทบทวนสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำนทุกๆ 6 เดือน
และทุกครั้งที่มีกำรปรับเปลี่ยน เช่น
o กำรย้ำยหน่วยงำน
o กำรเลื่อนตำแหน่ง
o กำรเปลี่ยนหน้ำที่รับผิดชอบ
o กำรยกเลิกกำรจ้ำง
การบริหารจัดการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ผู้ใช้งำนต้องเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุกครั้งที่ได้รับรหัสผ่ำนครั้งแรก
หรือได้รับรหัสผ่ำนใหม่

ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจำรหัสผ่ำนอัตโนมัติ
ไม่จด หรือบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในที่ง่ำยต่อกำรสังเกตเห็น
ในกรณีที่ไม่ใช้ระบบสำรสนเทศให้ผู้ใช้ออกจำกระบบทันที
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 4
นโยบายการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องทำเรื่องขออนุญำตในกำรเข้ำใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศขององค์กร
หน่วยงำนภำยนอกที่ทำงำนให้กับองค์กรต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลขององค์กร
ผูใ้ ห้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกควรจัดทำแผน
กำรดำเนินงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์กรมีสิทธิ์ในกำรตรวจสอบตำมสัญญำกำรใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หน่วยงำนภำยนอกที่ต้องกำรจะเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมสำคัญ
ขององค์กร ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ ให้มี
ควำมมั่นคงปลอดภัยทั้ง 3 ด้ำน คือ

กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality)
กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูล (Integrity)
กำรรักษำควำมพร้อมที่จะให้บริกำร (Availability)

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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ส่วนที่ 5
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการ
ระบบเครือข่าย
บัญชีผู้ใช้งำน (User Account) เป็นกำรเฉพำะบุคคลเท่ำนั้น
ห้ำมโอนหรือจ่ำยแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่น
ผู้ใช้งำนที่จะเข้ำใช้งำนระบบต้องแสดงตัวตน
(Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งำน (Username) ทุกครั้ง

ห้ำมผู้ใช้งำนกระทำกำรใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น
กำรขัดต่อกฎหมำยหรือศีลธรรมอันดีแห่งสำธำรณชน

ห้ำมเปิดหรือใช้งำนโปรแกรมออนไลน์ทุกประเภท
เพื่อควำมบันเทิงในระหว่ำงปฏิบัติงำน

ผู้ใช้งำนต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น เช่น
 กำรบุกรุก (Hack) เข้ำสู่บัญชีผู้ใช้งำนของผู้อื่น
 กำรแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมำยหรือ
ศีลธรรมอันดี
 กำรตัดต่อรูปภำพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหำย

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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ส่วนที่ 6
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
ผู้ใช้งำนต้องกำหนดรหัสผ่ำน
กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ
ผู้ใช้งำนต้องออกจำกระบบทันที
เมื่อเลิกใช้งำนหรือไม่อยู่ที่หน้ำจอ
เป็นเวลำนำน
ผู้ใช้งำนต้องตั้งค่ำกำรใช้งำนโปรแกรมถนอมหน้ำจอ
เพื่อทำกำรล็อคหน้ำจอภำพเมื่อไม่มีกำรใช้งำน
ผู้ใช้งำนต้องไม่อนุญำตให้ผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และ
รหัสผ่ำนของตน ในกำรเข้ำใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงำนร่วมกัน

ห้ำมทำกำรติดตั้งหรือใช้งำนซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ห้ำมนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมำย และ
ข้อควำมหรือรูปภำพที่ไม่เหมำะสม

ห้ำมติดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขซอฟต์แวร์ หรือทำสำเนำ
เพื่อนำไปใช้งำนอื่น
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 7
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์
หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

กำหนดขั้นตอนปฏิบัติใน
กำรลงทะเบียนบุคลำกรใหม่
ขององค์กร หรือกำรยกเลิกสิทธิ์
กำรใช้งำน

กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำคัญ
เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

กำหนดระยะเวลำในกำรเชื่อมต่อระบบสำรสนเทศ
เมื่อไม่มีกำรใช้งำนระบบเกินกว่ำ 45 นำที หรือ
แล้วแต่ควำมเหมำะสมของระบบสำรสนเทศ ระบบจะ
ยุติกำรใช้งำน ผู้ใช้งำนต้องทำกำร Login อีกครั้ง
กำรบริหำรจัดกำรสิทธิ์กำรใช้งำนระบบและรหัสผ่ำนของบุคลำกร
กำหนดกำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกเลิกรหัสผ่ำน เมื่อผู้ใช้งำน
ลำออก หรือพ้นจำกตำแหน่ง หรือยกเลิกกำรใช้งำน
ส่งมอบรหัสผ่ำนชั่วครำวให้กับผู้ใช้บริกำรด้วยวิธีที่ปลอดภัย
กำหนดชื่อผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำนต้องไม่ซ้ำกัน
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 8
นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โปรแกรมที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ต้องเป็นโปรแกรมที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มำอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย

ไม่อนุญำตให้ติดตั้งและแก้ไข เปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร

ผู้ใช้ต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนใน
กำรเข้ำใช้งำนระบบปฏิบัติกำร

ผู้ใช้งำนต้องสำรองข้อมูลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
ไว้บนสื่อบันทึกอื่นๆ เช่น CD DVD External
Hard Disk เป็นต้น

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 9
นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ
ขององค์กร ต้องเป็นโปรแกรมที่องค์กรได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย

ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่ำงๆ ของคอมพิวเตอร์
และรักษำสภำพของคอมพิวเตอร์ให้มีสภำพเดิม

ไม่ควรใช้หรือวำงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำใกล้สิ่งที่เป็น
ของเหลว ควำมชื้น เช่น อำหำร น้ำ กำแฟ เครื่องดื่มต่ำงๆ

ผู้ใช้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกันกำรสูญหำย เช่น
ควรล็อคเครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งำน ไม่วำงเครื่องทิ้งไว้ในที่
สำธำรณะหรือในบริเวณที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญหำย

ห้ำมปิดหรือยกเลิกระบบป้องกันไวรัสทีต่ ิดตั้งอยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ

ผู้ใช้ควรทำกำรสำรองข้อมูลจำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพำลงบนสื่อต่ำงๆ
ผู้ใช้ต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน
ในกำรเข้ำใช้งำนระบบปฏิบัติกำร
ผู้ใช้ต้องออกจำกระบบทันที เมื่อเลิกใช้งำน
หรือไม่อยู่ที่หน้ำจอเป็นเวลำนำน
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 10
นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ก่อนทำกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
ควรติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส

ผู้ใช้ต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลสำคัญที่เป็น
ควำมลับขององค์กร

ผู้ใช้มีหน้ำที่ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
และควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
ก่อนนำข้อมูลไปใช้งำน

ผู้ใช้ต้องระมัดระวัง
กำรดำวน์โหลดโปรแกรม
ใช้งำนจำกอินเทอร์เน็ต
ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 11
นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ควรตั้งค่ำ
จดจำ
รหัสผ่ำน
อัตโนมัติ
ของอีเมล์

หำกส่งข้อมูลที่
เป็นควำมลับ
ผู้ใช้งำนควรออก ต้องไม่ระบุ
จำกระบบ
ควำมสำคัญ
ทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ ลงหัวข้ออีเมล์
ใช้งำนอีเมล์

ตรวจสอบ
เอกสำรแนบ
จำกอีเมล์ โดย
ใช้โปรแกรม
ป้องกันไวรัส

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 12
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย

ผู้ใช้งำนต้องมีบัญชีผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยขององค์กร
จึงสำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยนี้ได้

กำรตรวจสอบยืนยันตัวตน
กำรเข้ำใช้เครือข่ำยไร้สำย
ของกรมประมง

แบ่งเป็น
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่
กรมประมงส่วนกลำง
(DOF-Officer)
ยืนยันตัวตนผ่ำน Username
และ Password
ตัด Session ทุก 3 ชั่วโมง

กลุ่ม

กลุ่มผู้บริหำรกรมประมง
(DOF-VIP)
ลงทะเบียนหมำยเลขจำก
Mac Address ของเครื่อง
กลุ่มผู้ใช้งำนชั่วครำว
(DOF-Guest)
ยืนยันตัวตนโดยป้อน Username
และ Password ที่แจกให้รำยครั้ง
มีระยะเวลำกำรใช้ 1 วัน

การเข้าใช้งานจะจากัดเพียง 1 session ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
ไม่สามารถใช้ Username เดียวกันเข้าใช้พร้อมกันได้
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 13
นโยบายป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี

ก่อนนำซอฟต์แวร์จำก
ภำยนอกมำใช้
ต้องตรวจสอบว่ำซอฟต์แวร์
ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์

ห้ำมผู้ใช้งำนดำเนินกำรถอน
โปรแกรมป้องกันไวรัส
โดยพละกำร หำกจำเป็นต้องให้
แจ้งผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งำนต้องตรวจสอบหรือ
สแกนไวรัสคอมพิวเตอร์จำก
สื่อบันทึกก่อนใช้งำนทุกครั้ง

ถ้ำไม่ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส จะไม่สำมำรถเข้ำใช้งำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของ
กรมประมงได้

ผู้ใช้งำนจะต้องตรวจสอบกำรทำงำนของโปรแกรม
ป้องกันไวรัสอย่ำงสม่ำเสมอ หำกพบว่ำโปรแกรม
ไม่ทำงำนตำมปกติให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 14
นโยบายป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับ
การบุกรุก
ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่
สำหรับระบบปฏิบัติกำรของไฟร์วอลล์อย่ำงสม่ำเสมอ

สร้ำงควำมแข็งแกร่งให้ระบบปฏิบัติกำรของ
ไฟร์วอลล์ โดยกำร Update Patch อยู่เสมอ

ควรใช้ระบบอื่นทำงำนร่วมกับไฟร์วอลล์ เช่น
 ระบบป้องกันกำรบุกรุก (IPS)
 โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus)
 โปรแกรมกรองอีเมล์ กรองเว็บ (Anti Spam)

ไม่อนุญำตให้เข้ำถึงไฟร์วอลล์จำกทำงไกล
โดยโปรแกรมประเภท Telnet หรือแม้แต่ Secure
Shell (SSH) ซึ่งเป็นบริกำรที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อีก
เครื่องหนึ่งจำกภำยนอกได้

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 15
นโยบายการสารองและกู้คืนข้อมูล
คัดเลือกระบบสำรสนเทศที่สำคัญ และจัดทำระบบสำรองที่
เหมำะสมให้พร้อมใช้งำน
จัดทำแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรสำรองข้อมูล

ผู้ใช้งำนต้องสำรองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
ข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลสำคัญให้พิมพ์เก็บสำรองไว้
ในรูปของเอกสำร
ต้องเก็บรักษำข้อมูลสำรองไว้ในสถำนที่
ที่เหมำะสม ไม่เสี่ยงต่อกำรรั่วไหลของข้อมูล
กำรกู้คืนข้อมูล

ผู้ใช้งำนต้องเปิดใช้งำนกำรกู้คืนของ
ระบบปฏิบัติกำรตลอดเวลำ
ผู้ดูแลระบบต้องบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สนับสนุน
ทดสอบกำรกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 16
นโยบายการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

ไม่ดัดแปลง/แก้ไข
ส่วนประกอบต่ำงๆ ของอุปกรณ์

ไม่ดัดแปลง/ติดตั้งซอฟต์แวร์
ที่ผิดกฏหมำยบนอุปกรณ์

ผู้ใช้ต้องดูแลป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรสูญหำย

ไม่วำงของทับบนอุปกรณ์
ไม่ควรนำอำหำรหรือเครื่องดื่ม
วำงใกล้อุปกรณ์
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 17
นโยบายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กันได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูลในเวลาเดียวกัน

มีหนังสือแจ้งขอใช้
บริกำรเป็น
ลำยลักษณ์อักษร
ต้องมีกำรทดสอบระบบ
ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง

ทำให้ผู้ร่วมประชุม
สำมำรถสื่อสำรถึงกันได้
ตัดสัญญำณเสียง/ภำพ หรือ
หยุดกำรส่งข้อมูลได้ทันที
หำกมีเหตุจำเป็นหรือ
มีกรณีฉุกเฉิน
มีกำรบันทึกเสียงหรือทั้ง
เสียงและภำพด้วยระบบ
ควบคุมกำรประชุม โดยผู้มี
สิทธิในกำรเข้ำถึงเท่ำนั้น
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 18
นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
ตั้งคณะทำงำนสอบทำน

รำยงำนสรุปผลให้ CIO ทรำบ

หัวหน้ำงำนในแต่ละหน่วยงำน
ต้องมีกำรสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรให้คำแนะนำ
ในกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด

ตรวจสอบและประเมิน
ควำมเสี่ยง
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

•
•
•
•
•

รำยกำรที่สอบทำน
การป้องกันการบุกรุกระบบ
การสารองข้อมูล
การควบคุมการเข้าห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย
การควบคุมผู้เข้า-ออกอาคาร
การซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 19
นโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ห้ำมทำสำเนำหรือเผยแพร่

ต้องยึดถือและปฏิบัติตำม
กฎหมำยลิขสิทธิ์และ
ข้อกำหนดอย่ำงเคร่งครัด

ซอฟต์แวร์ที่องค์กรได้จัดซื้อ
ลิขสิทธิ์เพื่อกำรใช้งำน

นาย ข. สังกัด ประมง
บริ ษัท ก.

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนำภำยใน
องค์กร ถือว่ำเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร

ห้ำมนำซอฟต์แวร์ภำยนอกมำ
ใช้ในระบบประมวลผลของ
องค์กร โดยมิได้รับอนุญำต

เจ้ำหน้ำทีท
่ ี่ฝ่ำฝืนละเมิดข้อตกลงด้ำนลิขสิทธิ์ของเจ้ำของ
ซอฟต์แวร์ จะต้องรับผิดชอบผลเสียหำยทั้งหมด

บทลงโทษ
 ละเมิดกฎครั้งที่ 1 -> ส่งหนังสือแจ้งเตือน
 ละเมิดกฎครั้งที่ 2 ซ้ำ -> ส่งหนังสือแจ้งเตือน ระงับ User ชั่วครำว 1 เดือน
 ละเมิดกฎครั้งที่ 3 ซ้ำ -> ส่งหนังสือแจ้งเตือน ระงับ User ชั่วครำว 2 เดือน
 ละเมิดกฎซ้ำมำกกว่ำ 3 ครั้ง -> ส่งหนังสือแจ้งเตือน ยกเลิก User ถำวร
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ส่วนที่ 20
นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่อง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตำม
นโยบำยอย่ำงสม่ำเสมอ

จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศและเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์

ให้เกร็ดควำมรูห
้ รือข้อระวังในรูปแบบที่
สำมำรถเข้ำใจง่ำย และประชำสัมพันธ์

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ
ตลอดจนติดตำมประเมินผลและ
สำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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ภาคผนวก

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมประมง
(Information Security Policy)
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง หรือต่อไปนี้เรียกว่า “องค์กร” เป็นไป
อย่ างเหมาะสม มีประสิ ทธิภ าพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในลั ก ษณะที่
ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและหน่วยงาน
ในสังกัด อีกทั้งเป็นการดาเนิน งานตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินงานใดๆ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
องค์กรจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
(Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1*เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ ขององค์กร ทาให้ ดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
1.2*เพื่อให้องค์กรมีการกาหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Annex A และศึกษารายละเอียด
วิธีปฏิบัติทางเทคนิค จาก ISO/IEC 17799:2005 รวมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.3*เพื่อเผยแพร่ ให้เจ้ าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง
ถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
1.4*เพื่ อ ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสาหรับการดาเนินงานและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
1.5*การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบกรณี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกิ ด
ความเสียหายหรืออันตรายใดๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลยหรือ
ฝ่ าฝื น การปฏิบั ติ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยงความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
1.6*นโยบายนี้ต้องมีการดาเนินการตรวจสอบ ประเมิน รวมทั้งปรับปรุงนโยบายและ
ข้อปฏิบัติตามระยะเวลา 1 ครั้งต่อปี
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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2. องค์ประกอบของนโยบาย
คานิยาม
ส่วนที่ 1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and
Environment Security Policy)
ส่วนที่ 2 นโยบายการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Network System Control
Room Policy)
ส่วนที่ 3 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Access Control Policy)
ส่วนที่ 4 นโยบายการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Third Party
Access Control Policy)
ส่วนที่ 5 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย (Network Access Control)
ส่วนที่ 6 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
ส่วนที่ 7 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application Information Access Control)
ส่วนที่ 8 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Use of Personal Computer Policy)
ส่วนที่ 9 นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Use of Notebook Computer Policy)
ส่วนที่ 10 นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Security Policy)
ส่วนที่ 11 นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Policy)
ส่วนที่ 12 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
ส่วนที่ 13 นโยบายป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี (Virus and Malicious software
Protection Policy)
ส่วนที่ 14 นโยบายป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก (Firewall & IPS Policy)
ส่วนที่ 15 นโยบายการสารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Policy)
ส่วนที่ 16 นโยบายการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (Smart Device Policy)
ส่วนที่ 17 นโยบายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Conference Policy)
ส่วนที่ 18 นโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ (Compliance Policy)
ส่วนที่ 19 นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ส่วนที่ 20 นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(information Security Awareness policy)
องค์ประกอบของนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร แต่ละส่วน
ที่กล่าวข้างต้นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ รายละเอียดของมาตรฐาน (Standard) แนวทางปฏิบัติ
(Guideline) และขั้ น ตอนวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ (Procedure) ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะทาให้องค์กรมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อการดาเนินงาน สินทรัพย์
บุคลากร ขององค์กร ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ

26

นโยบายการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนี้ จัดเป็นมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรและ
หน่วยงานภายนอกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
คานิยาม

คานิยามที่ใช้ในนโยบายนี้ ประกอบด้วย
• องค์กร หมายถึง กรมประมง
• ผู้บริหารระดับสูงสุด หมายถึง อธิบดีกรมประมง
• ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คาปรึกษา พัฒนา
ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในองค์กร
• ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ผู้มีอานาจในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของ
การกาหนดนโยบายมาตรฐาน การควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
• มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
• วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ที่ต้องนามา
ปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
• แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนาให้
ปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
• ผู้ ใ ช้ งาน หมายถึ ง บุ คคลที่ ได้ รั บอนุ ญาต (Authorized User) ให้ ส ามารถเข้ าใช้ งาน
บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท
(Role) ซึ่งองค์กรกาหนดไว้ ดังนี้
- ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง อธิ บ ดี รองอธิ บ ดี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ต รวจราชการกรมประมง
ผู้อานวยการกองฯ ศูนย์ฯ สถานีฯ ประมงจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการ
- ผู้ดูแลระบบ (System..Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจา และ
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการขององค์กร
• สิทธิของผู้ใช้งาน หมายถึง สิทธิทั่วไปสิทธิจาเพาะสิทธิพิเศษและสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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• หน่วยงานภายนอก หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ที่กรมประมงอนุญาตให้มี
สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้
ระบบตามอานาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล
• ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล น ามา ผ่ า น
การประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัว เลข ข้อความ หรือภาพกราฟฟิก
ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน
การตัดสินใจ และอื่น ๆ
• ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางาน
เข้าด้วยกันโดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
• ระบบเครือข่าย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หรือการส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรได้ เช่น ระบบ
LAN ระบบ Intranet ระบบ Internet เป็นต้น
- ระบบ LAN และระบบ Intranet หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
- ระบบ Internet หมายถึ ง ระบบเครือข่ า ยอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ ที่ เชื่ อมต่อระบบเครือข่ า ย
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
• ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึ ง
ระบบงานของหน่วยงานที่นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมา
ช่ว ยในการสร้ างสารสนเทศที่ ห น่ ว ยงานสามารถนามาใช้ ประโยชน์ใ นการวางแผน การบริ ห าร
การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น
• พื้ น ที่ ใ ช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information System Workspace)
หมายถึง พื้นที่ทหี่ น่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น
- พื้นที่ทางานทั่วไป (General Working Area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์พกพาที่ประจาโต๊ะทางาน
- พื้นทีท่ างานของผู้ดูแลระบบ (System Administrator Area)
- พื้นทีต่ ิดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย (IT Equipment or
Network Area)
- พื้นทีจ่ ัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Storage Area)
- พื้นทีใ่ ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Coverage Area)
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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• เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของ
ระบบงาน โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูล
เหล่านั้นเกิดสูญหาย
• สินทรัพย์ หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงาน เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
• จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ (E-mail) หมายถึง ระบบที่ บุค คลใช้ ใ นการรับ -ส่ ง ข้อ ความ
ระหว่างกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งเป็นได้ทั้งตัวอักษร
ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิกภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือ
หลายคน มาตรฐานที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลชนิดนี้ ได้แก่ SMTP POP3 และ IMAP
• รหัสผ่า น (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบยื น ยั น ตั ว บุ ค คล เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบข้ อ มู ล ในการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ หมายถึ ง ชุ ด ค าสั่ ง ที่ มี ผ ลท าให้ ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้อง
หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
• การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาตการกาหนดสิทธิหรือ
การมอบอานาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ทางกายภาพรวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสาหรับบุคคลภายนอกตลอดจนอาจกาหนดข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วย
• ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ หมายถึ ง การธ ารงไว้ ซึ่ ง ความลั บ
.(Confidentiality) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น (Integrity) และสภาพพร้ อ มใช้ ง าน (Availability)
ของสารสนเทศรวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ อื่ น ได้ แ ก่ ความถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง (Authenticity) ความรั บ ผิ ด
(Accountability) การห้ า มปฏิ เ สธความรั บ ผิ ด (Non-Repudiation) และความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability)
• เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์สภาพของ
บริ การหรื อ เครื อข่ ายที่ แสดงให้ เ ห็ น ความเป็น ไปได้ ที่ จะเกิ ดการฝ่ าฝื นนโยบายด้า นความมั่น คง
ปลอดภัย หรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลวหรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัย
• สถานการณ์ด้า นความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด หมายถึง
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (Unwanted or Unexpected)
ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
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ส่วนที่ 1
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environment Security Policy)
1. วัตถุประสงค์
กาหนดเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าใช้งานหรื อการเข้าถึงอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดย
พิจารณาตามความสาคัญของอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและ
อาจจาเป็นต้องรักษาความลับ โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้และหน่วยงานภายนอก ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. แนวปฏิบัติการกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
3.1 ภายในองค์กร ควรมีการจาแนกและกาหนดพื้นที่ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยจัดทาเป็นเอกสาร “การกาหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ” เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย จาก
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
3.2 จัดให้มีเวรยาม รักษาอาคารและห้องควบคุมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครือข่ายภายในอาคาร เพื่อป้องกันการแอบลั กลอบเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานภายในเพื่อการลักลอบ
ก่อวินาศกรรม การโจรกรรม หรือการทาลายอุปกรณ์ ระบบประมวลผล ระบบฐานข้อมูลและระบบ
เครือข่าย
3.3 ผู้บริหาร ควรกาหนดและแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ชั ด เจน รวมทั้ ง จั ด ท าแผนผั ง แสดงต าแหน่ ง ของพื้ น ที่ ใ ช้ ง านและประกาศให้ รั บ ทราบทั่ ว กั น
โดยการกาหนดพื้นที่ดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น พื้นที่ทางานทั่วไป (General Working Area) พื้นที่
ทางานของผู้ดูแลระบบ (System Administrator Area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Equipment Area) พื้นทีจ่ ัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Storage Area) และพื้นที่
ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Coverage area) เป็นต้น
3.4 ผู้บริหารต้องกาหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถมีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย
3.4.1 จัดทา “ทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพื้นที่” เพื่อใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.2 ท าการบั น ทึ ก การเข้ า -ออกพื้ น ที่ ใ ช้ ง าน และก าหนดผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การบันทึกการเข้า-ออกดังกล่าว โดยจัดทาเป็นเอกสาร “บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่”
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3.4.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเข้า -ออกพื้นที่ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจาทุกวัน และให้มีการปรับปรุงรายการผู้มีสิทธิ์เข้า -ออกพื้นที่ใช้งาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้า-ออก อาคาร สถานที่
4.1 จัดทาเอกสารระบุสิ ทธิ์ของผู้ใช้ และ “หน่ว ยงานภายนอก” ในการเข้าถึงสถานที่
โดยแบ่งแยกได้ ดังนี้
4.1.1 องค์ กรต้อ งก าหนดสิ ท ธิ์ผู้ ใช้ ที่มี สิ ทธิ์ ผ่ า นเข้า -ออก และช่ ว งเวลาที่มี สิ ท ธิ์ ใ น
การผ่านเข้า-ออกในแต่ละ “พื้นที่ใช้งานระบบ” อย่างชัดเจน
4.1.2 รณรงค์หรือออกกฎให้เจ้าหน้าที่องค์กรแขวนบัตรพนักงานเพื่อใช้ระบุ ตัวตน
ก่อนเข้าอาคารหรือสถานที่สาคัญของหน่วยงาน
4.1.3 การเข้าถึงอาคารของหน่วยงาน ของบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จะต้องให้มีการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้น ๆ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลบัตรในสมุดบันทึกและรับ แบบฟอร์ม
การเข้า-ออกพร้อมกับบัตรผู้ติดต่อ (Visitor)
4.1.4 บุคคลที่มาติดต่อต้องติดบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) ตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในองค์กร
4.1.5 กรณีที่บุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อ ต้องการนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ส่ ว นบุ ค คล หรื อ คอมพิ ว เตอร์ พ กพา หรื อ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยเข้ า บริ เ วณอาคาร เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยจะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการเข้า-ออกในรายการอุปกรณ์ที่นาเข้ามาให้ถูกต้อง
4.1.6 กรณีที่บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ เจ้าหน้าที่จะต้องลงชื่ออนุญาตการเข้า -ออก
ในแบบฟอร์มการเข้า-ออกให้ถูกต้อง
4.1.7 บุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อต้องคืนแบบฟอร์มการเข้า -ออก และบัตรผู้ติดต่อ
(Visitor) กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนออกจากอาคาร และ รปภ. ต้องตรวจสอบผู้ติดต่อ
อุปกรณ์ พร้อมลงเวลาออกที่สมุดบันทึกให้ถูกต้อง
4.2 ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ให้เข้า -ออกสถานที่ทางานได้เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ถูกกาหนดเพื่อ ใช้
ในการทางานเท่านั้น
4.3 หากมีบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ใช้ ขอเข้าพื้นที่โดยมิได้ขอสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่นั้นไว้ เป็น
การล่วงหน้า หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจาเป็น ก่อนที่จะอนุญาต ทั้งนี้
จะต้องแสดงบั ตรประจ าตัว ที่องค์กรออกให้ โดยหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องจดบันทึกบุคคลและ
การขอเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
5. แนวปฏิบัติการควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and
Clear Screen Policy )
ต้องควบคุมไม่ให้ สิ น ทรั พย์ ส ารสนเทศ เช่น เอกสารสื่ อ บันทึกข้อมูล คอมพิว เตอร์ห รื อ
สารสนเทศอยู่ในภาวะซึ่งเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิและต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจาก
ระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน
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5.1 การจัดทาบริเวณล้อมรอบ (Physical Security Perimeter)
5.1.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกบุกรุกเข้าสู่พื้นที่
ภายในองค์กร
5.1.2 มีการประเมินความเสี่ยงทางกายภาพและกาหนดมาตรการลดความเสี่ยง
5.1.3 ผนังล้อมรอบของสานักงานหรือพื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใน
ควรสร้างเป็นผนังทึบ
5.1.4 ประตู ห รื อ ทางเข้ า ส านั ก งานหรื อ อาคารออกแบบเพื่ อ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก
ทางกายภาพ
5.1.5 ประตู ห รื อ ทางเข้า ของห้ อ งควบคุ มระบบเครื อข่ ายและเครื่ องคอมพิว เตอร์
แม่ข่ายต้องมีระบบที่สามารถล็อคได้เพื่อป้องกันการบุกรุกทางกายภาพ
5.1.6 บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องปิด
ประตูและหน้าต่างให้ล็อคอยู่เสมอภายหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ
5.1.7 มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยโดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.) และควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์เพื่อควบคุมการเข้าถึงของบุคคลภายนอก
5.1.8 ประตูหนีไฟและผนังในบริเวณข้างเคียงต้องมีการก่อสร้างให้มีความทนทานต่อ
ความร้อนอย่างเพียงพอ
5.1.9 ต้องแยกพื้นที่สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรออกจากพื้นที่ที่มี
การดูแล หรือบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการภายนอก
5.2 การจัดบริเวณสาหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก (Public
Access Delivery and Loading Areas)
5.2.1 จากัดการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีการส่งมอบหรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
5.2.2 จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น
5.2.3 ควรจัดพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบไว้ในบริเวณต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึง
พื้นที่อื่นๆภายในองค์กร
5.2.4 ต้องตรวจสอบวัสดุหรือปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตรายก่อนที่จะโอนย้ายวัสดุนั้น
ไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน
5.2.5 กาหนดให้ มีการลงทะเบียนและตรวจนับผลิ ตภัณฑ์ที่ส่ งมอบโดยผู้ ขายหรือ
ผู้ให้บริการภายนอกโดยให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุหรือขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินขององค์กร
5.3 การจัดวางและการป้องกันอุปกรณ์ (Equipment Siting and Protection)
5.3.1 ต้องจัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึง พื้นที่
ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสานักงานให้น้อยที่สุด
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5.3.2 ต้องจัดวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตาแหน่งที่ เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง
การมองเห็นข้อมูลสาคัญจากบุคคลภายนอกโดยการหันหน้าจอเข้ามาภายในโดยไม่ให้บุคคลผู้ซึ่งไม่มี
สิทธิ์สามารถมองเห็นหน้าจอนั้นได้
5.3.3 ต้องแยกเก็บอุปกรณ์ที่มีความสาคัญไว้ต่างหากอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อดูแลความมั่นคง
ปลอดภัย
5.3.4 ห้ามไม่ให้มีการนาอาหาร เครื่องดื่มและสูบบุหรี่ในบริเวณหรือพื้นที่ห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย/ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
5.3.5 ดาเนินการตรวจสอบสอดส่องระดับอุณหภูมิ และดูแลสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณห้องควบคุมระบบเครือข่าย/ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
5.3.6 มีมาตรการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากการที่กระแสไฟฟ้าไม่แน่นอนหรือ
ไฟฟ้ากระชาก
5.4 ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน (Supporting Utilities)
5.4.1 ต้องมีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ งาน เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบกระแสไฟฟ้า
สารอง เป็นต้น และต้องมีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบทางานตามปกติและลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของระบบ
5.4.2 ต้องมีการใช้ระบบยูพีเอสกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันอุปกรณ์
ไฟฟ้าเสียหายจากความไม่สม่าเสมอของกระแสไฟฟ้าและต้องทดสอบระบบยูพีเอสอย่างสม่าเสมอ
โดยทดสอบให้ตรงตามคาแนะนาที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
5.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับห้องทางานและทรัพย์สินอื่นๆ
5.5.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติการป้องกันทรัพย์สิน
5.5.2 เจ้าหน้าที่ต้องออกจากระบบทันทีเมื่อจาเป็นต้องปล่อยทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแล
5.5.3 ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลสาคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย เช่น ในตู้เอกสารที่มี
กุญแจล็อคและไม่ทิ้งเอกสารที่สาคัญไว้บนโต๊ะเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของราชการ
5.5.4 ต้องป้ องกัน เครื่ องโทรสารเมื่อไม่มีผู้ ใช้งานและป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ ใน
การรับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
5.5.5 ต้องไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
กล้องดิจิตอล เครื่องพิมพ์ เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.5.6 นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
5.6 มาตรฐานการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5.6.1 ต้องทาการเคลียร์ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันทึกข้อมูล
ก่อนทาการเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ์
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5.6.2 ต้องทาการลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันทึก ข้อมูลก่อนทา
การทาลายหรือจาหน่าย
5.6.3 ต้องทาการฟอร์แมต (Format) ฮาร์ดดิสก์ เพื่อป้องกันการกู้คืนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
โดยการใช้วิธีแบบเขียนทับซ้าจานวน 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NIST 800-88 สาหรับข้อมูลที่มีความลับ
ระดับต่า หรือแบบเขียนทับซ้าจานวน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน DoD 5220.22 - M สาหรับข้อมูลที่มีความลับ
ระดับปานกลางหรือแบบเขียนทับซ้าจานวน 7 ครั้ง ตามมาตรฐาน NSA สาหรับข้อมูลที่มีความลับ
ระดับสูง
5.6.4 ควรลบข้อมูล ออกจากฐานข้อมูล ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และสารองข้อมูล
ลงฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External Hard Disk) หรือสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media) และจัดเก็บไว้
ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
5.6.5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจอนุมัติในการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลหรือ
ลบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกจากฐานข้อมูล
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ส่วนที่ 2
นโยบายการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย
(Network System Control Room Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุม ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่เข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ ซึ่งจะทาให้เกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลและระบบข้อมูลขององค์กร โดยมีการกาหนดกระบวนการควบคุมการเข้า -ออกที่
แตกต่างกันของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความจาเป็นต้องเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
3. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
4. และหน่วยงานที่มี Data Center
5. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. คาจากัดความของผู้เกี่ยวข้อง
3.1 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทางานเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานปฏิบัติการ
และบารุงดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
3.2 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่องค์กรที่มีสิ ทธิ์ในการเข้า -ออกสถานที่ อาคาร ห้อง
ตามทีก่ าหนดในทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพื้นที่
3.3 ผู้ ติ ด ต่อ จากหน่ ว ยงานภายนอก หมายถึ ง บุ ค คลจากหน่ ว ยงานภายนอกที่ม าท า
การติดต่อขอเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของห้องควบคุมระบบเครือข่าย
4. บทบาทและความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1.1 อนุมัติสิทธิ์เข้า-ออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.2 อนุมัติกระบวนการควบคุมการเข้า-ออก ห้องควบคุมระบบเครือข่าย
4.2 ผู้ดูแลระบบ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย
4.2.1 ตรวจสอบดูแลบุ คคลที่ขออนุญาตเข้ามาภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของห้องควบคุมระบบเครือข่ายอย่างเคร่งครัด
4.2.2 ตรวจสอบให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค คลที่ ไ ด้ผ่ า นเข้ า -ออกห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ย
ต้องติดบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) หรือบัตรประจาตัวขององค์กรเท่านั้น
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5. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย
5.1 ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย และเจ้าหน้าที่องค์กร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1.1 ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่าย ควรจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นชัด เจน เช่ น ส่ ว นระบบเครื อ ข่า ย (Network Zone) ส่ ว นเครื่ อ งแม่ข่ า ย (Server
Zone) เป็ น ต้น เพื่อ สะดวกในการปฏิบั ติงานและยังท าให้ การควบคุ มการเข้ าถึงหรือเข้าใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาคัญต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.1.2 ผู้ ดู แ ลระบบห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ย ต้ อ งท าการก าหนดสิ ท ธิ์บุ ค คลใน
การเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องภายใน และมี
การบันทึก “ทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้า-ออกพื้นที่” เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (Computer
Operator) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) เป็นต้น
5.1.3 สิทธิ์ในการเข้า-ออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่แต่ละคนขึ้นอยู่กับ
หน้าที่การปฏิบัติงานภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
5.1.4 เจ้าหน้าทีท่ ุกคนต้องทาบัตรผ่าน (Key Card) เพื่อใช้ในการเข้า-ออกห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย*ตามกระบวนการที่ระบุใน ข้อ 6 (6.4) “การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและ
รหัสผ่าน” ในนโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.5 ต้ อ งจั ด ท าระบบเก็ บ บั น ทึ ก การเข้ า -ออกห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ย
ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในเอกสาร “บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่”
5.1.6 กรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประจา อาจมีความจาเป็นต้องเข้า -ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ก็ต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม
5.1.7 การเข้าถึงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องมีการลงบันทึกตามแบบฟอร์มที่ระบุ
ไว้ในเอกสาร “บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่” และต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก ทุกคน
ต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว
5.1.8 กรณีผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก มีความจาเป็นต้องเข้าห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขององค์กรจะต้องเป็นผู้นาพาเข้าไป และคอยสอดส่อง กากับดูแล
ตลอดการปฏิบัติงาน
5.2 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.2.1 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ทุกคนต้องทาการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตน เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับบัตรผู้ติดต่อ
“Visitor” แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่”
5.2.2 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร จะต้องลงบันทึกรายการอุปกรณ์ในแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้า-ออก
ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่” ให้ถูกต้องชัดเจน
5.2.3 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ต้องติดบัตรผ่านตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องควบคุมระบบเครือข่ายหรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5.2.4 พื้นที่ที่ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าได้ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
การขออนุญาตเข้า-ออก และต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลตลอดเวลา
5.2.5 ผู้ ติ ด ต่ อ จากหน่ ว ยงานภายนอก ต้ อ งคื น บั ต รผู้ ติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตรวจสอบการคืนบัตรและตรวจสอบแบบฟอร์ม
การขออนุญาตเข้า-ออกว่ามีเจ้าหน้าที่ลงนามอนุญาตแล้วทุกครั้ง
5.2.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ลงบันทึกไว้ใน
แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้า-ออกและตรวจสอบอุปกรณ์ที่นาออกมาให้ถูกต้อง
5.2.7 เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึกและแบบฟอร์ม
การขออนุญาตเข้า-ออกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นประจาทุกเดือน
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ส่วนที่ 3
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Access Control Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร และป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุกจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
ที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หยุดชะงัก และ
ทาให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สานักงานเลขานุการกรม
3. กองคลัง
4. กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
6. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
7. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
8. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
9. กองแผนงาน
10. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
11. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
12. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
13. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
14. หน่วยงานที่โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น
15. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
16. เจ้าหน้าทีป่ ระจาโครงการขององค์กร
3. ข้อกาหนดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลลาดับชั้นความลับของข้อมูลเวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทาง
การเข้าถึง
3.1 ประเภทข้อมูลขององค์กร แบ่งได้ดังนี้
3.1.1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
• นโยบาย
• ข้อมูลยุทธศาสตร์
• ข้อมูลคารับรองการปฏิบัติราชการ
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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3.1.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการและปฏิบัติงาน
• ข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของกรมประมง
• ข้อมูลกฎ ระเบียบ กฎหมายประมง
• ข้อมูลการติดต่อสื่อสารภายในกรมประมง
• ข้อมูลติดตามการดาเนินงานตามภารกิจของกรมประมง
• ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
• ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.1.3 ข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการประชาชน
• ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
• ข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง
• ข้อมูลทะเบียนเรือ
• ข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองด้านการประมง
• ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ด้านการประมง
• ข้อมูลด้านการวิจัย
• ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการประมง
• ข้อมูลสถิติการประมง
• ข้อมูลการแจ้งเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า
• ข้อมูลใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้า
• ข้อมูลแรงงานต่างด้าว
• ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงไทย
• ข้อมูลพิกัดเรือ
• ข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
• ข้อมูลด้านการประมงอื่น ๆ ที่ให้บริการประชาชน
3.2 ลาดับความสาคัญ หรือลาดับชั้นความลับของข้อมูล
ใช้ แ นวทางตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ พ.ศ.2544
ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการที่ละเอียดรอบคอบถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยได้กาหนด
กระบวนการและกรรมวิธีต่อเอกสารที่สาคัญไว้ดังนี้
3.2.1 การกาหนดชั้นความลับตามความสาคัญของข้อมูลในเอกสารกาหนดไว้ 3 ระดับ
ได้แก่ ลับ ลับมาก ลับที่สุด และมีการกาหนดความรับผิดชอบให้แก่ผู้มีอานาจกาหนดชั้นความลับเป็น
ผู้พิจ ารณากาหนดระดับชั้น ความลั บ ของเอกสารและการยกเลิกหรือปรับระดับชั้นความลับของ
เอกสารตามความจาเป็น
3.2.2 การควบคุม เอกสารโดยกาหนดให้ มีม าตรการควบคุ มต่ างๆ คือ การจั ดท า
ทะเบี ย นการตรวจสอบ การจั ด ทาเอกสารการส าเนา และการแปลการโอนการส่ งและการรั บ
การเก็บรักษาการยืมการทาลายการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉินเวลาสูญหายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
เอกสาร
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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3.3 เวลาที่ได้เข้าถึง
3.3.1 การเข้าถึงสารสนเทศในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)
3.3.2 การเข้าถึงสารสนเทศนอกเวลาราชการ (นอกช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.)
3.3.3 การเข้าถึงสารสนเทศในช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
3.3.4 การเข้าถึงในช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้งต้องระบุช่วงเวลาและจานวนระยะเวลา
การเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าถึง ได้แก่
• 1 - 3 วัน
• 1 สัปดาห์
• 1 เดือน
• 3 เดือน
• ครึ่งปีงบประมาณ
• ตามเวลาที่ร้องขอ
3.4 ช่องทางการเข้าถึง
3.4.1 ติดต่อด้วยตนเอง (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
3.4.2 เคาน์เตอร์บริการ (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
3.4.3 โทรศัพท์หรือโทรสาร (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
3.4.4 หนังสือหรือบันทึกข้อความ (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
3.4.5 ระบบแลน (เข้าถึงได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
3.4.6 ระบบอินทราเน็ต (เข้าถึงได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
3.4.7 ระบบอินเทอร์เน็ต (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา)
3.4.8 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา)
3.4.9 เว็บไซต์ (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาหรือ ในช่วงเวลาพิเศษที่กาหนด)
3.4.10 การประชุมทางไกล (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ และในช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง)
4. แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบ
4.1 สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญต้องมีการควบคุมการเข้า-ออกที่รัดกุม
และอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิ์และมีความจาเป็นผ่านเข้าใช้งานได้เท่านั้น
4.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้
งานของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ผู้ใช้
ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
4.3 ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลและระบบข้อมูลได้
4.4 ผู้ดูแลระบบควรจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรและตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูลสาคัญ
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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4.5 ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สิทธิ์ต่าง ๆ และการผ่านเข้า-ออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากมีปัญหาเกิดขึ้น
5. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ
ได้แก่ ผู้ใช้ในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้น จะต้องมีการทาเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
และกาหนดให้มีการลงนามอนุมัติ เอกสารดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5.2 เจ้ าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะอนุญาตให้ผู้ ใช้งานเข้าสู่ ระบบเฉพาะ
ในส่ ว นที่จ าเป็ น ต้องรู้ ตามหน้ าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้ สิ ทธิ์เกินความจาเป็นในการใช้งาน
จะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอานาจหน้าที่ ดังนั้นการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงานต้อง
กาหนดตามความจาเป็นขั้นต่าในการใช้งานตามภารกิจเท่านั้น
5.3 ผู้ ใช้งานจะต้องได้รั บ อนุ ญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบข้อมูล และระบบงานตาม
ความจาเป็นต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
6.1 การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กร
6.1.1 จัดทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งานสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร
6.1.2 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์จากเจ้าของระบบ สาหรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศและบริการอย่างถูกต้อง ต้องมีการอนุมัติรับรองการได้สิทธิ์จากผู้บริหาร
อย่างชัดเจน
6.1.3 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานโดยไม่มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานมาก่อน
6.1.4 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งตรวจสอบและให้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ที่ เ หมาะสมต่ อ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและมีความสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
6.1.5 ผู้ดูแลระบบต้องมอบเอกสารรับรองสิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ เพื่อแสดงถึงสิทธิและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งกาหนดให้ผู้ใช้งาน
ทาการลงนามในเอกสารดังกล่าวหลังจากที่ได้ทาความเข้าใจแล้ว
6.1.6 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดให้ มี ก ารถอดถอนสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยทันทีเมื่อผู้ใช้งานนั้นทาการลาออกหรือเปลี่ยนตาแหน่งงาน
6.1.7 การลงทะเบี ยนผู้ ใช้งานผู้ดูแลระบบต้องทาการตรวจสอบหรือทบทวนบัญชี
ผู้ใช้งานทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.1.8 การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.8.1 เจ้ าหน้ าที่ ใหม่ ขององค์ กรกรอกข้ อมู ล ค าขอใช้ บริ การลงแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คาขอใช้อินเทอร์เน็ต ระบบอีเมล์ หรือระบบงานต่าง
ๆ
6.1.8.2 ยื่นคาขอกับผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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6.1.9 การให้สิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.9.1 ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจะต้องครบถ้วน
ทั้ง หมดพร้ อ มทั้ งต้ องมีล ายเซ็น ของผู้ ขอเข้ าใช้ งานระบบ ลายเซ็น ของบุค คลผู้ มี สิ ท ธิ์อ นุญ าตใน
การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.9.2 ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความซ้าซ้อนของบัญชีผู้ใช้งาน
6.1.9.3 ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์การใช้งานระบบตามคาขอในแบบฟอร์ม
6.1.10 การแจ้งยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.10.1 หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และยื่น
คาขอกับผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.1.10.2 ผู้ดูแลระบบยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบตามคาขอในแบบฟอร์ม และ
ลบชื่อผู้ใช้งานออกจากระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
6.2 กาหนดสิ ทธิ์ การใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ส าคัญ เช่ น ระบบคอมพิว เตอร์
โปรแกรมประยุ กต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้อง
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลระบบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร รวมทั้ ง ต้ อ งทบทวนสิ ท ธิ์ ดั ง กล่ า ว
อย่างสม่าเสมอ
6.3 ผู้ใช้ต้องลงนามรับทราบสิทธิ์และหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6.4 การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่าน
6.4.1 ผู้ ดูแลระบบที่รับ ผิ ดชอบระบบงานนั้น ๆ ต้องกาหนดสิ ทธิ์ของเจ้าหน้าที่ ใน
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิ์แยกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6.4.2 การกาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน ต้องปฏิบัติตาม “การบริหาร
จัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
6.4.3 การส่งรหัสผ่านชั่วคราวใหกับผู้ใชควรใชวิธีการที่ปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช
บุคคลที่สามหรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการปองกันในการส่งรหัสผ่าน
6.4.4 ควรกาหนดใหผู้ใชตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน
6.4.5 ควรกาหนดใหผู้ ใชงานไม่บั นทึ กหรือ เก็ บรหั ส ผ่ านไวในระบบคอมพิ ว เตอร์
ในรูปแบบที่ไม่ได้ปองกันการเขาถึง
6.4.6 การกาหนดชื่อผู้ใชหรือรหัส ID ตองเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ซ้ากัน
6.4.7 กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุดต้องมี
การพิจ ารณาการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิ ทธิ์พิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอโดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ ประกอบ
การพิจารณา
6.4.7.1 ควรได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบงานนั้นๆ
6.4.7.2 ควรควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น กาหนดให้มีการควบคุมการใช้งาน
เฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น
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6.4.7.3 ควรก าหนดระยะเวลาการใช้ง านและระงับการใช้งานทั นทีเมื่อพ้ น
ระยะเวลาดังกล่าว
6.4.7.4 ควรมี ก ารเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นอย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น ทุ ก ครั้ ง หลั ง หมด
ความจาเป็นในการใช้งาน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานควรเปลี่ยน
รหัสผ่านทุก 3 เดือน เป็นต้น
6.4.8 สิทธิ์พิเศษควรได้รับการมอบหมายให้กับรหัสผู้ใช้ที่ต่างจากรหัสผู้ใช้ที่ใช้งาน
ตามปกติ
6.5 การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
6.5.1 ผู้ ดูแลระบบต้องบริ หารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ใน
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ล ะประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบงานระยะเวลาในการเข้าถึง ช่องทางในการเข้าถึง รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้น
ความลับดังต่อไปนี้
6.5.1.1 ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึง
โดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน
6.5.1.2 ต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
6.5.1.3 ควรก าหนดระยะเวลาการใช้ง านและระงับการใช้งานทั นทีเมื่อพ้ น
ระยะเวลาดังกล่าว
6.5.1.4 การรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะควรได้ รั บ
การเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากลเช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
6.5.1.5 ควรกาหนดการเปลี่ ยนรหั ส ผ่ านตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับ
ความสาคัญของข้อมูล
6.5.1.6 ควรกาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นา
เครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมควรสารอง
และลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
6.5.2 ผู้ใช้ส ามารถนาการเข้ารหั สมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
6.5.3 เจ้าของข้อมูลจะต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่างๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
6.6 การบริหารจัดการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
6.6.1 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้งานหรือใช้ระบบการกาหนด
รหัสผ่านอัตโนมัติ
6.6.2 ผู้ดูแลระบบมีการกาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยพิจารณาจากลาดับ
ชั้นความลับของข้อมูลหรือความสาคัญตามภารกิจและรหัสผ่านที่กาหนดใหม่ต้องไม่ซ้ากับรหัสผ่านเดิม
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6.6.3 ผู้ใช้งานที่ได้รับรหัสผ่านในครั้งแรกหรือได้รับรหัสผ่านใหม่ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน
ที่ได้รับโดยทันที
6.6.4 ผู้ ใช้ง านต้ องก าหนดรหั ส ผ่ านและเปลี่ ยนรหั ส ผ่ านของตนเองในการใช้ งาน
ตามหลักเกณฑ์ซึ่งผู้ดูแลระบบกาหนดและต้องยินยอมให้ ผู้ดูแลระบบดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เกิด
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6.5 ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับและระมัดระวังป้องกันรหัสผ่าน
ของตนเองในการใช้งานไม่ให้รั่วไหลไปยังผู้อื่นและไม่มอบให้ผู้อื่นนาไปใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น
เว้นแต่กรณีผู้ใช้งานที่มีอานาจอนุมัติใดๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถปฏิบัติ ราชการ
อันจะเป็นเหตุให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทน
ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการใช้สิทธิและหลังจากผู้ปฏิบัติงานแทน
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของรหัสผ่านทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
6.6.6 กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร (โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติตัวเลขและสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน)
6.6.7 ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านอย่างเป็นแบบแผนเช่น “abcdef” “aaaaaa” “๑๒๓๔๕”
6.6.8 ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่
6.6.9 ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านเป็นคาศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรม
6.6.10 กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดไม่เกิน ๓ ครั้ง
6.6.11 ไม่ ใ ช้ ร หั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ การใช้ แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.6.12 ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
6.6.13 ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของ
บุคคลอื่น
6.6.14 ในกรณีที่ไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ใช้งานออกจากระบบ (Log off)
ทันทีเพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่อง และหากสงสัยว่ารหัสผ่านเกิด
การรั่วไหลต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
6.6.15 เมื่อมีปัญหาการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัส ผ่าน ให้ ติดต่อผู้ ดูแลระบบ เช่น
ลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน
6.6.16 การส่งมอบรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยโดยใส่ซองปิดผนึก
และประทับตรา“ลับ” และส่งไปยังผู้ใช้งานและแนบเอกสาร “แนวปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการ
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” รวมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด
6.7 การใช้งานรหัสผ่าน
6.7.1 เก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
6.7.2 หลี กเลี่ย งการบั น ทึกรหั ส ผ่ าน (เช่น บันทึกลงในกระดาษในแฟ้มข้อมูล หรือ
ในอุปกรณ์พกพกต่างๆ ) นอกจากว่าจะเป็นการบันทึกอย่างปลอดภัยและวิธีการในการบันทึกได้รับ
การอนุมัตแิ ล้ว
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6.7.3 เปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ารหัสผ่านอาจรั่วไหลได้
6.7.4 กาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพและมีความยาวเพียงพอสาหรับ
6.7.4.1 ง่ายสาหรับจดจา
6.7.4.2 ไม่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คนอื่นสามารถคาดเดาได้ง่ายหรือสามารถหา
ได้จากข้อมูลเกี่ยวกับตน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิด เป็นต้น
6.7.4.3 ไม่สร้างจุดอ่อนโดยการใช้คาที่อยู่ในพจนานุกรม
6.7.4.4 ไม่มีคาซ้าหรื อตัวอักษรซ้า ไม่ควรเป็นตัวเลขทั้งหมดหรือไม่ควรเป็น
ตัวอักษรทั้งหมด
6.7.5 เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่าเสมออย่างน้อยตามช่วงเวลาที่กาหนดหรือขึ้นอยู่กับ
จานวนการเข้าถึงระบบ (รหัสผ่านสาหรับผู้ใช้ที่ได้สิทธิ์พิเศษควรได้รับการเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าปกติ )
และหลีกเลี่ยงการวนใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้แล้ว
6.7.6 กาหนดให้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านชั่วคราวทันทีที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก
6.7.7 ไม่เก็บรหัสผ่านไว้ในโปรแกรมหรือกระบวนการ Login อัตโนมัติ
6.7.8 ไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่น
6.7.9 ไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันในกรณีใช้ในการปฏิบัติงานและในกรณีใช้ส่วนตัว
6.7.10 ถ้าผู้ใช้จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลหรือบริการจากหลายระบบและจาเป็นต้องดูแล
จดจ ารหั ส ผ่ านหลายตัว ควรแนะน าให้ ใช้ รหั ส ผ่ านเดี ยวกัน ที่มีคุณ ภาพข้ างต้น ส าหรั บการเข้าถึ ง
ทุกระบบ ซึ่งระบบเหล่านั้นควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เชื่อถือได้
6.8 การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน
6.8.1 สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ควรได้รับการพิจารณาทบทวนอย่างสม่าเสมอตาม
ช่วงระยะเวลาที่กาหนด เช่น ทุกๆ 6 เดือนและทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน เช่น การย้ายหน่วยงาน
การเลื่อนตาแหน่ง การเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ หรือการยกเลิกการจ้าง เป็นต้น
6.8.2 สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลควรได้รับการทบทวนและจัดสรรใหม่เมื่อมีการเคลื่อนย้าย
บุคลากรภายในองค์กร
6.8.3 การให้อานาจสาหรับสิทธิ์การเข้าถึงพิเศษควรมีการทบทวนบ่อยกว่า เช่น ทาทุก
3 เดือน เป็นต้น
6.8.4 การจัดสรรสิทธิ์พิเศษควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอตามช่วงระยะเวลา
ที่กาหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการได้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับมอบอานาจ
6.8.5 ความเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษควรถูกบันทึกเพื่อการทบทวน
6.9 การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์
6.9.1 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง านออกจากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานหรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาโดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน
6.9.2 ผู้ใช้งานต้องล็อคอุปกรณ์ที่สาคัญเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
6.9.3 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้พนักงานป้องกันผู้อื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนโดยใส่รหัสผ่านได้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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7. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่าย
7.1 ผู้ดูแลระบบต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการใช้งาน กลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ เช่น โซนภายใน (Internal
Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพื่อทาให้การควบคุม และป้องกันการบุกรุกได้อย่าง
เป็นระบบ
7.2 การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในขององค์กร โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต
จะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณี
7.3 ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจากัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ให้สามารถใช้งานเฉพาะ
เครือข่ายทีไ่ ด้รับอนุญาตเท่านั้น
7.4 ผู้ดูแลระบบควรมีวิธีการจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
7.5 ผู้ดูแลระบบควรจัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จาก
เครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถใช้เส้นทางอื่นๆ ได้
7.6 ต้องกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter
ต่างๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และควรมีการ
ทบทวนการก าหนดค่ า parameter ต่ างๆ อย่างน้ อยปีล ะครั้ง นอกจากนี้ก ารกาหนดแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงค่า Parameter ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
7.7 ระบบเครือข่ายทั้งหมดขององค์กรที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอก
องค์กรควรเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทา Packet Filtering เช่น
การใช้ Firewall หรือ Hardware อื่นๆ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการตรวจมัลแวร์ (Malware) ด้วย
7.8 ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจั บการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของ
บุ ค คลที่ เ ข้ า ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยขององค์ ก รในลั ก ษณะที่ ผิ ด ปกติ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย โดย มี
การตรวจสอบการบุ ก รุ ก ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย การใช้ ง านในลั ก ษณะที่ ผิ ด ปกติ แ ละการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
7.9 การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในองค์กร โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจาเป็นต้องมี
การ Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
7.10 IP address ภายในของระบบงานเครือข่ายภายในขององค์กร จาเป็นต้องมีการป้องกัน
มิให้ ห น่ ว ยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็ นได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ บุคคลภายนอก
สามารถรู้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งของระบบเครื อ ข่ า ยและส่ ว นประกอบของศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้โดยง่าย
7.11 ต้องจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7.12 การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ (Tools) เพื่ อ การตรวจสอบระบบเครื อ ข่ า ย ควรได้ รั บ
การอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
7.13 การติ ด ตั้ ง และการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยจะต้ อ งด าเนิ น การโดยเจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ
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8. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
8.1 ควรกาหนดบุ คคลที่รั บผิ ดชอบในการดูแลระบบคอมพิว เตอร์แม่ข่าย (Server) ใน
การกาหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อย่างชัดเจน
8.2 ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและในกรณีที่
พบว่ า มี ก ารใช้ ง านหรื อ เปลี่ ย นแปลงค่ า ในลั ก ษณะผิ ด ปกติ จะต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ข รวมทั้ ง มี
การรายงานโดยทันที
8.3 ต้องเปิดใช้บริการ (Service) เท่าที่จาเป็นเท่านั้น เช่น บริการ Telnet Ftp หรือ Ping
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ห ากบริ ก ารที่จ าเป็ น ต้อ งใช้ มี ความเสี่ ย งต่ อ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย แล้ ว ต้ อ งมี
มาตรการป้องกันเพิ่มเติมด้วย
8.4 ควรดาเนินการติดตั้งอัพเดตระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ ของ
โปรแกรมระบบ (System Software) อย่างสม่าเสมอ เช่น Web Server เป็นต้น
8.5 ควรมี ก ารทดสอบโปรแกรมระบบ (System..Software) เกี่ ย วกั บ การรั ก ษา
ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านโดยทั่ ว ไปก่ อ นติ ด ตั้ ง และหลั ง จากการแก้ ไ ขหรื อ
บารุงรักษา
8.6 การติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
9. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ
9.1 ควรกาหนดให้มีการบันทึกการทางานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย
บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกัน
การบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า-ออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน Command
Line และ Firewall.Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้
อย่างน้อย 3 เดือน
9.2 ควรมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
9.3 ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจากัดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึก
เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
10. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต้องกาหนดให้มีการควบคุมการใช้งานระบบที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งไว้ภายในองค์กร เพื่อดูแล
รักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
10.1 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote...Access) สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
องค์กร ก่อให้ เกิ ดช่องทางที่ มีความเสี่ ยงสู งต่ อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรขององค์กร
การควบคุ มบุ คคลที่ เข้ าสู่ ระบบขององค์ กรจากระยะไกลจึ งต้ องมี การก าหนดมาตรการการรั กษา
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
10.2 วิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
ก่อนนามาใช้และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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10.3 ก่อนทาการให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล
หรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับองค์กรอย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอย่างเป็น
ทางการ
10.4 ต้องมีการควบคุมพอร์ต (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
10.5 การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่านั้น
และไม่ควรเปิด Port และ Modem ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็น ช่องทางดังกล่าวควรตัดการเชื่อมต่อเมื่อ
ไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น
11. แนวปฏิบัติการพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอก
ผู้ ใ ช้ ร ะบบทุ ก คนเมื่ อ จะเข้ า ใช้ ง านระบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น การเข้ า สู่ ร ะบบ สารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต หรือการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) จะต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน
จากระบบขององค์กร อย่างน้อย 1 วิธี สาหรับในทางปฏิบัติจะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือ
1. การแสดงตัวตน (Identification) คือ ขั้นตอนป้อนชื่อผู้ใช้ (Username)
2. การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนป้อนรหัสผ่าน (Password)
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ส่วนที่ 4
นโยบายการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Third Party Access Control Policy)
1. วัตถุประสงค์
การใช้บริการจากหน่วยภายนอกอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น ความเสี่ยงต่อการเข้าถึง
ข้อมูล ความเสี่ยงต่อการถูกแก้ไขข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง และการประมวลผลของระบบงานโดยไม่ได้
รับอนุญาต เป็นต้น เพื่อให้การควบคุมหน่วยงานภายนอกที่มีการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและกาหนดแนวทางในการคัดเลือก ควบคุมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายนอก เช่น การพัฒนาระบบการใช้บริการของที่ปรึกษา การใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สานักงานเลขานุการกรม
3. กองคลัง
4. กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
6. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
7. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
8. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
9. กองแผนงาน
10. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
11. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
12. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
13. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
14. และหน่วยงานที่โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น
15. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
16. เจ้าหน้าทีป่ ระจาโครงการขององค์กร
3. แนวปฏิบัติทั่วไป
3.1 ผู้อานวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารต้องกาหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลโดยหน่วยงาน
ภายนอก และกาหนดมาตรการรองรับหรือแก้ไขที่เหมาะสมก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
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3.2 การควบคุมการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก
3.2.1 บุคคลภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรจะต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3.2.2 จั ดท าเอกสารแบบฟอร์ มส าหรั บให้ ห น่ ว ยงานภายนอกท าการระบุ เ หตุ ผ ล
ความจาเป็นที่ต้องเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
3.2.2.1 เหตุผลในการขอใช้
3.2.2.2 ระยะเวลาในการใช้
3.2.2.3 การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
3.2.2.4 การตรวจสอบ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
3.2.2.5 การกาหนดการป้องกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
3.2.3 หน่วยงานภายนอกที่ทางานให้กับองค์กรทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะทางานอยู่ภายใน
องค์กรหรือนอกสถานที่ จาเป็นต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยสัญญาต้อง
จัดทาให้เสร็จก่อนให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.4 องค์กรควรพิจารณาการเข้าไปประเมินความเสี่ยงหรือจัดทาการควบคุมภายใน
ของหน่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความส าคั ญ ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ข้ า ไป
ปฏิบัติงาน
3.2.5 เจ้ าของโครงการซึ่งรั บผิ ดชอบต่อโครงการที่มี การเข้าถึงข้ อมูลโดยหน่วยงาน
ภายนอกต้องกาหนดการเข้าใช้ งานเฉพาะบุคคลที่จาเป็นเท่านั้นและให้หน่วยงานภายนอกลงนาม
ในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล
3.2.6 ส าหรั บ โครงการขนาดใหญ่ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ส ามารถเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ที่ มี
ความสาคัญขององค์กร ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน
คือ การรักษาความลับ (Confidentially) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการรักษา
ความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)
3.2.7 องค์กรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตามสัญญาการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างทั่วถึงตามสัญญานั้น
3.2.8 ควรดาเนินการให้ผู้ให้บริการหน่วยงานภายนอกจัดทาแผนการดาเนินงาน คู่มือ
การปฏิบั ติ งานและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งมีการปรั บปรุงให้ ทันสมั ยอยู่ เสมอเพื่อควบคุ มหรื อ
ตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการได้อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้
กาหนดไว้
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ส่วนที่ 5
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย
(Network Access Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่เข้าถึงล่วงรู้แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่สาคัญ ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร โดยมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติควบคุมการเข้าใช้งาน
เครือข่ายที่แตกต่างกันของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตามการแบ่งแยกเครือข่ายเป็น VLAN
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย
3.1 การใช้งานบริการเครือข่าย
3.1.1 ห้ามผู้ใช้งานกระทาการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีแห่งสาธารณชนโดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระทาการใดๆ ดังกล่าวย่อมถือว่าอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบขององค์กร
3.1.2 องค์กรไม่อนุญาตให้ผู้ ใช้งานกระทาการใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้า หรือ
การแสวงหาผลกาไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อ หรือ
การจาหน่ายสินค้า การนาข้อมูลไปซื้อขาย การรับบริการค้นหาข้อมูล โดยคิดค่าบริการการให้บริการ
โฆษณาสินค้า หรือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากาไร
3.1.3 ผู้ใช้งานต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น คือ ผู้ใช้งานต้องไม่อ่านเขียนลบเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขใดๆ ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตการบุกรุก (Hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
ของผู้อื่นการเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นการใช้ภาษาไม่สุภาพหรือ
การเขียนข้อความที่ทาให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบ
แต่เพียงฝ่ายเดียวองค์กรไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
3.1.4 ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตการบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเข้าสู่ระบบ
ถือว่าเป็นการพยายามรุกล้าเขตหวงห้ามของทางราชการ
3.1.5 องค์กรให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้นผู้ใช้งานจะ
โอนหรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้
3.1.6 บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ทีอ่ งค์กรให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับ
ผิดชอบผลต่างๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้นรวมถึงผลเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
นั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาของผู้อื่น
3.1.7 ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศได้ แ ต่ เ พี ย งบริ ก ารที่ ไ ด้
รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
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3.1.8 ห้ า มเปิ ด หรื อ ใช้ ง านโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรื อ โปรแกรมที่ มี
ความเสี่ยงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
3.1.9 ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมออนไลน์ทุกประเภทเพื่อความบันเทิงในระหว่าง
ปฏิบัติงาน
3.2 การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน
จะต้องมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่
อยู่ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ ดังนี้
3.2.1 ผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบต้องแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน
(Username) ทุกครั้ง
3.2.2 ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูลโดย
จะต้องมีวิธีการยื น ยั น ตัว บุ ค คล (Authentication) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ ใ ช้งานตัว จริง เช่น การใช้
รหัสผ่าน (Password) หรือการใช้สมาร์ทการ์ด เป็นต้น
3.2.3 จะต้ อ งมี วิ ธี ก ารในการตรวจสอบเพื่ อ พิ สู จ น์ ตั ว ตนส าหรั บ การเข้ า สู่ ร ะบบ
สารสนเทศของหน่วยงานอย่างน้อย 1 วิธี
3.2.4 ต้องมีการตรวจสอบผู้ใช้งานเมื่อมีเข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานจาก
อินเทอร์เน็ต
3.3 ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเจ้าหน้าที่องค์กรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.3.1 ผู้ ดู แ ลระบบห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่า ยต้ อ งทาการก าหนดสิ ท ธิบุ ค คลใน
การเข้า -ออกห้ อ งควบคุ มระบบเครื อ ข่า ยโดยเฉพาะบุค คลที่ ปฏิ บัติ หน้ า ที่เ กี่ย วข้ องภายใน เช่ น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เป็นต้น
3.3.2 สิทธิในการเข้า-ออกห้องต่างๆ ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่
แต่ล ะคนต้องได้รั บ การอนุมัติจ ากหั วหน้ ากลุ่ มบริห ารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยสิ ท ธิ ข องเจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะคนขึ้ น อยู่ กั บ หน้ า ที่
การปฏิบัติงานภายห้องควบคุมระบบเครือข่าย
3.3.3 ต้องจัดทาระบบเก็บบันทึกการเข้า -ออกองค์กร ตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน
เอกสาร“แบบฟอร์มการเข้า-ออกพื้นที่”
3.3.4 กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประจ ามี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า -ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่ายก็ต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม
3.3.5 การเข้าถึงห้องควบคุมระบบเครือข่ายต้องมีการลงบันทึกตามแบบฟอร์มที่ระบุ
ไว้ในเอกสาร “แบบฟอร์มการเข้า-ออกพื้นที่”
3.4 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.4.1 ผู้ ติดต่อจากหน่ ว ยงานภายนอกทุกคนต้องทาการลงบันทึกข้อมูล ลงในสมุด
บันทึกตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “แบบฟอร์มการเข้า-ออกพื้นที่”
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3.4.2 ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การปฏิ บั ติงานภายในองค์ กรมาปฏิบั ติ งานที่ ห้ องควบคุมระบบเครือข่ าย ต้อ งลงบั นทึกรายการ
อุปกรณ์ในแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้า -ออก ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “แบบฟอร์มการเข้า -ออก
พื้นที”่ ให้ถูกต้องชัดเจน
3.4.3 เจ้าหน้าทีค่ วรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึกเป็นประจาทุกเดือน
3.5 การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย
3.5.1 ผู้ดูแลระบบมีการเก็บบัญชีการขอเชื่อมต่อเครือข่าย ได้แก่ รายชื่อผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้บริการ IP Address และสถานทีต่ ดิ ตัง้
3.5.2 กรณีอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอกต้องมีการระบุหมายเลข
อุปกรณ์ว่าสามารถเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้
3.5.3 อุปกรณ์เครือข่ายต้องสามารถตรวจสอบ IP Address ของทั้งต้นทางและปลายทางได้
3.5.4 ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งท าหนั ง สื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรถึ ง ผู้ อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง “การขอเชื่อมต่อเครือข่าย” และต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
3.6 การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
3.6.1 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดการเปิด -ปิดพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อควบคุม
การเข้าถึงต่อพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยจะปิดพอร์ตที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเครือข่าย
3.6.2 บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาดาเนินการใดๆ ในห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย/ระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องลงชื่อเข้า -ออกใน “แบบฟอร์มการเข้า-ออกพื้นที่” ให้ถูกต้อง
และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่กับบุคคลที่มาติดต่อตลอดเวลา
3.6.3 บุคคลภายนอกเข้ามาดาเนินการบารุงรักษาบริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์
เครือข่ายหรือบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
3.6.4 ต้องยกเลิกหรือปิดพอร์ตและบริการบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็น
ในการใช้งาน
3.7 การแบ่งแยกเครือข่าย
3.7.1 องค์กรแบ่ งแยกเครือข่ายเป็นเครือข่ายย่อยๆ ตามอาคารต่างๆ เพื่อ ควบคุม
การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.7.2 องค์กรจัดแบ่งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกเพื่อความปลอดภัย ใน
การใช้งานระบบสารสนเทศ
3.7.3 องค์กรติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันทางเข้าเครือข่ายจากผู้ไม่หวังดี
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3.8 การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย
ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง ดังนี้
3.8.1 มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
3.8.2 จากัดสิทธิความสามารถของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
3.8.3 ระบุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
3.8.4 มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่ายและระดับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
3.8.5 ควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.9 การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย
ต้องควบคุมการจั ดเส้ น ทางบนเครือข่ายเพื่อให้ การเชื่อมต่อของคอมพิว เตอร์ และ
การส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
หรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ ดังนี้
3.9.1 ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
3.9.2 กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่ายเพื่อแยกเครือข่ายย่อย
3.9.3 ก าหนดมาตรการการบั ง คั บ ใช้ เ ส้ น ทางเครื อ ข่ า ยสามารถเชื่ อ มเครื อ ข่ า ย
ปลายทางผ่านทางที่กาหนดไว้หรือจากัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย

คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ

54

ส่วนที่ 6
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
(Operating System Access Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบปฏิบัติการรวมทั้ง
ทาความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันจะเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูลของ
หน่วยงานให้มีความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ (Availability)
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. แนวปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย
3.1 ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ
3.2 ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen Saver) เพื่อทาการล็อค
หน้ า จอภาพเมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ ง าน หลั ง จากนั้ น เมื่ อ ต้ อ งการใช้ ง านผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งใส่ ร หั ส ผ่ า น
(Password) เพื่อเข้าใช้งาน
3.3 ก่อนการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการต้องใส่ User และ Password ทุกครั้ง
3.4 ผู้ ใช้งานต้องไม่อนุ ญาตให้ ผู้ อื่นใช้ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัส ผ่ าน (Password)
ของตนในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน
3.5 ผู้ใช้งานต้องทาการลงบันทึกออก (Logout) ทันที เมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอ
เป็นเวลานาน
3.6 ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
3.7 ซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้มีลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจาเป็น
และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบถือว่าเป็น
ความผิดส่วนบุคคลผู้ใช้งานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
3.8 ซอฟต์ แ วร์ ที่ อ งค์ ก รจั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ง านถื อ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ง าน
ทาการติดตั้งถอดถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทาสาเนาเพื่อนาไปใช้งานที่อื่น
3.9 ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่เป็นขององค์กรเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3.10 ห้ ามผู้ ใช้ง านน าเสนอข้อมูล ที่ผิ ดกฎหมายละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ แสดงข้อความรูปภาพ
ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรม กรณีผู้ใช้สร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.11 ห้ามผู้ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ
ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ
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4. แนวปฏิบัติการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
4.1 ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน
ผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานมีปัญหา
หรือเกิดความผิดพลาดผู้ใช้งานแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทาการแก้ไข
4.2 ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่างๆ
อันจะเกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้บริ การ (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาของผู้อื่น
4.3 ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ไว้เป็นความลับและห้ามเปิดเผยต่อ
บุคคลอื่นห้ามโอนจาหน่ายหรือจ่ายแจกให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
4.4 ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ของตนเองและ
ทาการลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานชั่วคราว
5. แนวปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (Use of System Utilities)
5.1 มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการขออนุมัติการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ระดับสิทธิ
ของผู้ขออนุมัติ และการระบุและพิสูจน์ตัวตนสาหรับการเข้าไปใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ เพื่อจากัดและ
ควบคุมการใช้งาน
5.2 ต้องจัดเก็บโปรแกรมยูทิลิตี้ออกจากซอฟต์แวร์สาหรับระบบงาน
5.3 มีการจากัดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้
5.4 ต้องยกเลิกหรือลบทิ้งโปรแกรมยูทิลิตี้และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ไม่มี
ความจาเป็นในการใช้งานรวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ได้
6. แนวปฏิบัติการหมดเวลาใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-out)
6.1 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานอุปกรณ์ เครือข่าย เป็นต้น
มีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน รวมถึงปิดการใช้งานด้วยหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งานช่วง
ระยะเวลา 45 นาที หรือตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
6.2 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาการล้างหน้าจอหลังจากที่ไม่มีกิจกรรม
การใช้งานช่วงระยะเวลา 45 นาที หรือตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันผู้อื่น
เห็นข้อมูลบนหน้าจอ
6.3 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใช้งานที่สั้นขึ้น
สาหรับ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น ระบบงบประมาณการเงิน ระบบงาน
เงินเดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ส่วนที่ 7
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application Information Access Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร
และป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุกจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ที่จะสร้าง
ความเสียหายแก่ข้อมูลหรือการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้หยุดชะงัก
และทาให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สานักงานเลขานุการกรม
3. กองคลัง
4. กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
6. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
7. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
8. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
9. กองแผนงาน
10. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
11. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
12. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
13. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
14. หน่วยงานที่โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น
15. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
16. เจ้าหน้าที่ประจาโครงการขององค์กร
3. แนวปฏิบัติการจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Control)
3.1 ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกาหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของ
องค์กรควรกาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มีสิทธิต่างๆ ในการใช้งานตามความ
จาเป็น รวมทั้งขั้นตอนปฏิบั ติสาหรั บการยกเลิ กสิ ทธิการใช้งาน เช่น การลาออกหรือการเปลี่ ยน
ตาแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น
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3.2 ผู้ ดูแลระบบ (System”Administrator) ต้องกาหนดสิ ทธิการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ าคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น โดยต้องให้
สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรรวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
3.3 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกาหนดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศ (Limitation of Connection Time) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศต่างๆ เมื่อ
ผู้ ใ ช้ งานไม่ มี การใช้ ง านระบบสารสนเทศเกิน กว่า 45 นาที หรื อตามความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศ ระบบจะยุติการใช้ งาน (Session Time-out) ผู้ใช้งานต้องทาการ Login เข้าระบบ
สารสนเทศอีกครั้ง
3.4 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและ
รหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี้
3.4.1 กาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบ
ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งหรือยกเลิกการใช้งาน
3.4.2 ส่งมอบรหัสผ่าน (Password) ชั่วคราวให้กับผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ ปลอดภัย
ควรหลี กเลี่ยงการใช้บุคคลอื่น หรื อการส่ งจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ไม่มีการป้องกันใน
การส่งรหัสผ่าน (Password)
3.4.3 กาหนดให้ผู้ใช้บริการตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน (Password)
3.4.4 ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง านไม่ บั น ทึ ก หรื อ เก็ บ รหั ส ผ่ า น (Password) ไว้ ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
3.4.5 กาหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ากัน
3.4.6 ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ ใช้งานที่มีสิทธิสู งสุดผู้ใช้งานนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งานและ
ระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตาแหน่งและมีการกาหนดสิทธิ พิเศษ
ทีไ่ ด้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้างและต้องกาหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
3.5 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์องค์กรให้กาหนดช่องทาง
การเข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส าคั ญ ที่ อ งค์ ก รพั ฒ นาในรู ป แบบของ Webbase
Application โดยเข้าถึงได้ผ่ านระบบเครือข่ายภายในซึ่งสามารถใช้งานได้เฉพาะสานักงานที่ เป็น
จุดเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าว
3.6 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภท
ชั้นความลั บในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลั บ ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบงานรวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
3.6.1 ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบงาน
3.6.2 ต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
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3.6.3 กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
3.6.4 การรับ-ส่งข้อมูลสาคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะควรได้รับการเข้ารหัส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
3.6.5 กาหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับ
ความสาคัญของข้อมูล
3.6.6 กาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมต้องสารองและลบข้อมูลที่เก็บ
อยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
4. แนวปฏิบัติก ารจากัด ระยะเวลาการเชื่อ มต่อ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Limitation
of Connection Time)
4.1 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อสาหรับ
การใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยกาหนดให้
ใช้งานได้ 45 นาที หรือตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง
4.2 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงานที่มีความสาคัญสูงระบบงาน
ที่มีการใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกองค์กร) เป็นต้น มีการจากัด
ช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อ
4.3 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีการจากัดช่วงระยะเวลาการใช้ งาน
มีการระบุ และพิสูจ น์ตัว ตนเพื่อเข้าใช้งานใหม่ตามช่ว งระยะเวลาที่กาหนดไว้ทุกๆ 45 นาที หรือ
ตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
5. แนวปฏิบัติการจัดการกับระบบซึ่งไวต่อการรบกวน
5.1 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวนมีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อ องค์กร ได้แก่ ระบบ
GFMIS หรื อ ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ระบบที่ ใ ช้ ใน
การปฏิบัติงานด้านการงบประมาณการบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายและการบริหารทรัพยากร
ซึง่ ดูแลรับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลางจะได้รับการแยกออกจากระบบงานอื่นๆ ขององค์กร
5.2 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวนต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมี
ห้องปฏิบัติงานแยกเป็นสัดส่วนและต้องมีการกาหนดสิทธิให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิใช้ระบบเท่านั้นเข้าไป
ปฏิบัติงานในห้องควบคุมดังกล่าว
6. แนวปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
6.1 ต้องมีการกาหนดมาตรการและการเตรียมการต่างๆ ที่จาเป็นก่อนซึ่งรวมถึงการเตรียม
การป้องกันทางกายภาพสาหรับสถานที่ที่จะอนุญาตการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกล ก่อนที่
จะอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติงานจากระยะไกล
6.2 ต้องมีการกาหนดมาตรการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสื่อสารข้อมูลระหว่าง
สถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกลและระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่ม
ปฏิบัติงานจากระยะไกล
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6.3 ต้องกาหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพสาหรับสถานที่ที่จะมี
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกล (ซึ่งรวมถึงตึกอาคารสานักงานและสิ่งแวดล้อมภายนอก)
เพื่อป้องกันการขโมยอุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเชื่อมต่อจากระยะไกลโดย
ผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อเข้าสู่ระบบงานขององค์กร
6.4 ต้องกาหนดให้ผู้ ปฏิบัติงานจากระยะไกลไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือเพื่อนของตน
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในสถานที่ดังกล่าว
6.5 ต้องมีการกาหนดมาตรการควบคุมสาหรับการใช้เครือข่ายจากที่บ้านเพื่อเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรรวมทั้งมาตรการควบคุมการใช้เครือข่ายไร้สายที่บ้าน
6.6 ต้องมีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรจากระยะไกลมีการป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์ตามที่องค์กรต้องการ
6.7 ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกลการจัดเก็บข้อมูลและ
อุปกรณ์สื่อสารไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
6.8 องค์ก รไม่อ นุ ญาตให้ ใ ช้งานอุ ปกรณ์ที่ เป็ นของส่ ว นตัว เพื่อ เข้ าถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยองค์กร
6.9 องค์กรต้องกาหนดชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทาสาหรับการปฏิบัติงาน
จากระยะไกลชั่วโมงการทางานในสถานที่ดังกล่าว ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้งานได้และ
ระบบงานและบริการต่างๆ ขององค์กรที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล
6.10 องค์กรต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการขออนุมัติและการยกเลิกการปฏิบัติงาน
จากระยะไกลการกาหนดหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงระบบงานและการคืนอุปกรณ์ที่ใช้งาน เมื่อมี
การยกเลิกการปฏิบัติงาน
7. แนวปฏิบัติการหมดเวลาใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-out)
7.1 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน รวมถึง
ปิดการใช้งานด้วยหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งานช่วงระยะเวลา 45 นาที หรือตามความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศ
7.2 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาการล้างหน้าจอหลังจากที่ไม่มีกิจกรรม
การใช้งานช่วงระยะเวลา 45 นาที หรือตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันผู้อื่น
เห็นข้อมูลบนหน้าจอ
7.3 ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใช้งานที่สั้นขึ้น
สาหรับ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น ระบบงบประมาณการเงิน ระบบงาน
เงินเดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ส่วนที่ 8
นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(Use of Personal Computer Policy)
1. วัตถุประสงค์
ข้อกาหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้
ทราบถึงหน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่ ว นบุคคลและผู้ ใช้ควรทา
ความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันทรัพยากรและข้อมูลที่มีค่าขององค์กร ให้เป็น
ความลับ มีความถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติทั่วไป
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่องค์กรอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานเป็นทรัพย์สินขององค์กร ดังนั้น ผู้ใช้
จึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานขององค์กร
3.2 โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิว เตอร์ขององค์กร ต้องเป็นโปรแกรมที่
องค์กรได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และนาไป
ติดตัง้ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผูอ้ น่ื ใช้งานโดยผิดกฎหมาย
3.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลขององค์กร
3.4 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer name) ส่วนบุคคลจะต้องกาหนดโดยเจ้าหน้าที่
ขององค์กรเท่านั้น
3.5 การเคลื่อนย้าย หรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
3.6 ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ ควรมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรม
ป้องกันไวรัส
3.7 ไม่ควรเก็บข้อมูลสาคัญขององค์กรไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ท่านใช้งานอยู่
3.8 ไม่ควรสร้าง Short-cut หรือปุ่มกดง่ายบน Desktop ที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูลสาคัญของ
องค์กร
3.9 ผู้ใช้มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยควรปฏิบัติ ดังนี้
3.9.1 ไม่ควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
3.9.2 ไม่ควรวางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Disk Drive
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4. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
4.1 ผู้ใช้ต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ
4.2 ผู้ใช้ไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของ
ตนในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
4.3 ในระหว่างเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน ผู้ใช้ควร Logout ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือล็อคหน้าจอด้วยโปรแกรม Screen Saver เมื่อไม่มีการใช้งานโดยตั้งเวลาประมาณ 10 นาที
4.4 มีการกาหนดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ เมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลา
หนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น (Session Time-out)
5. แนวปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน
ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้รหัสผ่านตาม ข้อ 5 (5.7) “การใช้งานรหัสผ่าน” ในนโยบาย
การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แนวปฏิบัติการป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
6.1 ผู้ใช้ต้องทาการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร์และโปรแกรมใช้งานต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์เป็นการป้องกันการโจมตี
จากภัยคุกคามต่างๆ
6.2 ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
6.3 ผู้ใช้ควรตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อต่างๆ เช่น Floppy Disk Thumb Drive และ Data
Storage อื่นๆ ก่อนนามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
6.4 ผู้ ใช้ ควรตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวน์ โหลด
มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนใช้งาน
6.5 ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย ซึ่งมีผล
ทาให้ ข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อระบบคอมพิว เตอร์ห รื อชุดคาสั่ งอื่นเกิด ความเสี ยหาย ถู กทาลาย
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
7. แนวปฏิบัติการสารองข้อมูลและการกู้คืน
7.1 ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่นๆ
เช่น CD DVD External Hard Disk เป็นต้น
7.2 ผู้ใช้มีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่
เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
7.3 ผู้ใช้ควรประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้บน Hard Disk ไม่ควรจะเป็นข้อมูลสาคัญ
เกี่ยวข้องกับการทางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไม่กระทบต่อการดาเนินการขององค์กร
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ส่วนที่ 9
นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Use of Notebook Computer Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสาหรับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการนาไป
ปฏิบัติงานภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลและอุปกรณ์ขององค์กรให้เกิดความปลอดภัย
ผู้ใช้จึงควรรับทราบถึงข้อกาหนดและมาตรฐานในการใช้งาน การบารุงรักษาและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติทั่วไป
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่องค์กรอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานขององค์กร
3.2 โปรแกรมที่ไ ด้ ถู ก ติ ดตั้ ง ลงบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาขององค์ ก รต้ อ งเป็ น
โปรแกรมที่องค์กรได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และ
นาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
3.3 การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer name) แบบพกพาจะต้องกาหนดโดยเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
3.4 การเคลื่อนย้าย หรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
3.5 ผู้ใช้ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
3.6 ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และรักษาสภาพของคอมพิวเตอร์
ให้มีสภาพเดิม
3.7 ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตกจาก
โต๊ะทางานหรือหลุดมือ เป็นต้น
3.8 ไม่ควรใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปในกระเป๋าเดินทางที่เสียงต่อการถูกกดทับ
โดยไม่ได้ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได้
3.9 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศ
ร้อนจัด ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
3.10 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็น
รอยขีดข่วนหรือทาให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
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3.11 ไม่ควรวางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
3.12 การเคลื่ อ นย้ า ยเครื่ อ งขณะที่ เ ครื่ อ งเปิ ด ใช้ ง านอยู่ ใ ห้ ท าการยกจากฐานภายใต้
แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น
3.13 ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่ Hard Disk กาลังทางาน
3.14 ไม่ควรใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชื้น เช่น
อาหาร น้า กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น
3.15 ไม่ควรใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
35 องศาเซลเชียส
3.16 ไม่ ค วรวางเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาไว้ ใ กล้ อุ ป กรณ์ ที่ มี ส นามแม่ เ หล็ ก
ไฟฟ้าแรงสูงในระยะใกล้ เช่น แม่เหล็ก โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น
3.17 ไม่ควรติดตั้งหรือวางคอมพิวเตอร์แบบพกพาในที่มีการสั่นสะเทือน เช่น ในยานพาหนะ
ทีก่ าลังเคลื่อนที่
3.18 การเช็ดทาความสะอาดหน้ าจอภาพควรเช็ดอย่าเบามือที่สุ ด และควรเช็ดไปใน
แนวทางเดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
4. แนวปฏิบัติการป้องกันความปลอดภัยทางด้านกายภาพ
4.1 ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล็อคเครื่องขณะที่ ไม่ได้
ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
4.2 ผู้ ใ ช้ ไ ม่ ค วรเก็ บ หรื อ ใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาในสถานที่ ที่ มี ค วามร้ อ นหรื อ
ความชื้นหรือฝุ่นละอองสูงและต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub component) ที่ติดตั้ง
อยู่ภายในรวมถึงแบตเตอรี่
5. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
5.1 ผู้ใช้ต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
5.2 ผู้ใช้ควรกาหนดรหัสผ่านให้มีคุณภาพดีอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (5.7) “การใช้
งานรหัสผ่าน” ในนโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ผู้ใช้ควรตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ 10 นาที
ให้ทาการล็อคหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่าน
5.4 ผู้ ใ ช้ ต้ อ งท าการ Logout ออกจากระบบทั น ที เ มื่ อ เลิ ก ใช้ ง านหรื อ ไม่ อ ยู่ ที่ ห น้ า จอ
เป็นเวลานาน
6. แนวปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน
ให้ ผู้ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการใช้ ร หั ส ผ่ า นตาม ข้ อ 5 (5.7) “การใช้ ง านรหั ส ผ่ า น”
ในนโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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7. แนวปฏิบัติการป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
7.1 ผู้ใช้ต้องทาการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร์ และโปรแกรมการใช้งาน
ต่า งๆ อย่ างสม่ าเสมอเพื่อ ปิ ด ช่อ งโหว่ (Vulnerability) ที่ เกิ ด ขึ้น จากซอฟต์ แวร์ เป็ นการป้ องกั น
การโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ
7.2 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ท าการปิ ด หรื อ ยกเลิ ก ระบบการป้ อ งกั น ไวรั ส ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ บ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
7.3 หากผู้ใช้พบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
(Malware) ห้ ามมิให้ผู้ ใช้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
ชุดคาสั่งที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องอื่นๆ ได้
8. แนวปฏิบัติการสารองข้อมูลและการกู้คืน
8.1 ผู้ ใ ช้ ค วรท าการส ารองข้ อ มู ล จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา โดยวิ ธี ก ารและ
สื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
8.2 ผู้ใช้ควรจะเก็บรักษาสื่อสารองข้อมูล (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยง
ต่อการรั่วไหลของข้อมูล
8.3 แผ่นสื่อสารองข้อมูลต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้จะต้องทาการทดสอบการกู้คืนอย่างสม่าเสมอ
8.4 แผ่นสื่อสารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรทาลายไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้อีก
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ส่วนที่ 10
นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Internet Security Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและ
เป็นการป้องกันไม่ให้ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เช่น การส่งข้อมูล ข้อความ คาสั่ ง ชุดคาสั่ ง หรือสิ่ งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่น
อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้

2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3.1 ผู้ดูแลระบบควรกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้ งาน
อินเทอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy
Firewall IPS/IDS เป็นต้น ห้ามผู้ใช้ทาการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Dial-Up
Modem ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและทาการขออนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
3.2 เครื่ องคอมพิว เตอร์ ส่ว นบุคคลและเครื่องคอมพิว เตอร์พกพา ก่อนทาการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทาการ
อุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่เว็บบราวเซอร์ติดตั้งอยู่
3.3 ในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการสแกนไวรัส (Virus
Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับ-ส่งข้อมูลทุกครั้ง
3.4 ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว
และทาการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
3.5 ผู้ ใ ช้ จ ะถู ก ก าหนดสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อประสิทธิภาพของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร
3.6 ผู้ ใช้ ต้องไม่เผยแพร่ ข้อมูล ที่เป็นการหาประโยชน์ส่ ว นตัว หรือข้อมูล ที่ไม่ เหมาะสม
ทางศีลธรรมหรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับองค์กร
3.7 ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานขององค์กร ที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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3.8 ผู้ใช้ไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามก
และไม่ทาการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
3.9 ผู้ใช้ไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิด จาก
การสร้างขึ้นตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้จะทาให้
ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
3.10 ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ตก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
3.11 ผู้ ใช้ ต้ องระมัดระวั งการดาวน์โ หลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ ต ซึ่งรวมถึ ง
Patch หรือ Fixes ต่างๆ จากผู้ขาย ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.12 ในการเสนอความคิดเห็ น ผ่านเว็บบอร์ด (Webboard) ผู้ ใช้ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ทีส่ าคัญและเป็นความลับขององค์กร และต้องไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อชื่อเสียงขององค์กร การทาลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ
3.13 หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วให้ทาการปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อป้องกันการเข้า
ใช้งานโดยบุคคลอื่น
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ส่วนที่ 11
นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail Policy)
1. วัตถุประสงค์
กาหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายขององค์กร ซึ่งผู้ใช้
จะต้องให้ ความส าคัญและตระหนั กถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิด
สิทธิ์หรือกระทาการใดๆ ที่จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบัติตาม
คาแนะนาของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นอย่างเคร่งครัด จะทาให้การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ผู้ ดูแ ลระบบต้ องกาหนดสิ ทธิ์ การเข้า ถึงระบบจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ ข ององค์ก ร
ให้ เ หมาะสมกั บ การเข้ า ใช้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ช้ ร ะบบและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ใ ช้ รวมทั้ ง มี
การทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานอย่างสม่าเสมอ เช่น การลาออก เป็นต้น
3.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่และรหัสผ่านสาหรับการใช้งาน
ครั้งแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
3.3 สาหรับผู้ใช้รายใหม่จะได้รับรหัสผ่านครั้งแรก (Default Password) ในการผ่านเข้า
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเมื่อมีการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกนั้น ระบบจะต้องมีการบังคับให้
เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
3.4 การกาหนดรหัสผ่านที่ดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติตามข้อ 5 (5.7) “การใช้งาน
รหัสผ่าน” ในนโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 รหัสจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านออกมา
แต่ต้องแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์แทนตัวอักษรนั้น เช่น “x” หรือ “O” ในการพิมพ์แต่ละ
ตัวอักษร
3.6 ผู้ดูแลระบบควรกาหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการ Logout ออกจาก
หน้าจอ ตัดการใช้งานผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ เช่น 15 นาที
เมื่อต้องการเข้าใช้งานต่อต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง
3.7 ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password)
ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ กรมประมง หน้ำ

68

3.8 ผู้ใช้ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 - 6 เดือน
3.9 ผู้ ใ ช้ ควรระมัด ระวัง ในการใช้จ ดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ เ พื่ อไม่ใ ห้ เกิ ดความเสี ยหาย
ต่อองค์กรหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความน่าราคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม
และไม่แสวงหาประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายขององค์กร
3.10 ผู้ใช้ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของผู้อื่นเพื่ออ่าน
รั บ -ส่ ง ข้ อ ความ ยกเว้ น แต่ จ ะได้ รั บ การยิ น ยอมจากเจ้ า ของผู้ ใ ช้ แ ละให้ ถื อ ว่ า เจ้ า ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
3.11 ผู้ใช้ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร เพื่อการทางานขององค์กรเท่านั้น
3.12 หลั ง จากการใช้ง านระบบจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เสร็จ สิ้ น ควรท าการ Logout
ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.13 ผู้ใช้ควรทาการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทาการเปิด
เพื่ อ ท าการตรวจสอบไฟล์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส เป็ น การป้ อ งกั น ในการเปิ ด ไฟล์ ที่ เ ป็ น
Executable File เช่น .exe .com เป็นต้น
3.14 ผู้ใช้ไม่เปิดหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
3.15 ผู้ใช้ไม่ควรใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือรับ -ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลอันอาจทาให้เสียชื่อเสียงขององค์กร ทาให้เกิดความแตกแยกระหว่างองค์กรผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
3.16 ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ควรระบุความสาคัญของข้อมูลลงใน
หัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.17 ผู้ใช้ควรตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน และควรจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
3.18 ผู้ใช้ควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใช้
เนื้อที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.19 ผู้ ใ ช้ ไ ม่ค วรโอนย้ า ยจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่จ ะใช้อ้ างอิง ภายหลั ง มายัง เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ของตน เพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่นแอบอ่านจดหมายได้ ดังนั้น ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ส่วนที่ 12
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ขององค์กร
โดยการกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจริงจาก
ระบบว่าได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สาย

2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
3.1 ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร จึงจะสามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายนี้ได้ กรณีที่องค์กรมีนโยบายในการใช้ชื่อผู้ใช้กลาง ให้ผู้ใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับ ค่า SSID (Service Set Identifier) และ Network
Key ในการระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
3.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดตาแหน่งการวางอุปกรณ์ Access Point (AP) ให้เหมาะสม
เป็นการควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โจมตี
สามารถรับ-ส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
3.3 ผู้ดูแลระบบต้องเลือกใช้กาลังส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานและควรสารวจว่าสัญญาณ
รั่ ว ไหลออกไป ภายนอกหรื อ ไม่ นอกจากนี้ ก ารใช้ เ สาอากาศพิ เ ศษที่ ส ามารถก าหนด ทิ ศ ทาง
การแพร่กระจายของสัญญาณอาจช่วยลดการรั่วไหลของสัญญาณให้ดีขึ้น
3.4 ผู้ดูแลระบบต้องทาการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่า
Default มาจากผู้ผลิตทันทีที่นา AP มาใช้งาน
3.5 ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่าชื่อ Login และรหัสผ่านสาหรับการตั้งค่าการทางานของ
อุป กรณ์ไร้ส าย และผู้ดูแลระบบต้องเลื อกใช้ชื่อ Login และรหัส ผ่ านที่มีการคาดเดาได้ยาก เพื่อ
ป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
3.6 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดค่าใช้ WEP หรือ WPA ในการเข้ารหั สหรือข้อมูล ระหว่าง
Wireless LAN Client และ AP เพื่อให้ยากต่อการดักจับ จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น
3.7 ผู้ดูแลระบบต้องจะมีการติดตั้ง Firewall ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายใน
องค์กร
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3.8 ผู้ดูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างสม่าเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบ
เครือข่ายไร้สาย
3.9 ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด ทางองค์กรสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าใช้ เครือข่าย
ไร้สาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
4. แนวปฏิบัติในการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายกรมประมง
4.1 การตรวจสอบยืนยันตัวตนการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายกรมประมง สามารถแบ่งเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
4.1.1 กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารกรมประมง (DOF-VIP) ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารกรมประมง และ
ผู้อานวยการกองระดับสูงหรือเทียบเท่า ยืนยันตัวตนโดยการลงทะเบียนหมายเลข Mac..Address
ของอุปกรณ์ (Notebook, Tablet, Smartphone) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 อุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อ
Wifi ชื่อ DOF-VIP ได้ทุกห้องประชุม
4.1.2 กลุ่ ม เจ้ าหน้ า ที่ก รมประมงส่ ว นกลาง (DOF-Officer) ส าหรั บ เจ้า หน้ าที่ กรม
ประมงส่วนกลางทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมา ยืนยัน
ตัวตนโดยป้อน Username และ Password เข้าใช้ Internet กรมประมง ผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยัน
ตัวตนและต้องทาการยืน ยันตัวตนทุกครั้งที่เข้าใช้งาน สามารถเชื่อมต่อ Wifi ชื่อ DOF-Officer
ได้ทุกห้องประชุมกาหนดตัด session ทุก 3 ชั่วโมง
4.1.3 กลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว (DOF-Guest) สาหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงส่วนภูมิภาค
บุคคลภายนอกที่มาประชุมผู้มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานกรมประมง ยืนยันตัวตนโดยป้อน
Username และ Password ที่แ จกให้ ร ายครั้ง ผ่ านหน้ าเว็ บไซต์ยื นยัน ตัว ตน ซึ่ง จะมี การจัด เก็ บ
เลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กาหนดโดยประมาณ
1 วัน และสามารถเชื่อมต่อ Wifi ชื่อ DOF-Guest ได้ทุกห้องประชุม
4.2 การเข้ า ใช้ ง านจะจ ากั ด เพี ย ง 1 Session ต่ อ 1 อุ ป กรณ์ เ ท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถใช้
Username เดียวกันเข้าใช้พร้อมกันได้
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ส่วนที่ 13
นโยบายป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี
(Virus and Malicious Software Protection Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและป้องกันซอฟต์แวร์และข้อมูลขององค์กร จากซอฟต์แวร์อันตรายหรือไวรัส
คอมพิวเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติในการป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี
3.1 ก่อนนาซอฟต์แวร์จากภายนอกมาใช้งานภายในองค์กร ผู้ใช้งานต้องทาการตรวจสอบ
ซอฟแวร์ดังกล่าวให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นๆ ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์อันตรายแฝงอยู่
3.2 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส เวอร์ ชั่ น ล่ า สุ ด ในระดั บ
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์
3.3 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้โปรแกรมค้นหาไวรัสทางานพร้อมกันกับการเริ่มทางานของ
ระบบประมวลผล และโปรแกรมดังกล่าวต้องทางานในขณะที่มีการใช้ระบบด้วย นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบ
ต้องมีการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.4 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งท าการตรวจทานระบบข้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจหาไวรั ส และซอฟต์ แ วร์
อันตรายอยู่เป็นประจา
3.5 ผู้ใช้งานต้องตรวจหาไวรัส ของไฟล์ ที่แนบมากับจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ห รือไฟล์ ที่
ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก่อนนาไปใช้งาน
3.6 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตราย
หรือเก็บไว้เป็นเจ้าของ
3.7 ในกรณี ที่ มี ก ารน าสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภายนอกองค์ ก รมาใช้ ผู้ ใ ช้ ง าน
สื่อข้อมูลนั้นต้องตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง
3.8 ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบการทางานของโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่าเสมอ หากพบว่า
โปรแกรมไม่ทางานตามปกติ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดาเนินการแก้ไข
3.9 ห้ามมิให้ผู้ใช้งานดาเนินการถอดถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสโดยพละการ หากมีความจาเป็น
ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดาเนินการ
3.10 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ตามที่หน่วยงานกาหนดจะ
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของกรมประมงได้
3.11 คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ตามที่หน่วยงานกาหนด
เว้น แต่มีเหตุจาเป็ นที่ไม่ส ามารถติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของกรมฯ ได้ เช่น เครื่องไม่ รองรับ
การติดตั้งโปรแกรมฯ เป็นต้น โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
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ส่วนที่ 14
นโยบายป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก
(Firewall & Intrusion Prevention System Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมการใช้งานเครือข่ายและกรองแพ็กเก็ตที่ผ่านเข้ามาในเครือข่ายองค์กร
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. แนวปฏิบัติในการป้องกันระบบเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก
3.1 อนุญาตเฉพาะบริการเครือข่ายที่จาเป็นต่อการใช้งานบริการเครือข่ายอื่นๆ ที่ เหลือ
ปิดให้หมด
3.2 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ส แกนเพื่ อ ตรวจสอบเครื อ ข่ า ยด้ ว ยโปรแกรมประเภท Network
Scanning Tools เช่น Nmap เป็นต้น
3.3 ปิดบริการรวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่จาเป็นบนไฟร์วอลล์
3.4 จ ากัด บริ การเครื อข่ายที่ทางานบนไฟร์ว อลล์ ให้มีน้อยที่สุดโดยให้ แยกบริการอื่นๆ
เหล่านั้นไปทางานบนเครื่องอื่น
3.5 จากัดชื่อบัญชีผู้ใช้บนเครื่องไฟร์วอลล์ให้มีน้อยที่สุดและไม่รันไฟร์วอลล์โดยใช้ชื่อบัญชี
ผู้ใช้ที่เป็น Root หรือ Administrator
3.6 เปลี่ยนรหัสผ่านสาหรับ Root หรือ Administrator ที่ผู้ขายกาหนดมาให้ให้เป็นรหัส
อื่นที่ยากต่อการเดา
3.7 ควรใช้ไฟร์วอลล์หลายชนิดร่วมกัน เช่น ไฟร์วอลล์แบบกรองแพ็กเก็ต ไฟร์วอลล์ แบบ
พร็อกซี่ เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงปลอดภัยในแง่มุมที่ต่างกัน
3.8 ควรใช้ ร ะบบอื่ น ท างานร่ ว มกั บ ไฟร์ ว อลล์ ได้ แ ก่ ระบบป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก (IPS)
ไฟร์วอลล์ส่วนตัว (Personal Firewall) โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) โปรแกรมกรองอีเมล์และ
กรองเว็บ (Anti Spam) ซึ่งเป็นการเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาพรวมได้สูงขึ้น
3.9 ก าหนดกฎในไฟร์ ว อลล์ ให้ ก รองทิ้ง แพ็กเก็ตที่ไม่ ประสงค์ดีตามรายการช่อ งโหว่ ที่
แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเสมอ
3.10 ป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพต่อไฟร์วอลล์ให้มีความแข็งแกร่ง เช่น จัดทาเป็น ห้อง
ทีม่ ีการควบคุมการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด
3.11 หมั่นตรวจสอบกฎของไฟร์วอลล์ เพื่อกาจัดกฎที่ไม่มีความจาเป็นทิ้งไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการประมวลผลกฎที่กาหนดไว้ของไฟร์วอลล์
3.12 เมื่อเพิ่มกฎข้อใหม่เข้าไปในไฟร์วอลล์ตรวจสอบว่ากฎที่ใส่เข้าไปนั้นไม่ขัดแย้งกับ กฎ
ทีม่ ีอยู่แล้วเดิมรวมทั้งทดสอบด้วยว่าไฟร์วอลล์สามารถป้องกันได้จริงตามกฎข้อใหม่นั้น
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3.13 ตรวจสอบว่ากฎที่กาหนดไว้บนไฟร์วอลล์ไม่มีข้อใดขัดแย้งกับนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยขององค์กรอย่างน้อยควรทาปีละครั้ง
3.14 ไม่อนุญาตให้เข้าถึงไฟร์วอลล์จากทางไกลโดยโปรแกรมประเภท Telnet หรือแม้แต่
SSH โดยการเข้าถึงให้ทาได้จากตัวเครื่องไฟร์วอลล์โดยตรง
3.15 สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบปฏิบัติการของไฟร์วอลล์ โดยการ Update Patch
อยู่เสมอ
3.16 ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่สาหรับระบบปฏิบัติการของไฟร์วอลล์อย่าง
สม่าเสมอ
3.17 ก่อ นการอัพ เกรดหรื อแก้ไ ขช่ องโหว่ข องไฟร์ว อลล์ ใ ห้ ท าส ารองข้อ มูล แบบ Full
Backup ของเครื่องไฟร์วอลล์นั้นเก็บไว้ก่อน หากมีปัญหาจะได้นากลับมาติดตั้งและใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว
3.18 ใช้ไฟร์วอลล์ร่วมกับเราท์เตอร์ เพื่อป้องกันปัญหา DoS (Denial of Service) และ
ปัญหาการเจาะระบบเข้าสู่ไฟร์วอลล์ได้โดยตรง
3.19 ใช้ไฟร์วอลล์เพื่อกั้นเครือข่ายภายใน ในกรณีที่มีความจาเป็น เช่น เครือข่ายส่วนนั้น
อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิเท่านั้นในการเข้าถึง
3.20 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล Log ของการเข้ า ถึ ง ไฟร์ ว อลล์ เ ก็ บ ไว้ รวมทั้ ง หากไฟร์ ว อลล์ มี
ขีดความสามารถในการแจ้งเตือนให้เปิดใช้ขีดความสามารถนี้ด้วย
3.21 ใช้เซิร์ฟเวอร์ เช่น Syslog แยกต่างหากอีกเครื่องหนึ่งจากเครื่องของไฟร์วอลล์ เพื่อ
เก็บบันทึกข้อมูล Log ของการเข้าถึงไฟร์วอลล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์นั้น ซึ่งจะทาให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูล Log โดยผู้บุกรุกทาได้ยากขึ้น
3.22 หากหน่ ว ยงานอื่ น ต้อ งการนาระบบขึ้น จะต้องทาเป็นหนังสื อผ่ า นผู้ อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการเป็นกรณีไป
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ส่วนที่ 15
นโยบายการสารองและกู้คืนข้อมูล
(Backup and Recovery Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกัน ความเสี ย หายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อข้อมูล เสี ยหายหรือถูกทาลายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ ผู้บุกรุกทาลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสามารถนาข้อมูลที่มีปัญหากลับมาใช้งานได้
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกการสารองข้อมูล
ต้องพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตามแนวทางต่อไปนี้
3.1 มี การจั ดทาบั ญชีระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญทั้งหมดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
กาหนดระบบสารสนเทศที่ จ ะจั ดท าระบบส ารองและจัดทาระบบแผนเตรี ยมพร้ อมกรณี ฉุกเฉิ น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2 กาหนดให้ มีการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบและกาหนดความถี่
ในการสารองข้อมูลหากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยควรกาหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูล
มากขึ้น
3.3 กาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาการสารองเก็บไว้และความถี่ในการสารอง
3.4 กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารอง เช่น การสารอง
ข้อมูลแบบเต็ม (Full Backup) หรือการสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
3.5 บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วัน /เวลา
ชื่อข้อมูลที่สารองสาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
3.6 ตรวจสอบข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของระบบว่ า มี ก ารส ารองข้ อ มู ล ไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น เช่ น
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศข้อมูล Configuration ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น
3.7 จัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้ นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้
สามารถแสดงถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลไว้
อย่างชัดเจน
3.8 จัดเก็บข้อมูลที่สารองไว้นอกสถานที่ระยะทางระหว่างสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลสารองกับ
หน่วยงานควรห่างกันเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้น ในกรณี
ที่เกิดภัยพิบัติกับหน่วยงาน เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น
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3.9 ดาเนิ น การป้ องกัน ทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่ส ารองที่ใช้จัดเก็บ ข้อมูล
นอกสถานที่
3.10 ทดสอบบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามปกติ
3.11 จัดทาขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
ตรวจสอบ และทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ใ นการกู้ คื น ข้ อ มู ล
อย่างสม่าเสมอ
3.12 กาหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้
4. แนวปฏิบัติในการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส ามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุง
แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การใช้งานตามภารกิจตามแนวทางต่อไปนี้
4.1 มีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
4.1.1 มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.1.2 มีการประเมิน ความเสี่ ยงส าหรับระบบที่มีความส าคัญเหล่ านั้นและกาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุม
ประท้วงทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
4.1.3 มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
4.1.4 มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูลและทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
4.1.5 มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ ให้ บริการภายนอก เช่น ผู้ ให้ บริการ
เครือข่ายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ
4.1.6 การสร้างความตระหนั กหรือให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอน
การปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
4.2 มี การทบทวนเพื่อปรับปรุ งแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่ าวให้ ส ามารถ
ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. แนวปฏิบัติในการสารองและกู้คืนข้อมูล
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และสามารถนาข้อมูลกลับมาใช้งานได้ ในกรณี
ที่ฮาร์ดดิสก์เสียหาย ไวรัสคอมพิวเตอร์ทาลายข้อมูล ผู้บุกรุกทาการลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การเผลอลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ใช้งานเอง โดยมีมาตรการ ดังนี้
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5.1 การสารองข้อมูล
5.1.1 ผู้ ดูแลระบบต้องตั้งค่าระบบให้ มีการส ารองข้อมูล โดยอัตโนมัติ หรือทาการ
สารองข้อมูลของระบบซึ่งอยู่ ในความรั บ ผิดชอบของตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละระบบ
ไม่ต่ากว่า 1 ครั้งต่อเดือน
5.1.2 ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่าสารองข้อมูลอัตโนมัติสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของเว็บไซต์(Web Server)
5.1.3 ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะต้องทาการสารองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของตนเองตามความเหมาะสม ไม่ต่ากว่า 1 ครั้งต่อเดือน
5.1.4 เมื่อองค์กรประกาศให้มีการสารองข้อมูลเนื่องจากจะได้มีการดาเนินการที่อาจ
ส่ ง ผลต่ อ ข้ อ มู ล ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ใ ช้ ผู้ ใ ช้ จ ะต้ อ งท าการส ารองข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.1.5 หากผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลสาคัญ
ให้พิมพ์ (Print) ออกมาเก็บสารองไว้ในรูปของเอกสารกระดาษ (Hard Copy)
5.1.6 แผนกผู้ ดูแลระบบต้องทาการทดสอบกู้ข้อมูล ส ารองในทุกระบบ โดยต้องมี
การทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการทดสอบดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลสารองจากระบบที่ใช้งานจริง
แต่ทดสอบบนระบบทดสอบ
5.1.7 ผู้ดูแลระบบต้องทาการสารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และเก็บรักษาไว้
ตามแนวทางปฏิบัติการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร โดยต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่สาคัญด้วย
5.2 การกู้คืนข้อมูล
เพื่อให้การฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดทางานของ
การประมวลผลโปรแกรม (Hang) หรือไฟฟ้าดับ ตลอดจนเหตุการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์หยุดทางานอย่างกะทันหัน หรือเปลี่ยนการทางานไปจากเดิม
ทาให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทันเวลา หรือไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ มีมาตรการ
ในการกู้คืนข้อมูล ดังนี้
5.2.1 ผู้ใช้งานจะต้องเปิดใช้งานการกู้คืน (Recovery) ของระบบปฏิบัติการตลอดเวลา
5.2.2 ผู้ดูแลระบบจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ /อุปกรณ์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์
ใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย
5.2.3 ผู้ดูแลระบบจะต้องทาการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
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ส่วนที่ 16
นโยบายการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
(Smart Device Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรั บอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบพกพาที่ เ ป็ นทรั พ ย์สิ น ของ
ทางราชการ ได้แก่ แท็ปเล็ต (Tablet) หรือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพื่อให้การใช้งานอย่างเป็น
ระบบ มี แ บบแผนและสามารถจั ด การปั ญ หาความปลอดภั ย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งอาจมีการถูกโจมตีและเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หน่วยงานภายในกรมประมง
3. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติทั่วไป
3.1 ผู้ใช้ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
3.2 ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่เป็นขององค์กร
และรักษาสภาพให้มีสภาพเดิม
3.3 ไม่ควรใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่เป็นขององค์กรในกระเป๋าที่เสี่ยงต่อการถูกกดทับ
โดยไม่ได้ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได้
3.4 หลี กเลี่ ย งการใช้นิ้ ว หรื อของแข็ง เช่ น ปลายปากกา กดสั มผั ส หน้าจอให้ เป็น รอย
ขีดข่วนหรือทาให้จอแตกเสียหายได้
3.5 ไม่ควรใช้ห รื อวางอุป กรณ์สื่ อสารแบบพกพาใกล้ สิ่ งที่เป็นของเหลว ความชื้น เช่น
อาหาร น้า กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น
3.6 ไม่ควรวางอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็ ก ไฟฟ้าแรงสู ง
ในระยะใกล้ เช่น แม่เหล็ก โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น
3.7 การเช็ดทาความสะอาดหน้ าจอภาพควรเช็ดอย่า งเบามือที่ สุ ด และควรเช็ดไปใน
แนวทางเดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
4. แนวปฏิบัติการป้องกันความปลอดภัยทางด้านกายภาพ
4.1 ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล็อคเครื่องขณะที่ ไม่ได้
ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
4.2 ผู้ ใ ช้ ไ ม่ ค วรเก็ บ หรื อ ใช้ ง านอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบพกพาในสถานที่ ที่ มี ค วามร้ อ น /
ความชื้น/ฝุ่นละอองสูงและต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้ทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub component) ที่ติดตั้ง
อยู่ภายในรวมถึงแบตเตอรี่
4.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายบนอุปกรณ์สื่อสาร
แบบพกพา (Jailbreak)
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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5. แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
5.1กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต้องปฏิบัติตามนโยบายส่ว นที่ 12 นโยบาย
การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
5.2กรณี ที่ต้ องการเข้ าถึ งระบบสารสนเทศต้อ งปฏิบั ติต ามนโยบายส่ ว นที่ 3 นโยบาย
การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนที่ 17
นโยบายการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Conference Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมและแนวทางในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ให้กระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพื่อให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้ควบคุมระบบ
3. คาจากัดความ
3.1 ระบบควบคุมการประชุม หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสาร
ข้อมูลกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ
3.2 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมของกรมประมงที่กระทา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.3 ผู้ควบคุมระบบ หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุม
ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เริ่มทาการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
4. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ควบคุมระบบ
4.1 ทาให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ โดยผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือการโทรคมนาคม ทั้งประเภทที่ใช้สายและไร้สาย ได้แก่
เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือแลน (Local Area Network : LAN)
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบวงจรเช่า (Leased Line) เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัลหรือ
ไอเอสดีเอ็น (Integrated Services Digital Network : ISDN หรือเครือข่ายแบบ Wide Area
Network : WAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไมโครเวฟ เครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม เครือข่าย
การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม
4.2 เชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน
4.3 ทาให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทาง
4.4 มีอุปกรณ์นาเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือการโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร
คู่มือ นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน
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4.5 มี อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงหรื อ แปลงสั ญ ญาณเสี ย งหรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพ
ทีเ่ หมาะสมกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการโทรคมนาคมที่เอื้ออานวยต่อการรับซม
และรับฟ้ง ของผู้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณี
5. แนวปฏิบัติทั่วไปในการประชุมของผู้ร่วมประชุม
5.1 มี อุ ป กรณ์ แ สดงผลข้ อ มู ล ที่ ถู ก ส่ ง ผ่ า นมาจากระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
การสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคมให้เป็นข้อมูลที่ผู้ร่วมประชุมสามารถรับรู้ได้ เช่น ลาโพง จอภาพ
เครื่องฉายภาพวีดิทัศน์ (video projector) อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นเอกสาร (hard copy) เป็นต้น
5.2 กรณี มี ก ารประชุ ม ในห้ อ งประชุ ม จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง วั ส ดุ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ซั บ เสี ย ง
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพของห้องประชุม เพื่อป้องกันเสียงก้องหรือเสียงสะท้อน
5.3 เมื่อผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกาหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
ในการประชุม ครั้ ง ใดแล้ ว ผู้ มีห น้ าที่ จั ดการประชุม ต้องดาเนิน การเพื่ อให้ มีก ารใช้ร ะบบควบคุ ม
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการใดๆ ก่อนจัดการประชุม
โดยจะต้องจัดให้ มีผู้ ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดระบบเพื่อตรวจสอบการทางานและแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย ทั้งนี้ ระบบ
ควบคุมการประชุมจะต้องพร้อมทางานก่อนการประชุมและจะต้องมีการทดสอบระบบเสียง ภาพกับ
ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมทุกครั้ง
5.4 ในการบริหารจัดการระบบตามข้อ 5.3 ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ควบคุมระบบ
จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุด
การส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที
หากมีเหตุจาเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน
5.5 ในระหว่างการประชุมผู้ร่ ว มประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กาลั ง
นาเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่
จะมีการตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่ง
ข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจาเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ 5.4
6. แนวปฏิบัติทั่วไปของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุม
6.1 มีเทคโนโลยีหรือมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น
เว้นแต่การรับรองหรื อบันทึกเพิ่มเติม หรื อการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติ ใน
การติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถ
ยืนยันได้ว่าได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์
และสามารถแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้
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6.2 ในกรณีที่มีการบันทึกเสี ยงหรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้ มี
วิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยัน
ได้ว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ดาเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
เรื่อง ดังต่อไปนี้
6.2.1 การระบุตัวตน (Identification)
6.2.2 การยืนยันตัวตน (Authentication)
6.2.3 การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
6.2.4 ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทา (Accountability)
7. แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
7.1 กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายต้องปฏิบัติตามนโยบาย ส่วนที่ 5 นโยบาย
การควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย (Network Access Control) หรือ ส่วนที่ 12
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
7.2 กรณีที่ต้องการเข้าถึงระบบสารสนเทศต้องปฏิบัติตามนโยบายส่วนที่ 3 นโยบาย
การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนที่ 18
นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า นโยบายและมาตรฐานต่ า งๆ ด้ า นความปลอดภั ย สารสนเทศมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งมี
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติองค์กรจาเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ทั้งทางด้านกระบวนการ
ทางานรวมถึงด้านเทคนิค ทั้งนี้การตรวจสอบมิได้จากัดเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบหรือคณะทางาน
สอบทาน แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานของตนเอง

2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
3. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
4. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก (External Auditor)
5. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. แนวทางปฏิบัติในการสอบทาน
3.1 การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง ปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ
3.1.1 กาหนดให้มีคณะทางานสอบทาน ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.2 ดาเนินการสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น ตอน และกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย
สารสนเทศ ว่าสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ โดยรายงานสรุปผลเป็นรายไตรมาสหรืออย่างน้อยทุก
6 เดือ น ให้ CIO ทราบพร้ อ มเสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุง แก้ ไขในกรณี ที่พ บว่ าระบบการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดบกพร่อง
3.1.3 หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการสอบทานอย่างสม่าเสมอ
ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านว่ า สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย และกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความปลอดภั ย
สารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านการให้
คาแนะนาในการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว
3.1.4 กาหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยผู้ ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
(External Auditor) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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3.1.5 รายการที่สอบทาน
3.1.5.1 การป้องกันการบุกรุกระบบ
3.1.5.2 การสารองข้อมูล
3.1.5.3 การควบคุมการเข้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย
3.1.5.4 การควบคุมผู้เข้า-ออกอาคาร
3.1.5.5 การซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.2 การกากับดูแลการปฏิบัติตามด้านเทคนิค
3.2.1 ผู้บริหารต้องกากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทราบถึงความรับผิดชอบด้าน
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและได้มีการปฏิบัติในทางที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการจัดให้มี
มาตรการในการวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
สารสนเทศ
3.2.2 แผนกด้านตรวจสอบภายในหรือคณะทางานสอบทานต้องตรวจสอบการควบคุม
ทางด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้ง
การปฏิบัติตามการควบคุมเหล่านั้น
3.2.3 ในระบบสารสนเทศโดยเฉพาะระบบที่ ส าคั ญ และมี ค วามเสี่ ย งสู ง ต้ อ งมี
การทดสอบระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ เช่น การทดสอบ
การเจาะระบบ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบถึงจุดเปราะบางของระบบและประสิทธิผลของการควบคุม
ด้านความปลอดภัย
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์
ระบบงาน และเอกสารที่จาเป็นสาหรับงานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการปกป้องจาก
การลักลอบใช้งานหรือใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ และการควบคุมจากัดการเข้าใช้งานให้เฉพาะ
แผนกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเท่านั้น
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ส่วนที่ 19
นโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ
(Compliance Policy)
1. วัตถุประสงค์
การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิด ข้อบังคับ
ทางกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานขององค์กร การที่องค์กรทราบถึงข้อกาหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะสามารถทาให้องค์กรมีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวมทั้งวางมาตรการควบคุม
ทีเ่ หมาะสมได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กองกฎหมาย
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ผู้ใช้งาน
3. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามข้อบังคับ
3.1 การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านกฎหมาย
บรรดากฎหมายใดๆ ที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ ใ นประเทศไทย ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ผู้ ใ ช้ ง าน
คอมพิ ว เตอร์จ ะต้ องตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต ามอย่ างเคร่ง ครั ด และไม่ ก ระท าความผิ ด นั้ น ดั ง นั้ น
หากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์กระทาผิดตามกฎหมายดังกล่าว องค์กรถือว่าความผิดนั้นเป็น ความผิ ด
ส่วนบุคคล
3.2 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.1 ข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร ถือว่าเป็นข้อมูล ที่มี
ความสาคัญ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่งานหรือได้รับอนุญาตจากผู้บริหารเท่านั้น
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
3.2.2 ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นข้อมูลลับ และสามารถเปิดเผยได้เฉพาะผู้ที่
มีสิทธิ์ เช่น เจ้ าหน้าที่เองหรื อผู้ ทางานที่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ดีองค์กรสงวนสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่สร้างและเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศขององค์กร
3.3 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
3.3.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่นาซอฟต์แวร์ภายนอกมาใช้ในระบบประมวลผลขององค์กร
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาฯ ต้อง
สอบทานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเรื่องลิขสิทธิ์ขององค์กรและความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยสารสนเทศในการนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาใช้ตามลาดับ
3.3.2 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ทาสาเนา หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่องค์กรได้จัดซื้อลิขสิทธิ์เพื่อ
การใช้งาน ยกเว้นการทาสาเนานั้นเพียงแต่เพื่อไว้ใช้สาหรับเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อเป็นสาเนาไว้ใช้แทน
ซอฟต์แวร์ต้นฉบับเท่านั้น
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3.3.3 ซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาภายในองค์กร ทั้งโดยบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์กร องค์กรไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทาสาเนาหรือเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์กร โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3.4 ผู้ที่ใช้งานซอฟต์แวร์บนระบบสารสนเทศขององค์กรทั้งหมด ต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อกาหนดของผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด
3.3.5 ซอฟต์แวร์ที่ได้จัดซื้อจากภายนอกอาจมีเงื่อนไขในเรื่องลิขสิทธิ์ด้านการใช้งานที่
แตกต่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อต้องรับผิดชอบในการศึกษาถึงเงื่อนไขดังกล่าว
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องสร้างความตระหนักถึงผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว
ได้ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ และข้อห้ามที่เกี่ยวข้อง
3.3.6 การจัดซื้อหรือใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ด้านลิ ขสิทธิ์ ห้ามน าซอฟต์แวร์ที่ซื้อไปติดตั้งที่คอมพิว เตอร์เครื่องอื่นนอกเหนือจากเครื่องที่ได้ มี
การติดตั้งแล้วตามข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
3.3.7 ทาการตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดเป็นไปตามข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
3.3.8 เจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนละเมิดข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ของเจ้าของซอฟต์แวร์ถือว่าเป็น
การละเมิ ด นโยบายความปลอดภั ย สารสนเทศขององค์ ก ร ถึ ง แม้ ก ารละเมิ ด นั้ น จะเป็ น ไป เพื่ อ
การปฏิบัติงานขององค์กรก็ตาม เจ้าหน้าทีต่ ้องรับผิดชอบผลเสียหายทั้งหมด
4. แนวปฏิบัติในการบังคับใช้สาหรับการฝ่าฝืนและบทลงโทษ
4.1 กรณีที่องค์กรตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายใดมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง
ฝ่าฝืนนโยบาย หรือประพฤติโดยมิชอบ เช่น โหลดบิต การสร้างโปรเซสที่กินกาลังระบบ การขโมย
ข้อมูล การเจาะระบบ การเข้าถึงระบบโดยปราศจากความยินยอมหรือการอนุญาตของผู้ดูแลระบบ
เป็นต้น องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และ/หรือหยุด
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานนั้นดังนี้
4.1.1 ละเมิดกฎครั้งแรก ทาหนังสือตักเตือน
4.1.2 ละเมิดกฎครั้งที่ 2 ซ้าโดยเจตนา ทาหนังสือตักเตือน ระงับ User ชั่วคราว 1 เดือน
4.1.3 ละเมิดกฎครั้งที่ 3 ซ้าโดยเจตนา ทาหนังสือตักเตือน ระงับ User ชั่วคราว 2 เดือน
4.2.4 ละเมิดกฎซ้ามากกว่า 3 ครั้งโดยเจตนา ทาหนังสือตักเตือน ยกเลิก User ถาวร
4.2 องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรแบนด์วิดท์ (Bandwidth Quota) ของผู้ใช้งานแต่ละคน
เพื่อการจัดการทรัพยากรแบนด์วิดท์ที่เหมาะสม
4.3 หากการกระทาอันฝ่าฝืนต่อนโยบายนี้เป็นความผิดตามกฎหมายให้องค์กรดาเนินคดี
ตามกฎหมายโดยลาดับต่อไป และองค์กรไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทาที่เกิดจากผู้ใช้งานและ/
หรือบัญชีผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายนี้
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ส่วนที่ 20
นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(Information Security Awareness Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อ เผยแพร่ น โยบายและแนวปฏิ บัติใ ห้ กั บบุ คลากรและบุ คคลที่เ กี่ย วข้ องได้มี ความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตลอดจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่
3. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
4. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดฝึกอบรม
5. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
6. เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
3. แนวปฏิบัติการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3.1 จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่าเสมอโดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการ
เสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของหน่วยงาน
3.2 จัดทาคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
3.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู้หรือข้อระวังในรูปแบบที่สามารถ
เข้ า ใจและน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ ง่ า ยซึ่ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเกร็ ด ความรู้ อ ยู่ เ สมอ โดยการติ ด ประกาศ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
3.4 สนับสนุนให้มีส่วนร่วม และนาสู่การปฏิบัติตลอดจนติดตามประเมินผลและสารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
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หน่วยงานภายในกรมประมง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

สานักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
กองตรวจการประมง
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
กองประมงต่างประเทศ
กองแผนงาน
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า
กองควบคุมการประมงนอกน่านน้าและการขนถ่ายสัตว์น้า
สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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