นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2565

สําเนาคู
ฉบับ
-๑-

ประกาศสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
โดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมาตรา ๕ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรั กษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงาน
ของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได และตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส เรื่ อง แนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ดา นสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ประกอบกับตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ ของ
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ควบคุมหรือกํากับดูแล และหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศจัดทําประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ใหสอดคลองกับนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร เพื่อปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ตามประมวลแนวทางปฏิบัติ
และกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงาน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงาน
ของรัฐมีความมั่ นคงปลอดภั ย มีมาตรการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุ กคามทางไซเบอร เปน ที่
ยอมรั บ ในระดั บ สากล สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ จึ ง เห็ น ควรกํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ในการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นสารสนเทศ เพื่อเปน เครื่องมือใหกับ ผูใชงาน ผูดูแลระบบงาน และ
ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ใช เ ป น แนวทางในการดู แ ลรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ จึงออกประกาศดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ”
ขอ ๒ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ประกอบดวย
นโยบายที่ ๑ นโยบายการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
๒) การควบคุมการเขาออกหองศูนยคอมพิวเตอร

๓) การควบคุม...

-๒-

๓) การเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ
- การใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ
- การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน
- การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
- การควบคุมการเขาถึงเครือขาย
- การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
- การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ
๔) การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
๖) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
๗) การใชงานอินเตอรเน็ต และเครือขายสังคมออนไลน
๘) การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
๙) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
๑๐) การใชงานระบบไฟรวอลล
๑๑) การใชงานระบบตรวจจับและปองกันผูบุกรุก
นโยบายที่ ๒ นโยบายการรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสํ า รองข อ มู ล ระบบสํ า รอง และการปฏิ บั ติ ง าน
ในสภาวะฉุกเฉิน
นโยบายที่ ๓ นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
๒) การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบดานสารสนเทศ
ขอ ๓ หนวยงานตองจัดทํา “แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร” ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของสํานักงาน
ขอ ๔ การกําหนดความรับผิดชอบ
๔.๑ เลขาธิการสภาความมั่ นคงแหงชาติ ในฐานะผูบริหารระดับสู งสุด (Chief Executive
Officer : CEO) ของสํานักงาน เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น กรณีระบบ
คอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แกสํานักงานหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจาก
ความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ
๔.๒ ผูบริหาร...

เอกสารแนบท้ายประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2565

คานา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ สานักงานในปัจจุบัน เพราะเข้ามาช่ว ยอานวย
ความสะดวกในการดาเนินงาน ทาให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยประหยัดต้นทุนในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสานักงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ทาให้สานักงานมีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นจากภัยคุ กคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังสานักงานต่างๆ ส่งผลให้ช่องทางในการถูกบุกรุก
เปิดกว้างขึ้นและอาจก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับ สานักงานได้หลายรูปแบบ เช่น โปรแกรม
ประสงค์ร้าย หรือการบุกรุกโจมตีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อก่อกวนให้ระบบใช้การไม่ได้ รวมถึง
การขโมยข้อมูลหรือความลับทางราชการ ส่งผลให้ สานักงานสูญเสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการ
และผู้ดูแลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความจาเป็นจะต้องตระหนักถึงการดูแล
บารุงรักษา และการควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านั กงาน เพื่อให้การดาเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์มีความมั่น คง
ปลอดภัยและเชื่อ ถือได้ และเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และให้การดาเนินการของหน่วยงานภายใน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของสานักงานนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด และต้ อ งท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ และปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศฉบั บ นี้
จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้ งาน ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ทุ ก คน ในการดู แ ลรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ของสานักงานต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

สารบัญ
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
2. องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3. คานิยาม
หมวด 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
1. วัตถุประสงค์
2. การกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
3. การควบคุมการเข้าออก อาคาร สถานที่
4. ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ
6. การบารุงรักษาอุปกรณ์
7. การนาทรัพย์สินของสานักงานออกนอกสานักงาน
8. การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกสานักงาน
9. การกาจัดอุปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง
หมวด 2 การควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
1. วัตถุประสงค์
2. คาจากัดความของผู้เกี่ยวข้อง
3. บทบาทและความรับผิดชอบ
4. กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
หมวด 3 การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
2. การกาหนดลาดับความสาคัญของข้อมูลและการใช้งานข้อมูล
3. กระบวนการหลักในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
6. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
7. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
8. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ
9. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
10. การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ
11. การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

12. การพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอก
13. การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน
หมวด 4 การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติ
หมวด 5 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1. วัตถุประสงค์
2. การใช้งานทั่วไป
3. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
4. แนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน
5. การป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
6. การสารองข้อมูลและการกู้คืน
หมวด 6 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
1. วัตถุประสงค์
2. การใช้งานทั่วไป
3. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
5. แนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน
6. การป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
7. การสารองข้อมูลและการกู้คืน
หมวด 7 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
หมวด 8 การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 9 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
หมวด 10 การใช้งานระบบไฟร์วอลล์
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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หมวด 11 การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก
หมวด 12 การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการสารองข้อมูล ระบบสารอง และการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน
หมวด 13 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
2. แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
หมวด 14 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
2. แนวปฏิบัติ
ผนวก การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของสานักงาน
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ หรือต่อไปนี้เรียกว่า
“ส านั กงาน” เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม มีประสิ ทธิภ าพ มีความมั่นคงปลอดภั ย และสามารถด าเนิน งานได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ สานักงานจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยกาหนดให้ มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ
(Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัย
คุกคามต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1 การจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความเชื่ อ มั่ น และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงาน ทาให้ดาเนินงานได้อย่า งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.2 กาหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของหน่วยของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ทีม่ ีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.3 นโยบายและแนวปฏิบัตินี้จะต้องทาการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสานักงานได้รับทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
1.4 เพื่อกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับสานักงาน ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน ในการดาเนินงาน
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.5 นโยบายนี้ต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “การตรวจสอบประเมินนโยบาย”
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2. องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2) การควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
3) การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
4) การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
6) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
7) การใช้งานอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์
8) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
9) การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
10) การใช้งานระบบไฟร์วอลล์
11) การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก
ส่วนที่ 2 นโยบายการรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1) แนวทางปฏิบัติในการสารองข้อมูล ระบบสารอง และการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
2) การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ
องค์ ป ระกอบของนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
ของสานักงาน แต่ละส่วนที่กล่าวข้างต้นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ รายละเอียดของมาตรฐาน (Standard)
แนวทางปฏิบั ติ (Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานักงาน เพื่อที่จะทาให้สานักงานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อการดาเนินงาน ทรัพย์สิน
และบุคลากรของสานักงาน ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของสานักงานนี้ จัดเป็น
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของสานักงาน หน่วยงานภายนอก และผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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3. คานิยาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงาน ประกอบด้วย
คานิยาม ดังนี้
สานักงาน หมายความว่า สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หน่วยงานภายใน หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการ กอง กลุ่ ม กลุ่ มงาน สถาบัน ศูนย์ และ
หน่วยงานอื่นภายในสานักงาน
ศูน ย์ฯ หมายความว่า ศูน ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ศทส.) เป็นหน่ว ยงานภายใน
ของสานักงาน ทีใ่ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คาปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายภายในสานักงาน
ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) หมายความว่า เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้บริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสู งระดั บกรม (Department Chief Information Officer :
DCIO) หมายความว่า รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดั บ สู ง ระดั บ กรม หรื อ ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานที่ เ ลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ม อบหมายให้ ดู แล
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน หรือผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้าง
การบริหารราชการของสานักงาน
ผู้อานวยการศูน ย์ ฯ หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
ส านั กงาน หรื อผู้ ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ งชาติม อบหมายให้ ปฏิบัติห น้ าที่ดูแลรับผิ ดชอบงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ใช้งาน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร
จัดการ หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน โดยมีสิทธิและหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (Role)
ที่กาหนดในการเข้าถึงสารสนเทศของสานักงาน ดังนี้
- ผู้บริหาร หมายความว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง ที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ผู้อานวยการกอง/สานัก/กลุ่ม/สถาบัน/ศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม/
ศูนย์/กลุ่มงาน
- ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้พัฒนาระบบ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน
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- ผู้ดูแลครุภัณฑ์ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ เป็นผู้ควบคุมดูแล
พั ส ดุ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของส านั ก งานที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของหน่ ว ยงานภายใน ให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมิให้เกิดการสูญหาย
- เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
หรือบุคลากรอื่นใดของสานักงาน
- บุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาประชุมหรือปฏิบัติงาน
ร่วมกับสานักงาน
หน่วยงานภายนอก หมายความว่า หน่วยงานภายนอกที่สานักงานอนุญาตให้มีสิทธิในการเข้าถึงและ
ใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของสานักงาน โดยจะได้รับสิทธิในการใช้งานตามอานาจหน้าที่ และต้องรับผิดชอบ
ในการรักษาความลับของข้อมูล
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security) หมายความว่า การรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ส าหรั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านัก งาน เพื่ อ การธ ารงไว้ซึ่ ง ความลั บ
(Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ
รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การห้ามปฏิเสธ
ความรับผิด (Non-Repudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) และหมายความรวมถึง การป้องกันทรัพย์สิน
สารสนเทศจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ทาสูญหาย ทาให้เสียหาย ถูกทาลายหรือ
ล่วงรู้โดยมิชอบ
มาตรฐาน (Standard) หมายความว่ า บรรทั ด ฐานที่ บั ง คั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายความว่า รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ที่ต้องนามาปฏิบัติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายความว่า แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนาให้ปฏิบัติตาม
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสั่ ง ชุดคาสั่ ง หรือสิ่ งอื่นใดที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าของข้อมูล หมายความว่า ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบดูแลข้อมูลโดยตรง
โดยเจ้าของข้อมูล ทาการทบทวนและอนุมัติการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และได้รับผลกระทบ
โดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย
สารสนเทศ (Information) หมายความว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูล นามาผ่านการประมวลผล
การจัดระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ และอื่นๆ
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ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน
โดยมีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name) หมายความว่า ชื่อที่กาหนดเฉพาะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่าย โดยจะมีชื่อที่ไม่ซ้ากัน ทาให้บ่งบอกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ใดในระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (Network System) หมายความว่า ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือ
การส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของสานักงานได้ เช่น ระบบแลน ระบบ
อินทราเน็ต ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- ระบบแลน (Local Area Network: LAN) และระบบอิน ทราเน็ต (Intranet) หมายความว่ า
ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในสานักงานเข้าด้วยกัน
เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์ เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายในสานักงาน
- ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสานักงาน เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
SSID (Service Set Identifier) หมายความว่า บริการที่ระบุชื่อของเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่าย
ที่ไม่ซ้ากัน โดยที่ทุกๆ เครื่องในระบบต้องตั้งค่า SSID ค่าเดียวกัน
WPA (Wi-Fi Protected Access) หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในเครือข่ายไร้สาย
VPN (Virtual Private Network) หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนส่วนตัว โดยในการรับส่ง
ข้อมูลจริงจะทาการเข้ารหัสเฉพาะแล้วรับส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านได้ และ
มองไม่เห็นข้อมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง
ไฟร์วอลล์ (Firewall) หมายความว่า เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อไม่ให้
ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเข้ า มาใช้ ข้ อ มู ล และทรั พ ยากรในเครื อ ข่ า ย โดยอาจใช้ ทั้ ง ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์ แ วร์
ในการรักษาความปลอดภัย
MAC Address (Media Access Control Address) หมายความว่า หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้ างถึง
อุปกรณ์ที่ต่อกับระบบเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับอีเทอร์เน็ตการ์ด โดยแต่ละการ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ ซ้ากัน
ตัวเลขจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 จานวน 6 คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้ สาหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยัง
ต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง
เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) หมายความว่า ตัวเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ในระบบเครือข่าย
ซึ่งเลขที่อยู่ไอพีของแต่ละเครื่องจะต้องไม่ซ้ากัน โดยประกอบด้วยชุดของตัวเลข 4 ส่วน หรือ 6 ส่วน ที่คั่นด้วย
เครื่องหมายจุด (.)
แผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) หมายความว่า แผนผังซึ่งแสดงถึงการเชื่อมต่อของระบบ
เครือข่ายของสานักงาน
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อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่
จัดเส้นทางและค้นหาเส้นทาง เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น
ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ หมายความว่า ชุดคาสั่งที่มีผลทาให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม นามาซึ่งการขัดข้องหรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายความว่า ระบบงานของ
สานักงานที่นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศ
ที่สานักงานสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและ
ควบคุมการติดต่อสื่ อสาร ซึ่งมีองค์ป ระกอบ ได้แก่ ระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น
พื้น ที่ใ ช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information System Workspace)
หมายความว่า พื้นที่ทสี่ านักงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น
- พื้นที่ทางานทั่วไป (General working area) หมายความว่า พื้นที่ ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์พกพาที่ประจาโต๊ะทางาน
- พื้นที่ทางานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area)
- พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย (IT equipment or
network area) หมายความว่า พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบเครือข่าย และให้หมายความรวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data storage area)
- พื้นที่ควบคุมพิเศษ หมายความว่า ห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) หรือ
พื้นที่ติดตั้งและจัดวางระบบเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อ และอุปกรณ์เครือข่ายของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สาคัญ
- พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area)
สินทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินหรือสิ่งใดก็ตามทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่ มีคุณค่าสาหรับ
ส านั กงาน อัน ได้แก่ ข้อมูล ระบบข้อมูล ข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ข้อมู ล คอมพิว เตอร์ แ ละ
สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ตัวเครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น
สื่อบันทึกพกพา (Portable Media) หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ CD, DVD, Flash Drive หรือ Thumb Drive หรือ External Hard disk เป็นต้น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หมายความว่า ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อ มูลระหว่างกัน
โดยผ่ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง กั น ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง จะเป็ น ได้ ทั้ ง ตั ว อั ก ษร ภาพถ่ า ย
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานที่
ใช้ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ ได้แก่ SMTP, POP3, IMAP และ Exchange เป็นต้น
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บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User account) หมายความว่า รายชื่อผู้มีสิทธิใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศในระบบเครือข่ายของสานักงาน
บัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ใน
การลงบันทึกเข้า (login) เพื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการกาหนดสิทธิการใช้งานไว้
รหัสผ่า น (Password) หมายความว่า ชุดของตัว อักษรหรื อ อั กขระหรื อตัว เลข ที่ ถูกกาหนดขึ้ น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่มีการกาหนดสิทธิการใช้งานไว้ เพื่อควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตน (Authentication) หมายความว่ า ขั้ น ตอนการรั ก ษาความปลอดภั ย
ในการเข้าใช้งานระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ งาน ทั่วไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์โ ดยใช้บัญชีชื่อ
ผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)
ลงบันทึกเข้า (Login) หมายความว่า กระบวนการที่ผู้ใช้ งานต้องทาให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
เพื่อเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของการกรอกบัญชีชื่อผู้ใช้งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ให้ถูกต้อง
ลงบั น ทึ ก ออก (Logout) หมายความว่า กระบวนการที่ ผู้ ใ ช้ งานท าเพื่ อ สิ้ น สุ ด การใช้ง านระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
การเข้ารหัสลับ (Encryption) หมายความว่า การนาข้อมูลมาเข้ารหัสลับ เพื่อป้องกันการลักลอบ
เข้ามาใช้ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสลับ เพื่อให้ข้อมูลกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ
สิทธิของผู้ใช้งาน หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศของสานักงาน
การเข้ า ถึ ง หรื อ ควบคุม การใช้ ง านสารสนเทศ (Access Control) หมายความว่า การอนุญาต
การกาหนดสิ ทธิ หรื อการมอบอ านาจให้ ผู้ ใช้ง านเข้า ถึง หรื อ ใช้ง านระบบเครื อข่ ายหรื อระบบสารสนเทศ
ทั้ ง ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละทางกายภาพ รวมทั้ ง การอนุ ญ าตเช่ น ว่ า นั้ น ส าหรั บ บุ ค คลภายนอก ตลอดจ น
อาจกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information Security Event) หมายความว่า กรณีที่ระบุ
การเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อัน ไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัย
สถานการณ์ ค วามมั่น คงปลอดภัยที่ไ ม่พึงประสงค์หรื อไม่อาจคาดคิด (Information Security
Incident) หมายความว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (Unwanted
or Unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบของสานักงานถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายความว่า มาตรการหรือการดาเนินการที่กาหนดขึ้น
เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หมายความว่า การกระทาหรือการดาเนินการใดๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ส่งผลกระทบต่อการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไซเบอร์ หมายความว่า ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและ
ระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป
ประมวลแนวทางปฏิ บั ติ หมายความว่ า ระเบี ย บหรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กาหนด
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทา
หรื อการดาเนิ น การใดๆ ที่มิช อบ ซึ่งกระทาการผ่ านทางคอมพิว เตอร์ห รือระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่งอาจเกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หมายความว่า การแก้ ไขปัญหา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใดๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์
โครงสร้ า งพื้น ฐานสาคัญทางสารสนเทศ หมายความว่า คอมพิว เตอร์ห รือระบบคอมพิว เตอร์
ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของตน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หมายความว่า หน่ว ยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคล
ซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมหรือกากับดูแลการดาเนินกิจการของหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
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หมวด 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environment Security)
1. วัตถุประสงค์
กาหนดเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งาน
หรือการเข้าถึงอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความส าคัญ
ของอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมู ลซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและอาจจาเป็นต้องรักษาความลับ อีกทั้ง
เพื่อป้องกันทรัพย์สินของสานักงาน จากการสูญหาย เสียหาย ถูกขโมย หรือโจรกรรม หรือสารสนเทศถูกเปิดเผย
โดยมิได้รับอนุญาต โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ งานและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
2. การกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
2.1 สานักงาน ต้องมีการจาแนกและกาหนดพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม โดยจัดทาเป็นเอกสาร “การกาหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ” เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวัง ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยจาก
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
2.2 ผู้บริหาร ต้องกาหนดและแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทั่ว กัน
โดยการกาหนดพื้นที่ดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น พื้นที่ทางานทั่วไป (General working area)
พื้นที่ทางานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT equipment area) พื้นที่ควบคุมพิเศษ และพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN coverage area) เป็นต้น
2.3 ผู้บริหาร ต้องกาหนดสิ ทธิ ให้ กับเจ้าหน้าที่ ให้สามารถมี สิ ทธิ ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วย
2.3.1 จัดทา “ทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่” เพื่อใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3.2 ทาการบันทึกการเข้าออกพื้นที่ใช้งานและกาหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกการเข้าออก
ดังกล่าว โดยจัดทาเป็นเอกสาร “บันทึกการเข้าออกพื้นที่”
2.3.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นประจาทุกวัน
2.3.4 ต้องมีการทบทวนปรับปรุงรายการผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเข้าออก
พื้นที่ เช่น การโอน โยกย้าย ลาออก หรือสิ้นสุดการจ้าง
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3. การควบคุมการเข้าออก อาคาร สถานที่
3.1 หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาคารและสถานที่ หรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ
พื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือวิธีการรักษาความปลอดภัย
เพื่อควบคุมให้เข้าสถานที่ทางานได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เท่านั้น
3.2 จัดทาเอกสารระบุสิทธิของผู้ใช้งานและหน่วยงานภายนอกในการเข้าถึงสถานที่ โดยแบ่งแยกได้ ดังนี้
3.2.1 สานักงานต้องกาหนดสิทธิผู้ใช้งานที่มีสิทธิผ่านเข้าออก และช่วงเวลาที่มีสิทธิในการผ่าน
เข้าออกในแต่ละ “พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” อย่างชัดเจน
3.2.2 การเข้าถึงอาคารของส านั กงานของบุ คคลภายนอกหรื อผู้ มาติ ดต่ อ เจ้าหน้าที่รัก ษา
ความปลอดภัย จะต้องให้ มีการแสดงบัตรที่ใช้ระบุตัว ตนที่ส่ ว นราชการออกให้ เช่น
บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลบัตรใน “แบบฟอร์ม
การเข้าออกพื้นที”่ และส่งมอบบัตรผู้ติดต่อ (Visitor)
3.2.3 บุคคลที่มาติดต่อต้องติดบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) ตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา
ที่อยู่ในสานักงาน
3.2.4 กรณีที่บุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อ ต้องการนาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หรือคอมพิวเตอร์ แบบพกพา หรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้าบริเวณอาคาร เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยจะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการเข้าออกพื้นที่ในรายการอุปกรณ์ที่นาเข้ามา
ให้ถูกต้องและชัดเจน
3.2.5 เจ้าหน้าที่ที่บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ จะต้องลงชื่ออนุญาตการเข้าออกในแบบฟอร์ม
การเข้าออกพื้นที่ให้ถูกต้องและชัดเจน
3.2.6 บุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อ ต้องคืนบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก่อนออกจากอาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตรวจสอบผู้ติดต่อ อุปกรณ์
พร้อมลงเวลาออกที่สมุดบันทึกให้ถูกต้องและชัดเจน
3.3 ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิให้เข้าออกสถานที่ทางานได้ เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ถูกกาหนดเพื่อใช้ สาหรับ
ปฏิบัติงานเท่านั้น
3.4 หากมีบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช้ผู้ใช้งาน ขอเข้าพื้นที่โดยมิได้ขอสิทธิในการเข้าพื้นที่นั้นไว้เป็นการล่วงหน้า
หน่วยงานภายในเจ้าของพื้นที่ ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจาเป็ นก่อนที่จะอนุญาต ทั้งนี้
จะต้องแสดงบัตรที่ใช้ระบุตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ โดยหน่วยงานภายในเจ้าของพื้นที่ต้อง
จดบันทึกการขอเข้าออกไว้เป็นหลักฐาน ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
4. ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center)
จั ด ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างานของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของส านั ก งานที่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการใช้งาน และมีความพร้อมในการใช้งาน ดังนี้
4.1 ติดตัง้ เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง
4.2 ติดตัง้ ระบบระงับเพลิง
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4.3 ติดตัง้ ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น
4.4 ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายในห้องเครื่องแม่ข่าย
ทางานผิดปกติ หรือหยุดการทางาน
4.5 วางแผนการตรวจสอบ บารุงรักษา ระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงานอย่างสม่าเสมอ ให้มั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ สามารถทางานได้ตามปกติ
5. การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling Security)
5.1 หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของสานักงานในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไปในบริเวณ
ที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ กรณีต้องผ่านพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต้องติดตั้งระบบป้องกันที่ปลอดภัย
5.2 ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ หรือมีการป้องกันโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการตัด
สายสัญญาณทาให้เกิดความเสียหาย หรือการดักรับข้อมูลโดยผู้ที่มิได้รับอนุญาต
5.3 สายไฟต้องแยกจากสายสื่อสารในระยะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณ
5.4 ติดป้ายชี้บ่งสายสัญญาณและบนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการต่อสัญญาณผิดเส้น
5.5 จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
5.6 ห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก
5.7 พิจ ารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติก แทนสายสั ญญาณสื่ อสารแบบเดิ ม เช่น สายสั ญญาณ
แบบ Coaxial Cable สาหรับระบบสารสนเทศที่สาคัญ
5.8 ดาเนิ น การส ารวจระบบสายสั ญญาณสื่ อสารทั้ งหมดเพื่ อตรวจหาการติด ตั้ง อุ ป กรณ์ ดั ก จั บ
สัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 3 เดือน / 6 เดือน สาหรับสายไฟเบอร์ออฟติก
6. การบารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance)
6.1 วางแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลา และต้องมีการซ่อมบารุงอย่างทัน ท่ว งที
ตามความสาคัญของระบบ
6.2 บันทึกประวัติการบารุงรักษาและซ่อมบารุงอุปกรณ์ทุกครั้ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประเมิน
ในภายหลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่บารุงรักษาและซ่อมบารุง รายการอุปกรณ์ สถานะของ
อุปกรณ์ ปัญหาที่พบและการแก้ไข ผู้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมบารุงพร้อมลงลายมือชื่อ
6.3 ถ้ ามี การจั ดจ้ างหน่ วยงานหรื อผู้ ให้ บริ การภายนอก เพื่ อบ ารุ งรั กษาและซ่ อมบ ารุ งอุ ป กรณ์
หน่วยงานภายในที่จัดจ้างต้องจัดให้มีสัญ ญาหรือข้อตกลงการจ้าง โดยต้องกาหนดระยะเวลา
ขอบเขต และระดับการให้บริการอย่างชัดเจน
6.4 ควบคุมดูแลการปฏิบั ติงานของผู้ ให้ บริการภายนอกที่มาทาการบารุงรั กษาอุปกรณ์ภ ายใน
สานักงาน ในกรณีที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมพิเศษ ผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบการ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์จะต้องอยู่ในพื้นที่ทุกครั้ง
6.5 จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญโดยผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอก
ที่เข้ามาบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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7. การนาทรัพย์สินของสานักงานออกนอกสานักงาน (Removal of Property)
7.1 หน่วยงานภายในต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็น “ผู้ดูแลครุภัณฑ์” มีหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุหรือ
ทรัพย์สินของสานักงานที่อยู่ในความครอบครอง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
โดยมิให้เกิดการสูญหาย และจัดทา “ทะเบียนครุภัณฑ์” ของหน่วยงานภายใน บันทึกว่าถูกใช้ประจา
อยู่ที่ใคร และสถานภาพและการเคลื่อนย้ายของครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบสถานภาพของ
ครุภัณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้าย เช่น ได้รับมอบครุภัณฑ์
เพิ่มเติม การตัดจาหน่าย การเปลี่ยนผู้ครอบครอง การยืม การโอน หรือการส่งซ่อม
7.2 ต้อ งขออนุญ าตจากผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของหน่ว ยงานภายในและแจ้ง ให้ผู ้ดูแ ลครุภัณ ฑ์ท ราบ
ก่อนนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานภายนอกสานักงาน หรือนาไปซ่อมบารุงที่ศูนย์ฯ
7.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการศูนย์ ฯ ก่อนนาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่งซ่อมภายนอก
สานักงาน
7.4 การให้ยืมอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน ผู้ดูแลครุภัณฑ์จะต้องตรวจสอบ ติดตามให้ทรัพย์สินดังกล่าว
นากลับมาตามช่วงเวลาที่กาหนด และอยู่ในสภาพดี หรือไม่ต่างจากตอนที่ถูกยืม และต้องบันทึก
ข้อมูลการนาอุปกรณ์ของสานักงานออกไปใช้งานนอกสานักงาน และบันทึกส่งคืน เพื่อเอาไว้
เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย
8. การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกสานักงาน (Security of Equipment off Premises)
8.1 กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของ
สานักงานออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์
8.2 ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของสานักงานไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ เสี่ยงต่อการสูญหาย
8.3 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
9. การกาจัดอุปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Re-use of Equipment)
9.1 การจาหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย หน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ต้อง
จัดให้มีการทาลายข้อมูลและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการจาหน่าย
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก (Non - Retrievable)
9.2 ผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นผู้อนุมัติในการกาจัดหรือนาอุปกรณ์สารสนเทศกลับมาใช้ โดยผู้ที่ต้องการ
กาจัด หรือนาอุปกรณ์สารสนเทศกลับมาใช้ ต้องยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติ
9.3 ต้องทาลายข้อมูล ส าคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่ าว โดยต้องมั่นใจว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
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หมวด 2 การควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
(Computer Center Entry Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน มิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติห น้าที่
เข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สาคัญ ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูล และระบบข้อมูล ของส านั กงาน โดยมีการกาหนดกระบวนการควบคุมการเข้าออกที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความจาเป็นต้องเข้าออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
2. คาจากัดความของผู้เกี่ยวข้อง
2.1 ผู้ดูแลระบบ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานปฏิบัติการและบารุง
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในศูนย์ฯ
2.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ
2.3 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสานักงานที่มีสิทธิในการเข้าออกสถานที่ /อาคาร/ห้อง
ภายในสานักงาน
2.4 ผู้ติดต่อหรือบุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อขอเข้าถึง
หรือใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์ฯ หรือผู้รับจ้างที่เข้ามาซ่อมบารุงอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ
3. บทบาทและความรับผิดชอบ
3.1 ผู้อานวยการศูนย์ฯ
3.1.1 อนุมัติสิทธิการเข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.2 อนุมัติกระบวนการควบคุมการเข้าออกศูนย์ฯ
3.2 ผู้ดูแลระบบ
3.2.1 ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาภายในศูนย์ฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด
3.2.2 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้ผ่านเข้าออกศูนย์ ฯ ต้องติดบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) หรือ
บัตรประจาตัวของสานักงานเท่านั้น
4. กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
4.1 ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นสัดส่วน
ชัดเจน เช่น พื้นที่ควบคุมส่วนระบบเครือข่าย (Network Zone) พื้นที่ควบคุมพิเศษส่วน
เครื่องแม่ข่าย (Server Zone) เป็นต้น เพื่อสะดวกในกาปฏิบัติงานและยังทาให้การควบคุม
การเข้าถึง หรือเข้าใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาคัญต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.1.2 ผู้ อ านวยการศูน ย์ ฯ ต้ อ งอนุ มั ติ สิ ท ธิ ในการเข้า ออกพื้ น ที่ ศู นย์ ฯ และการเข้ า ถึ ง พื้นที่
ควบคุมพิเศษ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฯ และมีการบันทึก "ทะเบียนผู้มีสิทธิ
เข้าออกพื้นที่" เช่น ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นต้น
4.1.3 สิทธิในการเข้าออกห้องต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฯ แต่ละคน ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์ฯ โดยผ่านกระบวนการลงทะเบียนที่ระบุไว้ในเอกสาร "การ
บริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบ" เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสิทธิของเจ้าหน้าที่แต่ละ
คนขึ้นอยู่กับภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ
4.1.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนต้องทาบัตรผ่านเพื่อใช้ในการเข้าออกศูนย์ ฯ ตามกระบวนการ
ที่ระบุในเอกสาร "การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบ" หรือยืนยันตัวตนด้วยระบบ
การสแกนลายนิ้วมือ
4.1.5 ต้องจัดทาระบบเก็บบันทึกการเข้าออกพื้นที่ศูนย์ฯ ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในเอกสาร
"บันทึกการเข้าออกพื้นที่"
4.1.6 กรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประจา อาจมีความจาเป็นต้องเข้าออกศูนย์ ฯ ต้องมี
การควบคุมอย่างรัดกุม
4.1.7 การเข้าถึงพื้นทีศ่ ูนย์ฯ และพื้นที่ควบคุมพิเศษ ต้องมีการลงบันทึกตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้
ในเอกสาร "บันทึกการเข้าออกพื้นที่"
4.1.8 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลที่ผ่านเข้าออกทุกคนต้องกรอก
แบบฟอร์มดังกล่าว
4.2 ผู้ติดต่อหรือบุคคลภายนอก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.2.1 ผู้ติดต่อหรือบุคคลภายนอกทุกคนต้องทาการแสดงบัตรที่ใช้ระบุตัวตนที่ส่วนราชการออก
ให้ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทาการลงบันทึกข้อมูลบัตรใน “แบบฟอร์มการเข้า
ออกพื้นที”่ เพื่อรับบัตรผู้ติดต่อ (Visitor)
4.2.2 ผู้ติดต่อหรือบุคคลภายนอกที่จะเข้าปฏิบัติงาน หรือนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในสานักงาน จะต้องลงบันทึกรายการอุปกรณ์ในแบบฟอร์ม
การขออนุญาตเข้าออกตามที่ระบุไว้ในเอกสาร "บันทึกการเข้าออกพื้นที่" ให้ถูกต้อง
ชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4.2.3 ผู้ติดต่อหรือบุคคลภายนอก ต้องติดบัตรผ่านตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
ที่อยู่ในศูนย์ฯ
4.2.4 ผู้ ติ ด ต่ อ หรื อ บุ ค คลภายนอก จะสามารถเข้ า ออกศู น ย์ ฯ ได้ ต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ฯ
เป็นผู้เปิดประตูให้
4.2.5 พื้ น ที่ ที่ ผู้ ติ ด ต่ อ หรื อ บุ ค คลภายนอก สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบฟอร์ ม
การเข้าออกพื้นที่ และต้องมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คอยสอดส่องดูแลตลอดเวลา
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4.2.6 ผู้ติดต่อหรือบุคคลภายนอก สามารถนาผู้ติดตามเข้ามาช่วยงานได้ไม่เกินครั้งละ 2 คน
และทุกคนจะต้องถูกบันทึกการเข้าออกเช่นกัน
4.2.7 ผู้ ติ ด ต่ อ หรื อ บุ ค คลภายนอก ต้ อ งคื น บั ต รผู้ ติ ดต่ อ กั บ เจ้า หน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภัย
ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตรวจสอบการคืนบัตรทุกครั้ง
4.2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ลงบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม
การเข้าออกพื้นที่ และตรวจสอบอุปกรณ์ที่นาออกมาให้ถูกต้อง
4.2.9 เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในสมุดบันทึกและแบบฟอร์ม
การเข้าออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นประจาทุกเดือน
4.2.10 เจ้ าหน้ าที่ศูน ย์ ฯ ต้องทาการทบทวนสิ ทธิของเจ้าหน้าที่ให้ มีความถูกต้องเหมาะสม
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้าย โอน
ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
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หมวด 3 การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
(access control)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ส านั ก งาน ได้ รั บ การจ าแนกชั้ น ความลั บ อย่ า งเหมาะสม
ตามระดับความสาคัญของข้อมูล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรู้และสามารถนาข้อมูล
แต่ละชั้นความลับไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.2 เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้ อนุญาต เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงาน และป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก จากโปรแกรม
ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการทางานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้หยุดชะงัก และทาให้สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคล
ที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานได้อย่างถูกต้อง
2. การกาหนดลาดับความสาคัญของข้อมูลและการใช้งานข้อมูล
2.1 ส านั ก งานใช้ แ นวทางตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ พ.ศ.2544
ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการที่ละเอียดรอบคอบ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
เอกสารอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยมีการแบ่งประเภทของข้อมูล และการจัดลาดับความส าคั ญหรื อ
ลาดับชั้นความลับของข้อมูล ดังนี้
2.1.1 จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูล
คารับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นต้น
2) ข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ข้อมูล
การขอใช้ห้องประชุม เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงาน
2.1.2 การรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ โดยได้กาหนดกระบวนการและ
กรรมวิธีต่อเอกสารที่ส าคั ญไว้ ดังนี้ การเข้าถึงข้ อมูล แต่ล ะประเภทต้ องเป็น ไปตาม
ระดับชั้นความลับของสานักงาน ดังต่อไปนี้
1) ลับมาก (Secret) มีความสาคัญต่อ สานักงานในระดับสูงมาก หากข้อมูลสูญหาย
หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลเสียหายต่อสานักงานอย่างมาก
2) ลับที่สุด (Confidential) มีความสาคัญต่อสานักงานในระดับสูง หากข้อมูลสูญหาย
หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลเสียหายต่อสานักงานอย่างมีนัยยะสาคัญ
3) ใช้ภ ายในสานักงาน (Internal Use) เป็นข้อมูล ที่อนุ ญาตให้ใช้ภ ายในสานักงาน
หากข้อมูลสูญหายหรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลเสียหายต่อสานักงาน
4) สาธารณะ (Public) เป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่สู่สาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้
ไม่ส่งผลกระทบใดกับสานักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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2.1.3 การจัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
ระดับที่ 1 ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร
ระดับที่ 2 ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ระดับที่ 3 ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย
2.1.4 กาหนดเวลาที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน รวมทั้ง การเข้าถึงระบบ
อย่างมีเงื่อนไข (รายละเอียดตามผนวก)
2.1.5 การกาหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการ
เข้าถึงที่กาหนดไว้นั้น จะต้องได้รับสิทธิจากสานักงาน โดยมีการกาหนดบัญชีชื่อผู้ใช้งาน
ตามระดับชั้นการเข้าถึง ให้ สามารถเข้าใช้งานตามประเภทความรับผิดชอบ สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2.2 การใช้งานข้อมูล
2.2.1 ผู้ใช้งานทุกคนต้องใช้งานข้อมูลของสานักงานตามกฎระเบียบและคาแนะนาที่ สานักงาน
กาหนดไว้
2.2.2 ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้งานข้อมูลประเภทลับมาก และลับที่สุด
(ต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “ข้อมูลลับ”) เพือ่ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเข้าถึงหรือถูกเปิดเผย
โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.2.3 ข้อมูลลับของสานักงานต้องไม่ถูกเปิดเผยกับผู้อื่น เว้นแต่มีความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น (ตามหลักการ “Need to Know”)
2.2.4 ผู้ใช้งานต้องตระหนักถึงการรักษาข้อมูลลับที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ข้อมูลลับ
เหล่านี้ต้องได้รับการปกป้องโดยการเข้ารหัส หรือโดยวิธีการอื่นใดของระบบปฏิบัติการ
หรือแอปพลิเคชันอย่างเหมาะสม
2.2.5 ข้อมูล ใดที่ผู้ ใช้งานพิจารณาว่าเป็นข้อมูล ลั บหรือมีจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภั ย
ต้องได้รับการเข้ารหัส
2.2.6 ผู้ใช้งานควรเก็บรักษาเอกสารลับและสื่อบันทึกข้อมูลที่มีข้อมูลลับ ในตู้ที่สามารถปิดล็อคได้
เมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่นอกเวลาทาการ หรือเมื่อต้องทิ้งเอกสารหรือ
สื่อนั้นไว้ โดยไม่อยู่ที่โต๊ะทางาน
2.2.7 ข้อมูลลับต้องถูกเก็บออกจากอุปกรณ์ประมวลผลต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ทันที
2.2.8 ผู้ ใช้งานต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล ลั บต่อ บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่การเปิดเผยนั้ น
ครอบคลุมโดยข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล
2.2.9 ผู้ใช้งานต้องไม่พูดคุยหรือใช้งานข้อมูลลับของสานักงานในพื้นที่สาธารณะ เช่น ลิฟ ต์
ร้านอาหาร ฯลฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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3. กระบวนการหลักในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สาคัญ ต้องมีการควบคุมการเข้าออก
ที่รัดกุมและอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิและมีความจาเป็น ผ่านเข้าใช้งานได้เท่านั้น
3.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานระบบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้
ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
3.2.1 กาหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) อ่านอย่างเดียว
2) สร้างข้อมูล หรือนาเข้าข้อมูล
3) แก้ไขข้อมูล
4) ลบข้อมูล
5) อนุมัติ
6) ไม่มสี ิทธิ
3.3 ผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
และระบบข้อมูลได้
3.4 ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูลสาคัญ
3.5 ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกประวัติการเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิตา่ งๆ และ
การผ่านเข้าออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบหากมีปัญหาเกิดขึ้น
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิในการผ่านเข้าสู่ระบบแก่ผู้ใช้งาน
ในการขออนุญาตเข้าใช้ระบบงานนั้น จะต้องมีบันทึกเอกสารเพื่อขอสิทธิในการเข้าสู่ระบบและ
มีการลงนามอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา เอกสารดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4.2 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดระยะเวลาการเชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศ/แอปพลิ เ คชั น
ที่มีความสาคัญ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.3 เจ้าของข้อมูล และ “เจ้าของระบบงาน” จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็น
ต้องรู้ตามหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็นในการใช้งาน จะนาไปสู่
ความเสี่ ย งในการใช้ ง านเกิ น อ านาจหน้ า ที่ ดั ง นั้ น การก าหนดสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ระบบงาน
ต้องกาหนดตามความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น
4.4 ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตามความจาเป็น
ต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว และป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง
จากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
5.1 สร้างความรู้ ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน
5.1.1 สานักงาน จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และรู้ เท่าทันต่อภัยคุกคามและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอย่างไม่ระมัดระวัง โดยจัดให้มีการอบรมผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1.2 กรณีเป็นผู้ใช้งานจากภายนอกที่ได้รับสิทธิเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ จะต้องได้รับ
การชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจเรื่ อ งนโยบายและแนวปฏิบั ติใ นการรั ก ษาความมั่ นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เมื่อได้รับสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสานักงาน
5.2 การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ของสานักงาน ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
สาหรับการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อให้มีสิทธิต่างๆ ในการใช้งานตามความจาเป็น รวมทั้ง
ขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งาน
5.3 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration)
5.3.1 ผู้ดูแลระบบจัดทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งาน สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้าซ้อน
5.3.3 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามรายละเอียดสิทธิในแต่ละภารกิจ
5.3.4 ผู้ดูแลระบบต้องชี้แจงและแจ้งผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงสิทธิ
หน้าที่รับผิดชอบ และมาตรการรด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
5.3.5 กาหนดให้มีการยกเลิก เพิกถอนการอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศ การตัดออกจาก
ทะเบียนผู้ใช้งาน เมื่อได้รับแจ้งจากต้นสังกัดหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง โยกย้าย
ลาออก หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
5.4 การบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งาน (User Management)
5.4.1 กาหนดระดับสิทธิการเข้าถึง ระบบสารสนเทศตามหน้าที่รับผิดชอบและความจาเป็น
ในการใช้งาน และทบทวนสิทธิ อย่างสม่าเสมอหรือย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง โยกย้าย ลาออก หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
5.4.2 ผู้ดูแลระบบต้องปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศตามหน้าที่รับผิดชอบ
และจัดเก็บข้อมูลการกาหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานไว้เป็นฐานข้อมูล
5.4.3 ในกรณีที่ต้องให้สิทธิพิเศษนอกเหนือจากภาระงานที่กาหนด จะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบ
จากต้นสังกัด และผู้อานวยการศูนย์ฯ จัดทาคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการให้สิทธิ
พิเศษดังกล่าวจะต้องกาหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน และเมื่อพ้นกาหนดการให้สิทธิพิเศษแล้ว
จะต้องระงับการใช้งานทันที
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5.5 การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management)
5.5.1 ผู้ดูแลระบบกาหนดรหัสผ่านชั่ วคราวในครั้งแรกให้แก่ผู้ใช้งาน ส่งมอบให้ผู้ใช้งานเป็น
เอกสารปิดผนึกที่เป็นความลับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เมื่อผู้ใช้งาน
ได้รับจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที ภายใน 7 วัน
5.5.2 การตั้งรหัสผ่านใหม่จะต้องตั้งรหัสให้มีความยากในการคาดเดา โดยรหัสผ่านต้องมีความยาว
อย่างน้อย 8 ตัวอักขระ (digits) ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข
และสัญลักษณ์
5.5.3 กาหนดให้การเข้ารหัสผิด พลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ระบบจะต้องล็อคสิทธิการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องแจ้งความจานงให้ผู้ดูแลระบบปลดล็อคหรือรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่
5.5.4 กาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ 180 วัน
5.6 กาหนดสิทธิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
(Application) จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN)
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ต้ น โดยต้ อ งให้ สิ ท ธิ เ ฉพาะการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ แ ละต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาและผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
5.7 ผู้ใช้งานต้องลงนามรับทราบสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5.8 การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User account) และรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่
5.8.1 ผู้ดูแลระบบ ที่รับผิดชอบระบบงานนั้น ๆ ต้องกาหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิแยกตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีแนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร “การบริหารจัดการ
สิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
5.8.2 การกาหนด การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกรหัสผ่าน ต้องปฏิบัติตาม “การบริหารจัดการ
สิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
5.8.3 กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษกั บ ผู้ ใ ช้ ง าน ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ง านที่ มี สิ ท ธิ สู ง สุ ด จะต้ อ ง
พิจ ารณาการควบคุมผู้ ใช้ที่มี สิ ทธิ พิ เศษนั้น อย่างรั ดกุ มเพียงพอ โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณา
1) ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบงานนั้นๆ
2) ต้องควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด กาหนดการใช้งานเฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น
3) ต้องกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
4) ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัดทุกครั้งหลั งหมดความจาเป็นในการใช้งาน
หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก
3 เดือน เป็นต้น
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5.9 การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
5.9.1 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล และวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
5.9.2 เจ้าของข้อมูลจะต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
เหล่านี้ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิตา่ งๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
5.9.3 วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้า ถึ งผ่ า นระบบงาน ผู้ ดูแลระบบ ต้องกาหนดบั ญชี ร ายชื่ อผู้ ใช้ งาน (User
Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูล
ในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
5.9.4 การรั บ ส่ งข้อมูล ส าคัญผ่ านเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหั ส (Encryption)
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
5.9.5 ต้องกาหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับความสาคัญ ของข้อมูล
ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
5.9.6 ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของสานักงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบ
ข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลก่อน เป็นต้น
5.10 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบ
ทาสาเนาข้อมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ
5.10.1 การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
1) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งานของตนเอง
ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทาการเผยแพร่ แจกจ่าย ทาให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน
2) การกาหนดรหัสผ่าน (Password) ทีเ่ ดาสุ่มได้ยาก ซึ่งประกอบด้วย
- กาหนดให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
- ใช้อักขระพิเศษประกอบ เช่น :;<> เป็นต้น
- ไม่กาหนดรหัสผ่านอย่างเป็นแบบแผน เช่น “abcdef”, “aaaaa” เป็นต้น
- การกาหนดรหัสผ่านใหม่ต้องไม่ซ้ากับของเดิมครั้งสุดท้าย
- ไม่กาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล หรือวันเกิด เป็นต้น
- ไม่กาหนดรหัสผ่านที่เป็นคาศัพท์ในพจนานุกรม
- ไม่กาหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่ อหรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคล
ในครอบครัว
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3) ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่ านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save
Password) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่
4) ไม่ จ ดหรื อ บั น ทึ ก รหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลไว้ ใ นสถานที่ ที่ ง่ า ยต่ อ การสั ง เกตเห็ น
ของบุคคลอื่น
5) ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ไม่เกิน 180 วัน หรือทุกครั้งที่มีการแจ้ง
เตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
5.10.2 การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานอุปกรณ์ มีการกาหนดมาตรการป้องกัน
ทรัพย์สินของสานักงาน และควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่ อยทรัพย์สินสารสนเทศ
ที่สาคัญ ให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ คือ การจัดการบริเวณ
ล้อมรอบ การควบคุมการเข้าออก การจัดวางอุปกรณ์ระบบและอุปกรณ์สนับสนุน
การทางานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย ดังนี้
1) ผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบ ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศ และ

2)

3)
4)

5)
6)

การเข้าใช้งานคอมพิว เตอร์ ทันที เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานหรือพั กการใช้งานชั่ ว คราว
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ ใช้ ง านจะต้ องป้ องกัน และดู แลอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์และเครือข่า ยของส านั ก งาน
ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงระบบและ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
กาหนดค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 10 นาที
และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
กาหนดรหัสผ่านสาหรับการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และต้องล็อคอุปกรณ์และ
เครื่องคอมพิ ว เตอร์ที่สาคัญ เมื่ อไม่ ไ ด้ ถูกใช้ งานหรือต้องปล่อยทิ้ง ไว้ โดยไม่ ได้ดูแล
ชั่วคราว
การใช้งานเครื่องแม่ข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต้องทาการ log
off ทุกครั้ง
มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ โดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตก่อนการเข้าถึง
พื้นที่ปฏิบัติงาน

5.10.3 การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and
Clear Screen Policy) สานักงานได้กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อ ควบคุมไม่ให้ทรั พย์สิ น
สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ผู้ใช้งานต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน หรือเมื่อมีเหตุให้
ว่างเว้นจากการใช้งาน
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2) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งตั้ ง ให้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ล็ อ กหน้ า จอขณะที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านภายใน
ระยะเวลา 10 นาที และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิด หน้าจอได้
3) ผู้ใช้งานต้องล็อกใส่รหัสผ่านป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ สื่อบันทึกข้อมูล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สาคัญเมื่อไม่ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้งโดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
4) กรณีข้อมูลสาคัญที่บันทึกไว้ใน กระดาษ สื่อบันทึกข้อมูลแฟลชไดร์ฟหรือฮาร์ดดิสก์
เมื่อไม่ใช้งาน ต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่วางทิ้งไว้บนโต๊ะทางานโดยไม่มีผู้ดูแล
5) ผู้ใช้งานต้องทาความเข้าใจในการป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์
และสร้างความตระหนักในการที่จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
6) การทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ เจ้าของข้อมูลต้องปฏิบัติตาม
แนวทางการทาลาย ดังนี้
ลาดับ ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
1 - แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive)
- ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
- ฮาร์ดดิสก์พกพา (External
Hard disk)

2
3
4

แผ่นซีดี / ดีวีดี (CD/DVD)
เทป
กระดาษ

แนวทางการทาลาย
- ทาลายข้อมูลตามแนวทางของ DOD 5220.22-M
ของกระทรวงกลาโหมสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐานการทาลายข้อมูลโดยการเขียนทับข้อมูล
เดิมหลายๆ รอบ
- ทุบทาลาย หรือบดให้อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถ
นาไปใช้งานได้
ใช้วิธีการตัด เผา ทาให้สิ้นสภาพการใช้งาน
ใช้วิธีทุบ ทาลายให้เสียหายสิ้นสภาพการใช้งาน
ตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร

7) ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยการรับ-ส่งข้อมูลสาคัญ หรือข้อมูล
ซึ่งเป็นความลับให้มีการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล SSL หรือ VPN
8) มีการจัดบริเวณสาหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก
และต้องมีผู้รับผิ ดชอบคอยควบคุมดูแล ตลอดระยะเวลาการส่งมอบ ไม่ปล่อยให้
บุคคลภายนอกอยู่ตามลาพังในพื้นที่ปฏิบัติงาน

5.10.4 การใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัย และไม่ส่ งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสานักงาน
กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้งาน ดังนี้
1) ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้ทรัพย์สินหรือระบบสารสนเทศ
ของสานักงาน และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านล็อค
หรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที
2) ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็น
ของสานักงาน หรือเป็นบุคคลภายนอก
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3) การกระทาใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) อันมีกฎหมายกาหนด
ให้เป็นความผิด ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
4) ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีระดับความสาคัญ ที่อยู่ในการครอบครอง/ดูแลของ
สานักงาน ห้ามไม่ให้ทาการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทาซ้า หรือทาลาย โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารระดับสูงสุดของสานักงาน
5) ผู้ใช้งานมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเก็บรักษา ใช้งาน และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
ตามเห็นสมควร และไม่อนุญาตให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดทาการละเมิดต่อ ข้ อ มูล
ส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้นในกรณี
ที่สานักงานต้องการตรวจสอบข้อมูล หรือคาดว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับ สานักงาน
ซึ่งสานักงานอาจแต่งตั้งให้ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบ ทาการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น
ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
6) ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หมายถึง วิธีการจัด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กาหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่อง
เหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หรือหมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือ
มีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทาให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล
ของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (File Server)
เท่านั้น หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน เช่น บิตทอร์เรนต์ (BitTorrent),
อีมูล (Emule) เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูงสุดของสานักงาน
7) ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมออนไลน์ทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เช่น
การดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เป็นต้น
8) ห้ามใช้สินทรัพย์ของสานักงานที่จัดเตรียมให้ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ
รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย
หรือกระทบต่อภารกิจของสานักงาน
9) ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของสานักงาน เพื่อรบกวนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้
ในการโจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือ
กระทบต่อภารกิจของสานักงาน
10) ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของสานักงานเพื่อประโยชน์ทางการค้า
11) ห้ามกระทาการใดๆ เพื่อการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใด
ในเครือข่ายของสานักงานโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ห้ามกระทา
การใดๆ อันมีลักษณะเป็นการลั กลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้ อื่น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม
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5.11 การใช้ ง านตามภารกิ จ เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง สารสนเทศ (Business Requirement for
access control)
เพื่อเป็นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศของสานักงาน และการปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ และข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย
การใช้งานตามภารกิจ เพือ่ ควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
5.11.1 การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
1) ผู้ดูแลระบบ รับผิดชอบให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบ
สารสนเทศของสานักงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบ
สารสนเทศ
2) ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิตา่ งๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง
5.11.2 ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ
เพื่ อ ให้ ก ารเข้ า ถึ ง และใช้ ง านสารสนเทศสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดการใช้ ง าน
ตามภารกิจและข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย จึง จาแนกกลุ่ มผู้ ใช้งานและ
กาหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตามสิทธิ และภารกิจ ดังนี้
- กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร ก าหนดสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ในการกากับดูแล เช่น สิทธิการอนุมัติ สิทธิการเข้าถึงรายงานสรุปผล
- กลุ่มของผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กาหนดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูล ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการศูนย์ ฯ เช่น สิทธิในการ
กาหนดสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในแต่ละระบบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- กลุ่มผู้ใช้งาน กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน เช่น สิทธิการเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
- กลุ่มเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กาหนดสิทธิให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไป เช่น สิทธิ
การอ่านอย่างเดียว
- กลุ่มที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้รับจ้างที่มีระยะสัญญาจ้างกับ สานักงาน กาหนด
สิทธิเฉพาะกิจตามความจาเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูล
- ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศชั่วคราว (Guest) ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง
6. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control)
6.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีการใช้งาน กลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ เช่น โซนภายใน
(Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพื่อควบคุมและป้องกันการบุกรุกได้
อย่างเป็นระบบ
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6.2 การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของสานักงาน โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อานวยการศูนย์ฯ ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณี
6.3 การเข้าถึงระบบเครือข่ายหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของสานักงาน ต้องดาเนินการ
โดยใช้อุปกรณ์ที่สานักงานเป็นผู้จัดหา หรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งผ่านการลงทะเบียน
6.4 อุป กรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึ งระบบเครือ ข่ายภายในของส านักงาน ต้องได้รับการพิสู จน์ตั ว ตน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของ Media Access Control Address
(MAC) การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสประจาเครื่อง หรือการตรวจสอบ Digital Certificate
ของอุปกรณ์ เป็นต้น
6.5 ผู้ ดูแลระบบต้องควบคุมพอร์ตของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.5.1 พอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Diagnostic และ Configuration Port)
ต้องถูกจากัดให้สามารถใช้งานได้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
6.5.2 การเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ต้องดาเนินการผ่านโพรโทคอล
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น Secure Shell (SSH) หรือผ่านระบบเครือข่ายแบบ Outof-band เท่านั้น
6.5.3 การเข้าถึงพอร์ตที่ ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบจากระยะไกลผ่านเครือข่าย
ภายนอก ต้องได้รับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบตั้งแต่ 2 ประเภท
ขึ้นไป (two factors authentication) และใช้ช่องทางการเชื่อมต่อที่มั่นคงปลอดภัย
6.5.4 พอร์ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินภารกิจต้องถูกระงับการใช้งาน
6.6 ผู้ดูแลระบบ ต้องมีวิธี การจากัดสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ งาน ให้สามารถใช้งานเฉพาะ
เครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
6.7 ผู้ดูแลระบบ ต้องมีวิธีการจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
6.8 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จากเครื่อง
ลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถใช้เส้นทางอื่นๆ ได้
6.9 ต้องกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆ
ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และควรมีการ
ทบทวนการกาหนดค่า parameter ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การกาหนด แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
6.10 ระบบเครื อข่ายทั้งหมดของส านักงานที่มีการเชื่อมต่ อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอก
ส านั ก งาน ควรเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก หรื อ โปรแกรมในการท า Packet
filtering เช่น การใช้ Firewall หรือ Hardware รวมทั้งต้องมีความสามารถในการตรวจมัลแวร์
(Malware) ด้วย
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6.11 ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้
งานระบบเครือข่ายของสานักงานในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการตรวจสอบ
การบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ
เครือข่าย โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
6.12 การเข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในของสานักงาน จากผู้ใช้ทั้งที่อยู่ภายนอกและภายใน
สานักงาน โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจาเป็นต้องมีการ Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
(Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6.13 IP Address ภายในของระบบสารสนเทศเครื อ ข่ า ยภายในของส านั ก งาน จ าเป็ น ต้ อ งมี
การป้องกันมิให้ หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกสามารถล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายและส่วนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานได้โดยง่าย
6.14 ต้องจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
6.15 การใช้เครื่องมือต่างๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อานวยการศูนย์ฯ และผู้ดูแลระบบก่อน และต้องจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
6.16 การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องดาเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น
7. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ผู้ใช้งานได้รับทราบถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการใช้ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการป้องกันทรัพยากร
และข้อมูลของหน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้
7.1 ผู้ ดู แลระบบ (system administrator) ต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมช่ ว ยบริ ห ารจั ด การ (domain
controller) เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของสานักงาน และกาหนดบัญชีชื่อ
ผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ให้กับผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงาน
7.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อการเข้าใช้งานด้วยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
ดังนี้
1) ระบบต้องไม่แสดงรายละเอียดสาคัญหรือความผิดพลาดต่างๆ ของระบบ ก่อนที่การเข้าสู่
ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
2) ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายามคาดเดารหัสผ่าน
จากเครื่องปลายทาง
3) จากัดการป้อนรหัสผ่าน โดยป้อนรหัสผ่านผิดพลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
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7.3

7.4

7.5

7.6

4) จากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจากอาจสร้าง
ความเสียหายให้กับระบบได้
การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication) โดยกาหนดให้
ผู้ใช้งานเลือกใช้ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ผู้ใช้งานต้องระบุบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับยืนยัน
ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสานักงาน
2) การใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบกลุ่ม ต้องขึ้นอยู่กับความจาเป็นทางด้านการปฏิบัติงาน
หรือด้านเทคนิค
3) สามารถใช้อุปกรณ์การควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ Token key หรือเครื่องอ่าน
ลายนิ้วมือ (finger print) เป็นต้น
การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System) ต้องมีระบบบริหารจัดการ
รหั ส ผ่ านที่ส ามารถทางานเชิ งโต้ ต อบ (interactive) หรือมีการทางานในลั กษณะอั ต โนมั ติ
ซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ เมื่อได้ดาเนินการติดตั้งระบบแล้ว ให้ยกเลิกบัญชี ชื่อ
ผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่ถูกกาหนดไว้ตอนเริ่มต้นที่มาพร้อมกับการติดตั้งระบบทันที
ต้องจากัดและควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) สาหรับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัย
ของสานักงานที่ได้กาหนดไว้ ให้ดาเนินการดังนี้
1) จ ากั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง และก าหนดสิ ท ธิอ ย่ า งรั ด กุ ม ในการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ง านโปรแกรม
เป็นรายครั้งไป
2) ห้ ามมิให้ ล งโปรแกรมอรรถประโยชน์ก่อนได้รับการอนุมัติห รืออนุญาต และยังไม่ผ่ าน
การตรวจสอบ
3) ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดกฎหมาย
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อสานักงาน
4) จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
5) ต้องเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้
6) กาหนดให้มกี ารถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
กาหนดระยะเวลาการยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-Out) เมื่อว่างเว้นจาก
การใช้งานเป็นเวลา 30 นาที หากเป็นระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูง ให้กาหนดระยะเวลา
ยุติการใช้งานระบบ เมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นลงหรือเป็นเวลา 15 นาที ยกเว้นในระบบ
ที่มีความจาเป็นให้มีระยะเวลาที่นานขึ้น ให้พิจารณาเป็นรายระบบตามความเหมาะสมและจาเป็น
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน
ระบบอีกครั้ง หลังจากระบบได้ตัดการใช้งานนั้นไปแล้ว
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7.7 การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time) ต้องจากัด
ระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สาหรับระบบสารสนเทศหรือ
แอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงหรือมีความส าคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุ ด
ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หากต้องการเชื่อมต่อใหม่ ต้องพิสูจน์ตัวตน
เพื่อเข้าใช้งานระบบอีกครั้ง ยกเว้นในระบบที่มีความจาเป็นให้มีระยะเวลาที่นานขึ้น ให้พิจารณา
เป็นรายระบบตามความเหมาะสมจาเป็น
8. การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ แอปพลิ เ คชั น และสารสนเทศ (Application and
Information Access Control)
8.1 การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้องจากัดหรือควบคุม
การเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน (functions) ต่างๆ
ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน ดังนี้
8.1.1 ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน พร้อมทั้งกาหนดสิทธิตามหน้าที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อนุมัติการให้สิทธินั้น และต้องมีการทบทวนสิทธิการใช้งาน
อย่างสม่าเสมอ หรืออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8.1.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดระยะเวลาในการเชื่อมต่อกับระบบงาน (Session Time Out)
หากมีการเว้นว่างจากการใช้งานเกินระยะเวลา 30 นาที ต้องทาการยุติการใช้งานทันที
8.1.3 ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังนี้
1) กาหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระบบโดยการกาหนดบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัส ผ่าน เพื่อใช้
ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับชั้น
2) การรับ-ส่งข้อมูลสาคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ต้องมีการเข้ารหัส (Encryption)
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น และต้องมี
การควบคุมการใช้งานสารสนเทศในระบบสารสนเทศ ตามหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน
3) การนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึก ข้อมูลออกนอกสานักงาน กรณีข้อมูล
ที่เป็นความลับของสานักงาน ต้องมีการทาลายข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
4) การเข้าถึงสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกรวมถึงผู้รับจ้างที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อดาเนินการใดๆ จะต้องได้รับสิทธิและอนุญาตในการเข้า ดาเนินการ และจะต้อง
รายงานให้ ท ราบหลั ง จากเสร็จ สิ้ น แล้ ว ผู้ ดู แ ลระบบจะต้ อ งยกเลิ ก สิ ท ธิที่ ให้ กับ
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหากหน่วยงานภายนอกดาเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบ
ผู้ดูแลระบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
8.1.4 ต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้งาน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สาคัญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หน้า 29

นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

8.2 การควบคุมระบบซึ่งไวต่อการรบกวนทีม่ ีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อหน่วยงาน
8.2.1 ต้องแยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนที่มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงออกจากระบบอื่นๆ
ให้ทางานอยู่บนเครื่องแม่ข่าย (server) โดยไม่ปะปนกับระบบอื่น เพื่อป้องกันความผิดพลาด
อันอาจจะเกิดจากระบบอื่นซึ่งทางานอยู่บนเครื่องเดียวกัน ซึ่งจาเป็นต้องติดตั้งห้องควบคุม
เครื่องแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
8.2.2 จัดพื้นที่ควบคุมพิเศษ (ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย) เพื่อ ควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบ
โดยเฉพาะ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสารองไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ควบคุม
พิเศษ หรือทรัพยากรอื่นใด เพื่อป้องกันการหยุดชะงักการทางานของระบบ
8.2.3 กาหนดค่าที่ไฟร์วอลล์ เพื่อควบคุมการเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก
8.2.4 มีระบบเฝ้าระวังการเข้าถึงข้อมูลสาคัญ โดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต
8.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องกาหนดข้อปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อปกป้ องสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิว เตอร์และสื่ อสารเคลื่ อ นที่
การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (mobile computing and teleworking) ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบดังกล่าว
9. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
9.1 ต้องกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการกาหนด
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อย่างชัดเจน
9.2 ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และในกรณีที่พบว่ามี
การใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่าในลักษณะผิดปกติ จะต้องดาเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงาน
ต่อผู้อานวยการศูนย์ฯ โดยทันที
9.3 ต้องเปิดใช้บริการ (Service) เท่าที่จาเป็นเท่านั้น เช่น บริ การ telnet, ftp หรือ ping เป็นต้น
ทั้งนี้ หากบริการที่จาเป็นต้องใช้มีความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว ต้องมีมาตรการ
ป้องกันเพิ่มเติมด้วย
9.4 ควรดาเนินการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ ของโปรแกรม
ระบบ (System Software) อย่างสม่าเสมอ เช่น Web Server เป็นต้น
9.5 ควรมีการทดสอบโปรแกรมระบบ (System Software) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการใช้งานโดยทั่วไป ก่อนติดตั้งและหลังจากการแก้ไขหรือบารุงรักษา
9.6 การเข้าถึง System Utilities ที่ปฏิบัติการด้วยสิทธิพิเศษในระดั บสูง ซึ่งทาให้สามารถเลี่ยงผ่าน
กลไกการควบคุมระบบ/แอปพลิเคชันต่างๆ ได้นั้น ต้องถูกจากัดให้เฉพาะผู้ใช้งาน หรือผู้ดูแล
ระบบ ที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นประจาเท่านั้น สาหรับการใช้งานและการเข้าถึง System
Utilities เหล่านั้นโดยบุคคลอื่น ให้พิจารณาอนุมัติในลักษณะชั่วคราวในทุกกรณี
9.7 System Utilities ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ต้ อ งถู ก แยกออกจากแอปพลิ เ คชั น และซอฟต์ แ วร์ อื่ น ๆ
เพื่อประโยชน์ในการจากัดการเข้าถึง ให้แก่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
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9.8 การติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะต้องดาเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น
9.9 ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ โดยผู้ดูแลระบบ ดังนี้
9.9.1 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของสานักงาน เพื่อป้องกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบสารสนเทศ
9.9.2 ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของสานักงาน
9.9.3 การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ ต้องมีการขออนุมัติจากผู้อานวยการ
ศูนย์ฯ ก่อนดาเนินการ
9.9.4 ไม่ติดตั้งซอร์สโค้ดคอมไพเลอร์ (Complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ให้บริการ
9.9.5 กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารีสาหรับซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศไว้
ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และจากัดการเข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
9.9.6 กาหนดให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบระบบสารสนเทศตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนเพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่ให้บริการ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
9.9.7 วางแผนการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน ก่อน
ดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศ
9.9.8 จัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชั นเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม ที่ไม่ได้ใช้งาน
ไว้อย่างปลอดภัยเพื่ออ้างอิง
9.10 ให้มีการทบทวนการทางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
9.10.1 แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและ
ทบทวน ก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
9.10.2 วางแผนเฝ้ า ระวั ง และทบทวนการท างานของระบบสารสนเทศภายหลั ง จาก
ที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
10. การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ
10.1 การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ การบันทึกการทางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application
logs) และบั น ทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้าออกระบบ
บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน command line และ Firewall Log เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 3 เดือน โดยมี
รายละเอียดการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (logs) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
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1) ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน
2) ข้อมูลวัน/เวลาที่เข้าถึงระบบ
3) ข้อมูลวัน/เวลาที่ออกจากระบบ
4) ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
5) ข้อมูลการล็อกอิน (Log in) ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
6) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
7) ข้อมูลการเปลี่ยนการกาหนดค่า (Configuration) ของระบบ
8) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application)
9) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทาไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น
10) ข้อมูลไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่เข้าถึง
11) ข้อมูลโพรโทคอล (Protocol) เครือข่ายที่ใช้
12) ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
13) ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
10.2 ควรมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
10.3 ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจากัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้น
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
11. การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
ศูนย์ฯ ต้องกาหนดให้มีการควบคุมการใช้งานระบบที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งไว้ภายใน เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบจากภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
11.1 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) เพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สานักงาน ก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรของ
สานักงาน การควบคุมบุคคลที่เข้าสู่ระบบของสานักงานจากระยะไกลจึงต้องมีการกาหนด
มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
11.2 วิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้ จากระยะไกล ต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้อานวยการศูนย์ฯ ก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนนามาใช้ และผู้ใช้ต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
11.3 ก่อนทาการให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือ
ความจาเป็นในการดาเนินงานกับ สานักงานอย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อย่างเป็นทางการ
11.4 ต้องมีการควบคุมพอร์ต (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสู่ระบบโดยการ
โทรศัพท์เข้าองค์การนั้น ต้องดูและการจัดการโดยผู้ดูแลระบบและวิธีการหมุนเข้าต้องได้รับ
การอนุมัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
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11.5 การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่านั้น และไม่
ควรเปิด Port และ Modem ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็น ช่องทางดังกล่าวควรตัดการเชื่อม
ต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น
12. การพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอก
12.1 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน เมื่อจะเข้าใช้งานระบบ ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบ
ของสานักงาน สาหรับในทางปฏิบัติจะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือ
12.1.1 การแสดงตัวตน (Identification) คือ ขั้นตอนที่ผู้ใช้แสดงบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username)
12.1.2 การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ใช้ตัวจริง เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) หรือการใช้สมาร์ทการ์ดหรือการใช้
USB Token ที่ มี เทคโนโลยี Public Key Infrastructure: PKI ด้ ว ยการลงลายมื อ ชื่ อ
ดิจิทัล (Digital Signature) และการเข้ารหัสลับ (Encryption) รูปแบบของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
12.2 การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของสานักงานนั้น จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตน
อย่างน้อย 1 วิธี
12.3 การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของสานักงานจากอินเทอร์เน็ตนั้น ควรมีการตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
12.4 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะต้องมีการตรวจสอบ
เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
13. การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
เพื่ อ ปกป้ อ งระบบสารสนเทศจากการปฏิ บั ติ ง านจากภายนอกส านั ก งาน ก าหนดแนวปฏิ บั ติ
เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
13.1 การปฏิบัติงานจากภายนอกสานัก งาน (Teleworking) ต้องมีการเข้ารหัส (Encryption)
ด้ว ยวิ ธี ก าร SSL VPN หรื อ XML Encryption หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล
ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงานและระบบงาน
ต่างๆ ภายในสานักงาน
13.2 การเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศของส านั ก งานจากระยะไกล ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ของส่ ว นตัว
ต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้อานวยการศูนย์ฯ
13.3 การเข้าสู่ระบบระบบสารสนเทศในสานักงานจากระยะไกล ต้องมีการลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login)
โดยแสดงตัวตนด้วยบัญชีชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication)
ด้วยการใช้รหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง
13.4 ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและข้อมูลของสานักงาน โดยไม่ให้
สมาชิกภายในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงระบบได้
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13.5 ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม และมีการเฝ้าระวัง
สม่าเสมอ เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติต้องระงับการให้บริการทันที
13.6 ผู้ ดูแลระบบจะทาการยกเลิ กสิ ทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานภายนอก
สานักงาน แก่ผู้ใช้งานทันทีเมื่อครบกาหนดระยะเวลาขออนุญาต หรือมีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อขอยกเลิกต่อผู้อานวยการศูนย์ฯ
13.7 ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานภายนอกสานักงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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หมวด 4 การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Third party access control)
1. วัตถุประสงค์
การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงต่อ
การถูกแก้ไขข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง และการประมวลผลของระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้การควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่มีการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน เป็นไปอย่างมั่นคง
ปลอดภัยและกาหนดแนวทางในการคัดเลือก ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก
2. แนวทางปฏิบัติ
2.1 ต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผล โดยหน่วยงานภายนอก และกาหนดมาตรการรองรับหรือแก้ไข
ที่เหมาะสม ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2.2 การควบคุมการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภายนอก
2.2.1 บุ คคลภายนอกที่ต้องการสิ ทธิในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงาน จะต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
2.2.2 จัดทาเอกสารแบบฟอร์มสาหรับ หน่วยงานภายนอก เพื่อระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้อง
เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
1) เหตุผลในการขอใช้
2) ระยะเวลาในการใช้
3) การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
4) การตรวจสอบ MAC address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
5) การกาหนดการป้องกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
2.2.3 หน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับสานักงาน ไม่ว่าจะทางานอยู่ภายในหรือภายนอก
ส านั ก งาน จ าเป็ น ต้ อ งลงนามในสั ญ ญาไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ของส านั ก งาน โดยสั ญ ญา
ต้องจัดทาให้เสร็จก่อนให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
2.2.4 สานักงาน ควรพิจารณาการเข้าไปประเมินความเสี่ยงหรือจัดทาการควบคุมภายในของ
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสาคัญของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่เข้าไปปฏิบัติงาน
2.2.5 เจ้าของโครงการ ซึ่งรับ ผิดชอบต่อโครงการที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก
ต้องกาหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จาเป็นเท่านั้น และให้หน่วยงานภายนอกลงนาม
ในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล
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2.2.6 สาหรับโครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสาคัญ
ของสานักงาน ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ทั้ง 3 ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentially) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
(Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)
2.2.7 สานักงานมีสิทธิในการตรวจสอบตามสัญญาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าสานักงานสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างทั่วถึง ตามสัญญานั้น
2.2.8 ควรดาเนินการให้ผู้ให้บริการภายนอก จัดทาแผนการดาเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และเอกสารที่เ กี่ย วข้ อ ง รวมทั้งมีการปรับ ปรุ งให้ ทันสมั ย อยู่ เสมอ เพื่อควบคุ ม หรื อ
ตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการได้อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตาม
ขอบเขตที่ได้กาหนดไว้
2.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก
2.3.1 กาหนดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยผู้ให้บริการภายนอก
2.3.2 ระบุ ว่ า ใครจะเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาส าหรั บ ซอร์ ส โค้ ด ในการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์โดยผู้ให้บริการภายนอก
2.3.3 กาหนดเรื่องการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์
ที่จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงข้อตกลงในการรักษาความลับ โดยระบุ
ไว้ในสัญญาจ้างที่ทากับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
2.3.4 กาหนดให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่างๆ ก่อนการติดตั้ง
2.3.5 การทดสอบซอฟต์แวร์ ห้ามทดสอบบนระบบและฐานข้อมูลที่ใช้งาน ต้องสารองระบบและ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบที่ใช้งาน
2.4 มาตรการควบคุมผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)
2.4.1 ผู้ให้บริการภายนอกที่ต้องการสิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศของสานักงาน จะต้อง
เป็ น ผู้ ให้ บ ริ การที่ผ่ านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเข้าปฏิบัติงานต้องทาเรื่อง
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์ฯ
2.4.2 ดาเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการภายนอก
ที่สิ้นสุดการว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
2.4.3 กาหนดให้ ผู้ ให้ บ ริ การภายนอกเข้ า ถึง เฉพาะส่ ว นที่มี ไว้ ส าหรับ การพั ฒ นาระบบงาน
(Develop Environment) เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องเข้าถึงส่วนที่ใช้งานจริง
(Production Environment) ต้องมีการควบคุมหรือตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการ
ภายนอกอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้
2.4.4 การอนุ ญาตให้ ผู้ ให้บริการภายนอกเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้ องอยู่บนพื้นฐานของ
ความจาเป็นเท่านั้นและไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกลที่ใช้
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ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็น ช่องทางดังกล่าว ต้องมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการขออนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์ฯ ก่อนทุกครั้ง
2.5 มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
2.5.1 การบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบ ควรมีการบันทึกดังต่อไปนี้
1) ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใช้งาน
2) สถานที่ที่ติดตั้ง
3) เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง
4) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
5) ข้อมูลสาหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ
2.5.2 กาหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สาคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยทันที
2.5.3 กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ ให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการ ดังนี้
1) มีการเฝ้าระวังและติดตามประเมินความเสี่ยง สาหรับช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
รวมทั้งการประสานงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
2) ให้กาหนดแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการติดตามช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
ของสานักงาน
3) กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินความเสี่ยง เมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับ
ช่องโหว่นั้น
2.5.4 ปิดการใช้งานหรื อควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ส าหรับตรวจสอบและปรับแต่ง ระบบ
ให้ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
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หมวด 5 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(Use of Personal Computer)
1. วัตถุประสงค์
ข้อกาหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนี้ ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ งาน
ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และผู้ใช้งานควรทาความเข้าใจ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันทรัพยากรและข้อมูลที่มีค่าของสานักงาน ให้มีความลับ ความถูกต้อง
และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. การใช้งานทั่วไป
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สานักงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน เป็นทรัพย์สินของสานักงาน
เพื่อใช้ในงานราชการ ดังนั้นผู้ ใช้ งานจึงควรใช้งานเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ อย่ างมีประสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อประโยชน์ของสานักงาน
2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่ วนบุ คคลของส านักงาน ขึ้นทะเบียนและควบคุมด้วยหมายเลขครุ ภั ณฑ์
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานภายในก่อนใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และผู้ดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายใน
จะต้องระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
2.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ทาการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและระบบปฏิบัติการลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมถึ ง ก าหนดชื่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (Computer name) ส่ ว นบุ ค คล ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่
ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมและระบบปฏิบัติการเท่านั้น
2.4 โปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงาน ต้องเป็นโปรแกรมที่สานักงานซื้อลิขสิทธิ์มา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้ งานคัดลอกโปรแกรมต่างๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
2.5 ไม่อนุ ญาตให้ ผู้ ใช้ งานท าการติด ตั้ง หรื อแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมในเครื่ อ งคอมพิว เตอร์
ส่วนบุคคลของสานักงาน หากตรวจพบว่ามีการติดตั้งชุดโปรแกรม เปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติม และก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งาน
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2.6 การเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา และแจ้งให้ผู้ดูแลครุภัณฑ์ทราบ
ก่อนนาออกนอกสถานที่
2.7 การน าเครื่ องคอมพิว เตอร์ส่ วนบุคคลของส านักงานส่ ง ซ่อมภายนอก จะต้องผ่ านการตรวจ
ประเมินจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ก่อน หากเห็นสมควรส่งซ่อมภายนอกต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์ฯ
โดยการเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม จะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
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ศูน ย์ ฯ หรื อผู้ รั บ จ้ างในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์ที่ ได้ทาสั ญญาไว้ กั บ
ทางสานักงานเท่านั้น
2.8 ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบหาไวรัส โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส
2.9 ไม่ควรเก็บข้อมูลสาคัญของสานักงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ท่านใช้งานอยู่
2.10 ไม่ควรสร้าง Short-cut หรือปุ่มกดง่ายบน Desktop ที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูลสาคัญของสานักงาน
2.11 ผู้ ใ ช้ ง านมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดย
หลีกเลี่ยงการวางอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์ และไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้
หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
3. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
3.1 ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สาหรับ
การเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงาน
3.2 ผู้ใช้งานควรกาหนดรหัสผ่านที่มคี ุณภาพตามคุณสมบัติพื้นฐานสาหรับรหัสผ่านที่ดี
3.3 ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 10 นาที และต้องใส่
รหัสผ่านให้ถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน
3.4 ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตน
ในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
3.5 ผู้ใช้ต้องทาการลงบันทึกออก (Logout) จากระบบทันที เมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็น
เวลานาน
4. แนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน
4.1 ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผ่านที่ระบุไว้ในเอกสาร "การบริหารจัดการ
สิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
5. การป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
5.1 ผู้ ใช้ งานต้องทาการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ และโปรแกรมใช้งานต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ และเป็นการป้องกัน
การโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ
5.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมพื้นฐาน
5.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการปิดหรือยกเลิกระบบการป้องกันไวรัส ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล และผู้ใช้งานต้องตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อต่างๆ เช่น Thumb Drive และ Data
Storage อื่นๆ ก่อนนามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
5.4 ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจาก
อินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส ก่อนใช้งาน
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5.5 ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย ซึ่งมีผล
ทาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
6. การสารองข้อมูลและการกู้คืน
6.1 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่นๆ เพื่อป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล
6.2 ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยง
ต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
6.3 ผู้ใช้ควรประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน Data Storage ไม่ควรเป็นข้อมูลสาคัญเกี่ยวข้อง
กับการทางาน
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หมวด 6 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Use of Notebook Computer)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสาหรับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และการนาไปปฏิบัติงาน
ภายนอกสานักงาน และเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูลที่มีค่าของสานักงานให้เกิดความปลอดภัย ผู้ใช้งาน
จึงควรรับทราบถึงข้อกาหนดและมาตรฐานในการใช้งาน การบารุงรักษา และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การใช้งานทั่วไป
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สานักงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้งาน เป็นทรัพย์สินของสานักงาน
เพื่อใช้ในงานราชการ ดังนั้นผู้ใช้จึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของสานักงาน
2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของส านักงาน ขึ้นทะเบียนและควบคุมด้วยหมายเลขครุภัณฑ์
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานภายในก่อนใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น และผู้ดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายใน
จะต้องระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองหรือนาไปใช้งาน
2.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ทาการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและระบบปฏิบัติการลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมถึ ง ก าหนดชื่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (Computer name) แบบพกพา ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่
ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมและระบบปฏิบัติการเท่านั้น
2.4 โปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงาน ต้องเป็นโปรแกรมที่สานักงานซื้อลิขสิทธิ์มา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้ งานคัดลอกโปรแกรมต่างๆ และนาไปติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
2.5 ไม่อนุ ญาตให้ ผู้ ใช้ งานท าการติ ดตั้ ง หรื อแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมในเครื่ องคอมพิว เตอร์
แบบพกพาของสานักงาน หากตรวจพบว่ามีการติดตั้งชุดโปรแกรม เปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติม และก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งาน
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2.6 การน าเครื่ องคอมพิว เตอร์แบบพกพาของสานักงานไปใช้งานภายนอกพื้นที่ปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานภายใน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ บังคับบัญชา และแจ้งให้
ผู้ดูแลครุภัณฑ์ทราบก่อนนาออกนอกสถานที่
2.7 การนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาของส านักงานส่ ง ซ่อมภายนอก จะต้องผ่านการตรวจ
ประเมินจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ก่อน หากเห็นสมควรส่งซ่อมภายนอกต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์ฯ
โดยการเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม จะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
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ศูน ย์ ฯ หรื อผู้ รั บ จ้ างในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิว เตอร์และอุป กรณ์ที่ ได้ทาสั ญญาไว้ กั บ
ทางสานักงานเท่านั้น
2.8 การเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ
ใส่ในกระเป๋าสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
การกระทบกระเทือน การหลงลืมอุปกรณ์ และไม่ควรใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในกระเป๋า
เดินทางที่เสี่ยงต่อการถูกกดทับโดยไม่ได้ตั้งใจจากการมีของหนักทับบนเครื่อง หรืออาจถูกจับโยนได้
2.9 กรณี ที่ ต้ อ งการเคลื่ อ นย้ า ยเครื่อ งขณะที่ เ ครื่อ งเปิ ดใช้ง านอยู่ ให้ ท าการยกจากฐานภายใต้
แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้นโดยเด็ดขาด
2.10 ห้ ามมิให้ ผู้ ใช้ทาการเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขส่ ว นประกอบย่ อ ย (Sub component) ที่ติดตั้ ง อยู่
ภายในรวมถึงแบตเตอรี่ และควรรักษาสภาพคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2.11 ผู้ใช้ต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้ งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ
2.12 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอยขีดข่วน
หรือทาให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
2.13 ไม่ควรวางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
2.14 การเช็ดทาความสะอาดหน้าจอภาพควรเช็ดอย่าเบามือที่สุด และควรเช็ดไปในแนวทางเดียวกัน
ห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจาทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
3. ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ
3.1 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย ดังนั้น ควรล็อคเครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
3.2 การใช้เครื่องคอมพิว เตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้ อ นจัด
ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
3.3 ผู้ใช้งานไม่เก็บหรือใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในสถานที่ที่มีความร้อน/ความชื้น/ฝุ่นละอองสูง
และต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
3.4 ไม่ใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชื้น เช่น อาหาร น้า
กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น
3.5 ไม่ควรติดตั้งหรือวางคอมพิวเตอร์แบบพกพาในที่มีการสั่นสะเทือน
3.6 ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงในระยะใกล้
เช่น แม่เหล็ก โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
4.1 ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนด้วยบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สาหรับ
การเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของสานักงาน
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4.2 ผู้ใช้งานควรกาหนดรหัสผ่านที่มคี ุณภาพตามคุณสมบัติพื้นฐานสาหรับรหัสผ่านที่ดี
4.3 ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 10 นาที และต้องใส่
รหัสผ่านให้ถูกต้องเมื่อต้องการใช้งาน
4.4 ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตน
ในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
4.5 ผู้ใช้ต้องทาการ Logout จากระบบทันที เมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
5. แนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน
5.1 ให้ ผู้ ใช้ งานปฏิบั ติตามแนวทางการบริห ารจัดการรหัส ผ่านที่ระบุไว้ในเอกสาร “การบริห าร
จัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
6. การป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
6.1 ผู้ ใช้ งานต้องทาการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ และโปรแกรมใช้งานต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ และเป็นการป้องกัน
การโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ
6.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมพื้นฐาน
6.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการปิดหรือยกเลิกระบบการป้องกันไวรัส ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา และผู้ใช้งานต้องตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อต่างๆ เช่น Thumb Drive และ Data
Storage อื่นๆ ก่อนนามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
6.4 ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจาก
อินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส ก่อนใช้งาน
6.5 หากผู้ใช้งานพบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
ห้ามมิให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของชุดคาสั่งที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องอื่นๆ ได้
7. การสารองข้อมูลและการกู้คืน
7.1 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาไว้บนสื่อบันทึก
อื่นๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
7.2 ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยง
ต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
7.3 ผู้ใช้ควรประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน Data Storage ไม่ควรเป็นข้อมูลสาคัญเกี่ยวข้อง
กับการทางาน
7.4 แผ่นสื่อสารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรทาลายไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้อีก
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หมวด 7 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Use of the Internet and Social Network)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างปลอดภัย และเป็นการป้องกันไม่ให้ ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้แก่ การส่งข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่น อันก่อให้เกิด
การรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ของสานักงานถูกระงับ
ชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้
2. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2.1 ผู้ดูแลระบบ ควรกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ที่ ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ส านั ก งานจั ด สรรไว้ เ ท่ า นั้ น เช่ น Proxy,
Firewall, IP-IDS เป็ น ต้ น ห้ า มผู้ ใ ช้ ง านท าการเชื่ อ มต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นช่ อ งทางอื่ น
ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและทาการขออนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ก่อนทาการเชื่อมต่ออิ นเทอร์เน็ต
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทาการอุดช่องโหว่
ของระบบปฏิบัติการที่เว็บเบราว์เซอร์ติดตั้งอยู่
2.3 การรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการตรวจสอบไวรัส (Virus scanning)
โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส ก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง
2.4 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของส านั ก งานนอกเหนื อ จากเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ทางราชการ หรือทาการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
ที่ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เว้นแต่เป็นการดาเนินงาน
ตามภารกิจของสานักงาน
2.5 ผู้ใช้งานจะถูกกาหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของสานักงาน
2.6 ผู้ใช้งานต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม
หรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับสานักงาน
2.7 ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของสานักงาน ที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต
2.8 ผู้ ใช้ งานต้องไม่น าเข้าข้อมูล คอมพิว เตอร์ค อมพิว เตอร์ใดๆ ที่มีลั กษณะอันเป็นเท็จ อันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือ
ภาพที่มีลักษณะอันลามก และไม่ทาการเผยแพร่หรือส่ งต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่ าน
อินเทอร์เน็ต
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2.9 ผู้ใช้งานไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น
ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด อันจะทาให้ผู้อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
2.10 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่อยู่ บน
อินเทอร์เน็ตก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
2.11 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Patch หรือ
Fixes ต่างๆ จากผู้ขาย ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.12 การใช้งานเว็บบอร์ด (Web Board) ของสานักงาน ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและ
เป็นความลับของสานักงาน
2.13 ในการเสนอความคิดเห็น ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อชื่อเสียงของสานักงาน การทาลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ
2.14 หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ต้องปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น
3. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.1 อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบและลักษณะตามที่สานักงานได้กาหนดไว้
เท่านั้น เช่น Facebook , Line , Twitter
3.2 หากต้องการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่สานักงานกาหนด
ให้ขออนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์ฯ ก่อนใช้งาน
3.3 ผู้ ใช้งานเครื อข่ายสั งคมออนไลน์ต้องมีความตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ ข้อมูลเฉพาะส่วนตัว หรือข้อมูลความลับของสานักงาน
3.4 ผู้ใช้งานพึงตระหนักว่าข้อความหรือความเห็นที่เผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นข้อความ
ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ใช้งานต้องไม่เสนอ
ความคิ ดเห็ น หรื อใช้ ข้ อ ความที่ ยั่ ว ยุ ให้ ร้ าย ยุ ยง ท้ าทาย หรื อเป็ นการละเมิ ดต่ อบุ ค คลอื่ น
กรณีบุคคลอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่าง พึงงดเว้นการโต้ตอบด้วยถ้อยคารุนแรง
3.5 ผู้ใช้งานพึงตระหนักว่าพื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูล
ที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทางกฎหมาย ถึงแม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นใน
นามบัญชีชื่อผู้ใช้ส่วนตัว แต่อาจส่งผลกระทบกับสานักงานได้ และพึงระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
3.6 หากเกิดปัญหาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ สานักงาน ผู้ใช้งาน
ต้องแจ้งต่อผู้อานวยการศูนย์ฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม
3.7 ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากต้องการกล่าวอ้างถึงแหล่ง ข้อมูลที่สนับสนุน
ข้อความของตน ควรให้การอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน
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หมวด 8 การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Use of Electronic Mail)
1. วัตถุประสงค์
กาหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของสานักงาน ซึ่งผู้ใช้งาน
จะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิหรือกระทาการใดๆ
ที่จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น
อย่างเคร่งครัด อันจะทาให้การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ
2. แนวทางปฏิบัติในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน ให้เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติเพื่อรับรองข้อมูลและ
พิจารณาเหตุผลความจาเป็น
2.2 ผู้ดูแลระบบต้องมีการทบทวนสิ ทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การโอน ย้าย ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
2.3 ผู้ดูแลระบบกาหนดบัญชีชื่อผู้ใช้งาน E-Mail (username) และรหัสผ่าน (password) สาหรับ
การใช้งานครั้งแรก ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยส่งมอบให้ผู้ใช้งานเป็นเอกสารปิดผนึกที่เป็นความลับ หรือ
ทางอีเมลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
2.4 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีเมื่อได้รับรหัสผ่านครั้งแรก (Default Password) หรือเมื่อ
เข้าระบบครั้งแรก ระบบจะต้องบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
ทุก 6 เดือน
2.5 การก าหนดรหั ส ผ่ า นที่ ดี (Good Password) มี แ นวทางปฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสาร
“การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
2.6 ระบบต้องไม่แสดงข้อมูลรหัสผ่านในหน้าจอของผู้ใช้งาน ระหว่างที่ผู้ใช้งานกาลังใส่ข้อมูลรหัสผ่าน
ต้องแสดงด้วยรูปแบบของสัญลักษณ์แทนตัวอักษร เช่น ‘x’ หรือ ‘*’ ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร
2.7 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด พลาดได้ ซึ่งในทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปไม่เกิน 3 ครั้ง หากเกินกว่าที่กาหนดระบบจะทาการล็อคสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะปลดล็อคให้
2.8 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ (Time out)
เพื่อตัดการใช้งานระบบ เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 15 นาที เมื่อต้องการ
เข้าใช้งานต่อต้องยืนยันตัวตนด้วยบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านอีกครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หน้า 46

นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

2.9 ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) ของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.10 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสานักงาน
หรือละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความน่าราคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และ
ไม่แสวงหาประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของสานักงาน
2.11 ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้อื่น เพื่ออ่าน รับส่ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของแล้วเท่านั้น และให้ถือว่าเจ้าของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
2.12 ผู้ใช้ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน เพื่อการทางานของสานักงานเท่านั้น
2.13 หลังจากใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ต้องทาการ Logout ออกจากระบบ และ
ปิดเว็บเบราว์เซอร์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
2.14 ผู้ใช้ต้องตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ ก่อนทาการเปิด ด้วยโปรแกรม
ป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable File เช่น .exe, .com เป็นต้น
2.15 ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
2.16 ผู้ใช้งานต้องใช้คาที่สุภาพในการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ความระมัดระวังในการระบุ
ชื่อที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับให้ถูกต้อง และระบุชื่อของผู้ส่งในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทุกฉบับที่ส่งไป รวมทั้งจากัดกลุ่มผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่มีความจาเป็นต้องรับรู้รับทราบ
2.17 ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องไม่ระบุความสาคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2.18 ผู้ใช้งานควรตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Inbox) ของตนเองทุกวัน และควรลบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบ เพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
2.19 ผู้ใช้งานควรทาการสารองข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ ตามความจาเป็นอย่างสม่าเสมอ
2.20 ข้อควรระวัง ผู้ใช้งานไม่ควรโอนย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้อ้างอิงภายหลัง มายังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตน เพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่นแอบอ่านจดหมายได้ ดังนั้นไม่ควรจัดเก็บข้อมูล
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.21 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องรับผิด ชอบในการเก็บรักษาบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password) เป็นความลับไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้
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หมวด 9 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN Access Control)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน และการรักษาความปลอดภัย การเข้าถึงระบบเครือข่าย
ไร้ ส าย (Wireless LAN) ของส านั ก งาน เพื่ อ ป้ อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สารสนเทศของ
สานักงาน
2. แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
2.1 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของสานักงาน จะต้องทาการลงทะเบียนกับผู้ดูแล
ระบบ และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้อานวยการศูนย์ฯ ก่อนเท่านั้น
2.2 ผู้ดูแลระบบ กาหนดสิทธิผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ
การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
2.3 ผู้ดูแลระบบจะต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
2.4 ผู้ ดู แ ละระบบต้ อ งก าหนดต าแหน่ ง การวางอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ (Access Point: AP)
ให้ เหมาะสมเป็ น การควบคุม ไม่ ให้ สั ญ ญาณของอุป กรณ์รั่ว ไหลออกไปนอกบริเวณที่ ใ ช้ ง าน
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคาร หรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
2.5 ผู้ดูแลระบบต้องเลือกใช้กาลังส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และควรสารวจว่าสัญญาณรั่วไหล
ออกไปภายนอกหรือไม่ ทั้งนี้ การใช้เสาอากาศพิเศษที่สามารถกาหนดทิศทางการแพร่กระจายของ
สัญญาณ อาจช่วยลดการรั่วไหลของสัญญาณได้ดีขึ้น
2.6 ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่า Default มาจาก
ผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณมาใช้งาน
2.7 ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่า ชื่อ Login และรหัสผ่านสาหรับการตั้งค่าการทางานของอุปกรณ์ไร้สาย
และเลือกใช้ชื่อ Login และรหัสผ่านที่มีความคาดเดาได้ยาก เพื่อป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดา
หรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
2.8 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดค่าใช้มาตรฐานความปลอดภัยแบบ WPA ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง
Wireless LAN Client และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อให้ยากต่อการดักจับ ช่วยให้ปลอดภัย
มากขึ้น
2.9 ผู้ดูแลระบบต้องเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address ร่วมกับบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (username)
และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะ
อนุ ญาตเฉพาะอุ ป กรณ์ ที่มี MAC Address บัญชีชื่อผู้ ใช้งาน และรหั ส ผ่ านตามที่ก าหนดไว้
เท่ า นั้ น ในการเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายตาม SSID ที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ บุ ค คลภายนอก
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กาหนดให้ใช้งานเครื อข่ ายไร้สายโดยไม่ควบคุม MAC Address แต่ให้ใช้งานได้ตาม SSID ที่
ผู้ดูแลระบบกาหนดแยกเฉพาะสาหรับบุคคลภายนอกเท่านั้น
2.10 ผู้ดูแลระบบต้องมีการติดตั้ง Firewall ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายในสานักงาน
2.11 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้ผู้ใช้ งานในระบบเครือข่ายไร้สาย ติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกับ VPN
(Virtual Private Network) เพื่อช่วยป้องกันการโจมตี
2.12 ผู้ดูแลระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ าย
ไร้สายอย่างสม่าเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัย ที่เกิดขึ้นในระบบ
เครือข่ายไร้สาย
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หมวด 10 การใช้งานระบบไฟร์วอลล์
(Firewall Policy)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกในการเข้า ถึงระบบเครือข่ายภายในของสานักงาน และ
ทาการตรวจสอบติดตามแพ็ คเก็ต (Packet) โดยจะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ เข้าออกระบบ เพื่อควบคุมการเชื่อมต่อ
จากภายนอกสู่ภายในสานักงาน และจากภายในสานักงานสู่ภายนอกสานักงาน
2. แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Firewall)
2.1 ผู้ดูแลระบบต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall)
2.2 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดนโยบาย (Policy) การใช้งานไฟร์วอลล์
2.3 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบตรวจสอบยื น ยั น ตั ว ตนและสิ ท ธิ ก ารเข้ า ใช้ ง านของผู้ ใ ช้ ง าน
(Identification and Authentication) ก่อนเข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่รัดกุมเพียงพอ
2.4 ผู้ ดูแลระบบต้องกาหนดค่า (Configuration) หรือกาหนดนโยบาย (Policy) เพื่อกลั่ นกรอง
ข้อมูล ที่มาทางเว็บไซต์ ให้ มีความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ป้ องกัน ผู้ บุ กรุ ก ไวรั ส รวมทั้ง Malicious Code ต่างๆ มิให้ เข้าถึง (Access Risk) หรือสร้าง
ความเสียหาย (Availability Risk) แก่ข้อมูลหรือการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
2.5 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย และในกรณี ที่ พ บว่ า มี ก ารใช้ ง านหรื อ เปลี่ ย นแปลงค่ า Parameter
ในลักษณะที่ผิดปกติต้องดาเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงานผู้อานวยการศูนย์ฯ โดยทันที
2.6 การเปิดใช้บริการ (Service) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์ฯ ทั้งนี้ หากบริการที่จาเป็น
ต้องใช้มีความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติม
2.7 ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการให้ไฟร์วอลล์สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา และในกรณีที่พบปัญหา
หรือการทางานในลักษณะที่ผิดปกติต้องดาเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงานผู้ อานวยการ
ศูนย์ฯ โดยทันที
2.8 ผู้ดูแลระบบต้องออกจากระบบ (Log Out) ในช่วงเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงานที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
2.9 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการควบคุมการใช้งาน โดยบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน
2.10 ผู้ดูแลระบบต้องบันทึกบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ (Authentication) และควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้
เข้าถึง ล่วงรู้ (Access Risk) หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง (Integrity Risk) ข้อมูลหรือการทางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มิได้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.11 ผู้ดูแลระบบต้องติดตั้ง Patch ที่จาเป็นของระบบงานสาคัญ เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ ของซอฟต์แวร์
ระบบ (System Software)
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2.12 ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
และประสิทธิภาพการใช้งานโดยทั่วไปก่อนติดตั้ง และหลังการแก้ไข หรือบารุงรักษา
2.13 ผู้อานวยการศูนย์ฯ ต้องกาหนดผู้รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter
ต่างๆ อย่างชัดเจน
2.14 ผู้ขอใช้งานต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2.15 ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ของ
สานักงาน หรือกฎหมาย หรืออาจจะทาให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ
หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ จะยกเลิกการให้บริการทันที
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หมวด 11 การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก
(Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention System (IPS))
1. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องการบุกรุกจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีรายงานที่สามารถตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม
ของผู้ใช้งานได้ ตลอดจน ติดตามสืบค้นหาช่องโหว่ของระบบ และค้นหาที่มาของผู้บุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก
2.1 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการเฝ้าระวังและรักษาอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกระบบ
(IDS/IPS) เหตุการณ์ผิดปกติ และการแจ้งเตือนต่างๆ ที่อุปกรณ์ตรวจพบ จะถูกทาการวิเคราะห์
และหาสาเหตุของการบุกรุกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรั บ การสื บ สวนหาบุ คคลที่โ จมตี บุกรุก หรือใช้ระบบในทางที่ผิ ด และเป็นการป้ อ งกั น
ก่อนที่จะเกิดการโจมตี
2.2 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งเก็ บ สถิ ติ เ กี่ ยวกั บ ความพยายามบุ ก รุก หรือ โจมตี ส านัก งาน เป็ น เครื่ อ งมือ
วัดประสิทธิภาพในการป้องกันภัยของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น เช่น ไฟร์วอลล์ เป็นต้น
และเพื่อเป็นการป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในจากอันตรายที่มาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายนอก เช่น ผู้บุกรุก หรือ Hacker รวมทั้งไวรัสประเภทต่างๆ
2.3 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ บุ ก รุ ก ระบบ (Incident Management)
เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุกทางเครือข่าย สามารถช่วยวิเคราะห์ลักษณะการบุกรุก
ทางเครือข่าย และทาให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุก โดยต้องจัดลาดับความสาคัญของการบุกรุกจากผลกระทบที่เกิดขึ้น
กั บ ส านั ก งาน และจั ด ท าวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ ส านั ก งานเพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ซ้ า
การตอบสนองต่อเหตุการณ์การบุกรุกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ
2.3.1 จากัดขอบเขต (Containment) จากัดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกและจากัดความรุนแรง
ของการบุกรุก
2.3.2 กาจัดต้นเหตุ (Eradication) กาจัดต้นเหตุของการบุกรุก รวมถึงปิดกั้นช่องทางของการบุกรุก
2.3.3 กู้คืนระบบ (Recovery) แก้ไขระบบที่ถูกบุกรุกให้สามารถกลับมาทางานได้ตามปกติ
2.3.4 ติดตามผล (Follow-Up) บันทึกผลกระทบของเหตุ ก ารณ์แ ละแนะนาวิธีปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ป้องกันเหตุการณ์เกิดซ้า
2.4 ผู้อานวยการศูนย์ฯ ต้องกาหนดผู้รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter
ต่างๆ ของระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และ
มีการทบทวนการกาหนดค่า parameter ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.5 การกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
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2.6 การใช้เครื่องมือต่างๆ (tools) เพื่อตรวจเช็คระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการ
ศูนย์ฯ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
2.7 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งท าการตรวจสอบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ช้ ง านอย่ า งสม่ าเสมอ และ
ต้องประเมิน ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงที่ส าคั ญเป็ นลายลั กษณ์ อั ก ษร ทั้งในด้า นการ
ปฏิบัติงาน (operation) ระบบรักษาความปลอดภัย (security) และการทางาน (functionality)
ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
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หมวด 12 การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ
(IT Service Continuity)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศที่ให้บริการและข้อมูลสาคัญของสานักงาน มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอด
และสามารถดาเนินการต่อไปได้ในขณะที่สานักงานเผชิญกับภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
สานักงาน โดยมีการลาดับความสาคัญจากผลกระทบจากความเสียหายของทรัพย์สิน และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อใช้ในการพิจารณาวิธีการสร้างความต่อเนื่อง

2. แนวทางปฏิบัติในการสารองข้อมูล ระบบสารอง และการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน
2.1 เครื่องคอมพิว เตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่มีความสาคัญ ต้องมีการสารองข้อมูล ให้ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
2.2 ผู้ดูแลระบบต้องสารองข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้ โดยคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผลกระทบ
จากความสูญเสียของระบบ ที่มีผลต่อภารกิจหลักของสานักงาน
2.3 ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ การสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งระบบซอฟต์แวร์
และข้อมูลในระบบสารสนเทศ
2.4 ผู้ดูแลระบบต้องจัดเก็บข้อมูลที่สารองในสื่อบันทึกข้อมูลสารอง โดยมีการแสดงชื่อระบบที่สารอง
วัน เดือน ปี และเวลาในการสารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลที่สารองต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่
เก็บข้อมูลสารองซึ่งติดตั้งอยู่ในสถานที่จัดทาระบบสารอง (สมช. อาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ)
และต้องมีการทดสอบสื่อบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.5 ศูนย์ฯ ต้องกาหนดสถานที่และเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานระบบสารอง
2.6 ผู้อานวยการศูนย์ฯ ต้องกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสารอง และการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
2.7 ศูนย์ฯ ต้องดาเนินการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบ
แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง
2.8 ผู้ดูแลระบบต้องจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยระบบ
สารสนเทศได้ตามปกติ โดยต้องทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดั งกล่าวอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
2.9 ศูนย์ฯ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ต้องทดสอบปฏิบัติตามคู่มือแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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หมวด 13 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
(IT Risk Management)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักงาน ให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของสานักงาน ได้ถูกพิจารณาและได้มีการ
จัดเตรียมมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสานักงานได้

2. แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
2.1 การระบุความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงกับการทางาน ดังนี้
2.1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการลอบเข้าทางระบบปฏิบัติการ เพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
2.1.2 ความเสี่ ย งที่เกิดจากการลั กลอบเข้า เชื่อ มโยงกับระบบเครื อข่ ายไร้ส ายโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
2.1.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือสารสนเทศหรือระบบเครือข่ายเกิดการขัดข้องระหว่างการ
ใช้งาน
2.1.4 ความเสี่ ย งที่เกิดจากการลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) สารสนเทศที่ส าคัญผ่ านระบบ
เครือข่าย ที่มบี ัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) เดียวกันในเวลาเดียวกันมากกว่าหนึ่งจุด
2.1.5 ความเสี่ ย งอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศส านั ก งาน ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบกับ
การปฏิบัติงานของสานักงานในอนาคต
2.2 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยง ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงให้คานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ ทาการประเมินในแต่ละด้านของ
ผลกระทบ โดยให้พิจารณาถึงมาตรการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย
2.2.2 ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ ระบุ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิ ดขึ้น
โดยต้องพิจ ารณา 2 ปัจจัยหลั ก ดังนี้ แนวโน้มการเกิดขึ้นของเหตุก ารณ์ ความเสี่ ย ง
พิจารณาจากความน่าจะเป็นหรือค่าทางสถิติที่มีการบันทึกไว้ เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
ประเภทภัย ธรรมชาติต่างๆ น่าจะมีแนวโน้มการเกิดต่า เมื่อดูจากสถิ ติที่เคยเกิ ด ขึ้ น
ความยากง่ายที่จะถูกกระทา พิจารณาจากจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่มีอยู่ และตัวควบคุม
ในปัจจุบัน หากมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมากและไม่มีตัวควบคุมเลย โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงจะสูงกว่าในกรณีที่มีตัวควบคุมอยู่
2.2.3 จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถู กใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ พิจารณาข้อบกพร่อง
ของระบบหรือข้อบกพร่องของการควบคุมที่ปัจจุบันอาจจะไม่มีอยู่ และจะส่งผลให้ระบบ
ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยที่ดี
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2.2.4 ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
ของสานักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.5 การตรวจสอบจะต้องดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบสารสนเทศของสานักงาน (Internal IT
Auditor) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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หมวด 14 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับกรม (DCIO) ผู้อานวยการศูนย์ฯ ผู้ดูแลระบบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ใช้งาน
2. แนวทางปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 ระดับนโยบาย
1.1 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Officer :
CEO) ของสานักงาน เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น
กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใดๆ แก่สานักงาน
หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1.2 ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department
Chief Information Officer : DCIO) ของสานักงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการ กากับ
นโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา ตลอดจนติดตาม ดูแล และควบคุมตรวจสอบการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1.3 ผู้อานวยการศูนย์ฯ ของสานักงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1.3.1 กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตามการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ฐานข้ อ มู ล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3.2 ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
1.3.3 วางแผน จัดทา ทบทวน ติดตาม กากับ ดูแล แผนสารอง และแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 2 ระดับปฏิบัติงาน
ระดับผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ใช้งาน
เป็นผู้รับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้
2.1 ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
2.1.1 ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2.1.2 ประสานการปฏิบัติงานตามแผนป้อ งกันและแก้ไขปัญหาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
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2.1.3 ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ระบบสารสนเทศ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.1.4 ทาการสารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery) ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด
2.1.5 ป้ อ งกั น การถู ก เจาะระบบ และแก้ ไ ขปั ญ หาการถู ก เจาะเข้ า ระบบฐานข้ อ มู ล
จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสานักงาน
2.2 ผู้ ใช้งานเป็ น ผู้เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต โดยให้ ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด
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