
ประกาศองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
ครั้งที่  14/2558 

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2558 

    

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าประกาศ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินการใดๆ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2558” 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2555 
ข้อ 4  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม

ประกาศนี้มี 2 ส่วน ดังนี้ 
4.1 นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย

ครอบคลุมตามข้อ 4 
4.2 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย

ครอบคลุมตามข้อ 5-16 
ข้อ 5  นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศนี้มี 2 ส่วน ดังนี้ 

5.1 ส่วนที่ว่าด้วยการจัดท านโยบาย 
(1) ผู้บริหาร  
(2) นโยบายได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้ใช้งานทราบและสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
(3) ก าหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน 
(4) มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.2 ส่วนที่ว่าด้วยรายละเอียดของนโยบาย 
(1) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ มีนโยบายที่จะควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับ

อนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานและสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

/ (2) มีระบบ ..... 
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(2) มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ มีนโยบายในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน โดยมีการแยกประเภทและจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบ
ส ารอง ระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใช้งาน
เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

(3) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ มีนโยบายในการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยง รวมถึงก าหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 6  การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ (Access Control) 
6.1 มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล โดยค านึงถึงการใช้

งานและความม่ันคงปลอดภัย 
6.2 ในการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องก าหนดตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับการอนุญาต การก าหนดสิทธิ หรือการมอบอ านาจของหน่วยงาน 
6.3 ต้องก าหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ล าดับความส าคัญ หรือล าดับชั้นความลับของ

ข้อมูล รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง 
ข้อ 7  การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เพ่ือควบคุมการ

เข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพ่ือปูองกันการเข้าถึงจากผู้
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อยดังนี้ 

7.1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงก าหนดให้มี
มาตรการเชิงปูองกันตามความเหมาะสม 

7.2 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ต้องก าหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติส าหรับ
การลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งาน 
เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนต าแหน่ง โยกย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง 

7.3 การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) ต้องจัดให้มีการควบคุมและ
จ ากัดสิทธิ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิ
จ าเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง 

7.4 การบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) ต้องจัดให้
มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านส าหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม 

7.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights) ต้องจัดให้มี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
 

/ ข้อ 8 การก าหนด .... 
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ข้อ 8  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพ่ือปูองกันความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท าที่ไม่ถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

8.1 การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use) ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับผู้ใช้งานในการ
ก าหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 

8.2 การปูองกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
เพ่ือปูองกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล 

8.3 การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and 
Clear Screen Policy) ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือ
สารสนเทศอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ และต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศ
เมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน 

ข้อ 9  การควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย (Network Access Control) เพ่ือ
ควบคุมปูองกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยมีการก าหนดกระบวนการควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่าย 

9.1 การใช้บริการเครือข่าย ต้องก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียง
บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น 

9.2 การยืนยันตัวบุคคลส าหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน (User Authentication for 
External Connections) ต้องก าหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอก
หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ 

9.3 การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks) ต้องมีวิธีการ
ที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน 

9.4 การปูองกันพอร์ตที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote Diagnostic and 
Configuration Port Protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้ง
การเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย 

9.5 การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) ต้องท าการแบ่งแยกเครือข่ายตาม
กลุ่มของผู้ใช้งานทั่วไป กลุ่มผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศ และกลุ่มผู้ใช้งานภายนอก 

9.6 การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control) ต้องควบคุม
การเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างกันให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
ควบคุมการเข้าถึง 

 
 

/ 9.7 การควบคุม.......  
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9.7 การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control) ต้องควบคุมการ
จัดเส้นทางบนเครือข่ายเพ่ือให้การเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนข้อมูลหรือ
สารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ 

ข้อ 10  การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) เพื่อปูองกัน
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต อันจะเป็นการปูองกันทรัพยากรและข้อมูลของหน่วยงานให้มี
ความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้ 

10.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
จะต้องควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย 

10.2 ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication) ต้องให้
มีการพิสูจน์ตัวตนส าหรับผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ เพื่อปูองกันผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้
งานระบบสารสนเทศ 

10.3 การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System) ต้องจัดท าหรือจัดให้
มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถท างานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการท างานในลักษณะอัตโนมัติ
ซึ่งเอ้ือต่อการก าหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 

10.4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ต้องก าหนดให้มีการ
ควบคุมการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ส าหรับระบบ เพื่อปูองกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

10.5 เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น 
(Session time-out) 

10.6 การจ ากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of connection time) 
ต้องจ ากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพ่ือให้มีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึนส าหรับระบบสารสนเทศหรือ
โปรแกรมท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความส าคัญสูง 

ข้อ 11 การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and Information 
Access Control) โดยต้องมีการควบคุมอย่างน้อยดังนี้ 

11.1 การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ ต้องควบคุมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่บุคคลภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานต้องได้รับการ
อนุญาตจากหัวหน้าฝุายสารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

11.2 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความส าคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องได้รับการ
แยกออกจากระบบอ่ืนๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มีการควบคุมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Mobile Computing and 
Teleworking) 
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11.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องก าหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปูองกันสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ 

11.4 การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) ต้องก าหนดแนวปฏิบัติ แผนงาน
และข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน 

ข้อ 12  การจัดท าระบบส ารองข้อมูล มีแนวทางจัดท าต่อไปนี้ 
12.1 ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดท าระบบส ารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่

เหมาะสม 
12.2 ต้องจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ 

12.3 ต้องมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบส ารอง และการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

12.4 ต้องมีการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารองและระบบ
แผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

12.5 มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดท าระบบส ารอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ข้อ 13  การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้ 

13.1 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบ
สารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

13.2 ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน (Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External 
Auditor) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ข้อ 14  กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่องค์กร
หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลยหรือฝุาฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive 
Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น 

ข้อ 15  ให้ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบงานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามประกาศนี้และให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันโดยทุก 
2 ปี จะต้องทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
หรือรองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของหน่วยงาน (Chief Information Officer : CIO)  

ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2558 

(ลงนาม)   พิพัฒน์  ชนินทยุทธวงศ์ 
        นายพิพัฒน์  ชนนิทยทุธวงศ์ 

      ผูอ้ านวยการองค์การอุตสาหกรรมปาุไม้ 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นายปริญญา  ร่มแสง) 
หัวหน้างาน (ระดับ 6) ฝุายสารสนเทศ  

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 



 

 
 

 


