เอกสารแนบท้ายประกาศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2557

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พ.ศ. 2557

คานา
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
2549 ในมาตรา ๕ “หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดย
หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อ ถื อ ได้ ”และตามประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ดังนั้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความมั่นคง
ปลอดภัยและสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ศูนย์สารสนเทศ จึงได้จัดทา
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช พ.ศ. 2557 โดยกาหนดให้มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ที่ครอบคลุมด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนาไปปฏิบัติต่อไป

สารบัญ
วัตถุประสงค์และขอบเขต
องค์ประกอบขอบนโยบายในภาพรวม
คานิยาม
ส่วนที่ 1 นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
1 การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
2 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
3 การควบคุมการเข้าถึงห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4 การควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
5 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
6 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
7 การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
8 การควบคุมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 2 นโยบายการจัดทาระบบสารองของระบบสารสนเทศและการจัดทาแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
ส่วนที่ 4 นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคาม
จากภัยต่างๆ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยกาหนดให้มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ
(Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัย
คุกคามต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1. เพื่อกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงความสาคัญของการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงานและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.2. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช ให้ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3. เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. องค์ประกอบของนโยบายในภาพรวม
2.1. คานิยาม
2.2. ส่วนที่ 1 การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
2.2.1. การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
2.2.2. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
2.2.3. การควบคุมการเข้าถึงห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.2.4. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2.2.5. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
2.2.6. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
2.2.7. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
2.2.8. การควบคุมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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2.3. ส่วนที่ 2 การจัดทาระบบสารองของระบบสารสนเทศและการจัดทาแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉิน
2.4. ส่วนที่ 3 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
2.5. ส่วนที่ 4 การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม
อุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพัน ธุ์ พืช แต่ล ะส่ ว น ประกอบด้ว ย วั ตถุป ระสงค์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ รายละเอีย ด
มาตรฐาน แนวทางและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร
เพื่อให้ องค์กรมีมาตรการในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ช่ว ยลดความเสี ยหายต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร และสามารถดาเนินงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนี้ จัดเป็นมาตรฐานด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ต้องถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด
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คานิยาม
คานิยามที่ใช้ในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศนี้ ประกอบด้วย
องค์กร หมายถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช
ผู้บริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Officer: CEO) หมายถึง ผู้มีอานาจสูงสุดของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิ ดชอบในส่ว นของการกาหนดนโยบาย ตัดสิ นใจ และแนะนาแนวทางการดาเนินงานของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) หมายถึง ผู้มีอานาจในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ส่วนของการกาหนดนโยบายมาตรฐานการควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูน ย์ส ารสนเทศ หมายถึง ศู น ย์ ส ารสนเทศ ซึ่ งเป็น หน่ว ยงานที่ ให้ บริ การด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้
คาปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช และมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ที่ต้องนามาปฏิบัติเพื่อให้ได้มา
ซึ่งมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนาให้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
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ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (Role) ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดไว้ดังนี้
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอานาจบริหารในระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น
ผู้อานวยการสานัก/กอง เป็นต้น
ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นเพื่อการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
(User Account) หรือบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Account) เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และเจ้าหน้าที่
ประจาโครงการต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน่วยงานภายนอก หมายถึง องค์กรหรือหน่ว ยงานภายนอกที่กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อนุญาตให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้
ระบบตามอานาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่ นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนามาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้
ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้ สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่นๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน โดยมีการ
กาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ระบบเครือข่าย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อมูลและ
สารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆขององค์กรได้ เช่ น ระบบแลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต
(Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
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ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงาน
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริหาร การพัฒนาและควบคุมการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ
เป็นต้น
พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information System Workspace) หมายถึง
พื้นที่ที่หน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ทางานทั่วไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
คอมพิวเตอร์พกพาที่ประจาโต๊ะทางาน พื้นที่ทางานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area)
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย (IT equipment or network
area) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data storage area) พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN coverage area)
เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดยเจ้าของ
ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย
สิทธิของผู้ใช้งาน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สินทรัพย์ หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณค่า
สาหรับองค์กร
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิหรือการมอบอานาจให้
ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ รวมทั้งการ
อนุญาตสาหรับบุคคลภายนอก
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายถึง การธารงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ ทั้งนี้รวมถึงคุณสมบัติในด้าน
ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (NonRepudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
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เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information security event) หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์
สภาพของการบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (Information security incident)
หมายถึ ง สถานการณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ ไม่ อ าจคาดคิ ด (Unwanted or
unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่านเครื่อง
คอมพิ 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 ภาพ กราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐานที่ใช้ในการ
รับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น
รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัว
บุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ หมายถึง ชุดคาสั่งที่มีผลทาให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือชุดคาสั่งอื่น
เกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่
กาหนดไว้
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ส่วนที่ 1
นโยบายการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้
งานสารสนเทศขององค์กร ป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)
ที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการทางานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
โดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

ศูนย์สารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ใช้งาน

อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
ข้อปฏิบัติ
1. การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีข้อ
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาบัญชีสินทรัพย์หรือทะเบียนสินทรัพย์ โดยจาแนกกลุ่มทรัพยากรระบบ การทางาน
และสถานที่เก็บหรือประมวลผล และระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงสินทรัพย์นั้น
1.2 กาหนดสิทธิของผู้ใช้งาน ดังนี้
1.2.1 กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ได้แก่
1.2.1.1 สิทธิอ่านอย่างเดียว
1.2.1.2 สิทธิการเพิ่มข้อมูล
1.2.1.3 สิทธิการแก้ไขข้อมูล
1.2.1.4 สิทธิการลบข้อมูล
1.2.1.5 สิทธิการอนุมัติ/อนุญาต
1.2.1.6 ไม่มีสิทธิ
1.2.2 กาหนดการระงับสิทธิ การมอบอานาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน (User Access
Management) ที่ได้กาหนดไว้
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1.2.3 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรและได้ รั บ การพิ จ ารณาจากผู้ ดู แ ลระบบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตามแบบ
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
1.3 กาหนดประเภทข้อมูล ลาดับชั้นความลับ ความสาคัญ เวลา และช่องที่เข้าถึง ดังนี้
1.3.1 จัดแบ่งประเภทข้อมูล ออกเป็น
1.3.1.1 ข้อมูลด้านการบริหาร ได้แก่
1.3.1.1.1 นโยบาย
1.3.1.1.2 ข้อมูลยุทธศาสตร์
1.3.1.1.3 คารับรองการปฏิบัติราชการ
1.3.1.1.4 ข้อมูลบุคลากร
1.3.1.1.5 งบประมาณ
1.3.1.1.6 การเงินและบัญชี
1.3.1.2 ข้อมูลด้านการดาเนินงาน ได้แก่
1.3.1.2.1 การดาเนินงานตามภารกิจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
1.3.1.2.2 กฎหมาย ระเบียบ
1.3.1.2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ
1.3.1.2.4 ผลการปฏิบัติงาน
1.3.1.3 ข้อมูลด้านการให้บริการ ได้แก่
1.3.1.3.1 ข้อมูลสถิติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1.3.1.3.2 ข้ อ มู ล วิ ช าการและองค์ ค วามรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้
1.3.1.3.3 ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์
1.3.2 จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภท ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็น 3 ชั้น คือ
1.3.2.1 ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
1.3.2.2 ลับมาก หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
1.3.2.3 ลับ หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
1.3.3 จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูลแต่ละประเภท เป็น 4 ระดับ คือ
1.3.3.1 สาคัญมากที่สุด
1.3.3.2 สาคัญมาก
1.3.3.3 สาคัญ
1.3.3.4 ทั่วไป
1.3.4 จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท
1.3.4.1 เข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งานที่กาหนดไว้
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1.3.4.2 เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
1.3.4.3 เข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติสิทธิ
1.3.4.4 เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิสูงสุดในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
1.3.5 กาหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
1.3.5.1 เครือข่ายภายใน (LAN)
1.3.5.2 อินทราเน็ต (Intranet)
1.3.5.3 อินเตอร์เน็ต (Internet)
1.3.5.4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
1.3.6 กาหนดเวลาและจานวนระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
1.3.6.1 เวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.)
1.3.6.2 นอกเวลาราชการ
1.3.6.3 ช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
1.3.6.4 ช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง
1.4 กาหนดกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ ดังนี้
1.4.1 ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตาม
ความจาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
1.4.2 เจ้าของข้อมูล และเจ้าของระบบงาน จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้เฉพาะ
ในส่วนที่จาเป็นตามหน้าที่งานเท่านั้น
1.4.3 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ และกาหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ
ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบและ
กาหนดให้มีการลงนามอนุมัติ
2. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่
เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน
ดังนี้
2.1.1 มี ก ารเผยแพร่ น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ
2.1.2 มี ก ารฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ ให้ทราบถึงภัยและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่
ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2.2 การลงทะเบียนผู้ใช้งานมี ดังนี้
2.2.1 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
2.2.1.1 ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลคาขอตามแบบฟอร์มการขอใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
2.2.1.2 ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและกาหนดสิทธิที่เหมาะสมในการเข้าถึงตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามที่เจ้าของระบบได้มอบหมายสิทธิ
2.3 การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน
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2.3.1 ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งก าหนดรหั ส ผู้ ใ ช้ รหั ส ผ่ า น และสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศแต่ล ะระบบตามหน้าที่ ความรับผิ ดชอบของแต่ล ะกลุ่ ม
ผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
2.3.2 กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุด ต้อง
มีการพิจารณาควบคุมการใช้งานอย่างรัดกุมเพียงพอ ดังนี้
2.3.2.1 ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบนั้นๆ
2.3.2.2 ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด กาหนดให้มีการใช้งานเฉพาะกรณี
จาเป็นเท่านั้น
2.3.2.3 ก าหนดระยะเวลาการใช้ ง านและระงั บ การใช้ ง านทั น ที เ มื่ อ พ้ น
ระยะเวลาดังกล่าว
2.3.2.4 มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างทุกครั้งหลังหมดความจาเป็นในการใช้งาน
หรื อหากมีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานต้องเปลี่ ยน
รหัสผ่านอย่างน้อยทุก 3 เดือน
2.3.3 มีการกาหนดสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบ
เครือข่าย (LAN) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และระบบอินเตอร์เน็ต
โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ระบบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องทบทวนสิทธิอย่างสม่าเสมอ
2.4 การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน
2.4.1 เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีภายหลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว จากการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน และภายหลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์
2.4.2 ไม่กาหนดรหัสผ่านจากชื่อ นามสกุลตนเอง ชื่อ นามสกุลของบุคคลใกล้ชิด และ
คาศัพท์จากพจนานุกรม
2.4.3 กาหนดรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
พิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์
2.4.4 เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน และไม่ใช่รหัสผ่านเดิมที่
เคยใช้งาน
2.4.5 การส่งมอบรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัย ไม่ส่งผ่านบุคคลที่สาม
และส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย
2.5 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
2.5.1 เจ้าของระบบหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย ต้องทบทวนความเหมาะสมของ
สิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างน้อยทุก 6 เดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ง หรือสิ้นสุดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.6 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
การเปิ ดเผย การล่ ว งรู้ หรื อการลักลอบทาส าเนาข้อมูลสารสนเทศ และการลั กขโมยอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศ
2.6.1 การใช้งานรหัสผ่าน
2.6.1.1 ต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
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2.6.1.2 ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นจาก
บุคคลอื่น
2.6.1.3 เปลี่ยนรหั สผ่ านโดยทันทีเมื่อทราบว่ารหั สผ่ านอาจรั่วไหลหรือถูก
เปิดเผย
2.6.1.4 กรณีมีความจาเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นในการดาเนินงาน ต้อง
เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
2.6.1.5 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน ลาออก เปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในระบบงานสารสนเทศ หรือพ้นจากความรับผิดชอบ ให้
หน่วยงานแจ้งผู้ดูแลระบบทันที เพื่อ เปลี่ยนสิทธิหรือถอนสิทธิออก
จากระบบ ตามความรับผิดชอบทันที
2.6.1.6 ไม่ บั น ทึ ก รหั ส ผ่ า นไว้ ใ นโปรแกรมหรื อ การจดจ ารหั ส ผ่ า นในการ
Login อัตโนมัติ
2.6.1.7 กาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
2.6.1.7.1 ง่ายต่อการจดจา
2.6.1.7.2 ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานที่คนอื่นสามารถคาดเดา
ได้ ง่ า ย หรื อ หาได้ จ ากข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ชื่ อ
นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
2.6.1.7.3 ไม่เป็นคาที่อยู่ในพจนานุกรม
2.6.1.7.4 มีการผสมระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก ตัวเลข
และสัญลักษณ์ โดยไม่ใช้คา ตัวอักษร หรือตัวเลขซ้า
แลมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
2.6.1.8 เปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นอย่ า งสม่ าเสมออย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ 6 เดื อ นส าหรั บ
ผู้ใช้งานทั่วไป และทุกๆ 3 เดือนสาหรับผู้ ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับ
สิทธิพิเศษ
2.6.2 การป้องกันอุปกรณ์ขณะไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์
2.6.2.1 ผู้ใช้งานต้องล็อกหน้าจอทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ไม่อยู่ที่หน้าจอ หรือตั้งให้มีการล็อกหน้าจออัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้
งานนานเกินกว่า 15 นาที
2.6.2.2 หลังจากมีการล็อกหน้าจอแล้ว ต้องกาหนดให้ใส่รหัสผ่านให้ถู กต้อง
ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2.6.2.3 ผู้ใช้งานต้อง Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิ กใช้งานระบบ
สารสนเทศ
2.6.3 การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม
และป้องกันไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศหรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ
เข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ
2.6.3.1 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
2.6.3.1.1 จ าแนกและก าหนดพื้ น ที่ ก ารใช้ ง านและระดั บ
ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.6.3.1.2

มีระบบป้องกันการบุกรุกติดตั้งครอบคลุ มพื้นที่ที่มี
ความสาคัญ
2.6.3.1.3 มีระบบรั กษาความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษา
ความปลอดภั ย ดู แ ลอาคาร และมี ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ ง
วงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ไว้ใช้ในการตรวจสอบ
ภายหลัง
2.6.3.1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องปิดล็อกประตูและ
หน้าต่างทุกครั้งหลังเลิกงาน
2.6.3.1.5 ด าเนิ น การทดสอบระบบป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ทาง
กายภาพว่าใช้งานได้ตามปกติอย่างสม่าเสมอ
2.6.3.2 การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ใช้งาน
2.6.3.2.1 จั ด ท าบั น ทึ ก การเข้ า -ออก พื้ น ที่ ใ ช้ ง านส าหรั บ
บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ
2.6.3.2.2 มี เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลบุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ใน
พื้นที่ที่มีความสาคัญทุกครั้งจนเสร็จสิ้นภารกิจ
2.6.3.2.3 กรณีบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ ต้องการนา
เครื่องคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์เครือข่ายเข้ามาใน
บริเวณพื้นที่ใช้งาน ต้องบันทึกแบบฟอร์มการเข้า ออก ในรายการอุปกรณ์ด้วยทุกครั้ง
2.6.3.2.4 มี ก ารควบคุ ม การเข้ า ออกสถานที่ ตั้ ง ของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างรั ดกุ ม และอนุ ญาตให้
เฉพาะผู้ มี สิ ทธิแ ละความจาเป็ นผ่ า นเข้า ถึง พื้ นที่ไ ด้
เท่านั้น
2.6.3.2.5 กรณีที่ต้องการนาทรัพย์สินสารสนเทศ ออกจากพื้นที่
ใช้งาน ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง
2.6.3.2.6 จัดให้มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่
มีความสาคัญอย่างสม่าเสมอ
2.6.3.3 การจั ด บริ เ วณส าหรั บ การเข้ า ถึ ง หรื อ การส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดย
บุคคลภายนอก (Public Access, Delivery and Loading Areas)
2.6.3.3.1 จากัดการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีการส่งมอบหรือ
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
2.6.3.3.2 จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่ง
มอบนั้น
2.6.3.3.3 จัดพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบไว้ต่างหาก เพื่อหลีกเลี่ยง
การเข้าถึงพื้นที่อื่นๆ ภายในองค์กร
2.6.3.3.4 ต้องตรวจสอบวัสดุหรือปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตราย
ก่อนจะโอนย้ายวัสดุนั้นไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน
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2.6.3.3.5

ต้องลงทะเบียนและตรวจนับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบโดย
ผู้ ข ายหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระเบียบพัสดุ หรือขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินขององค์กร
2.6.3.4 การจัดวางและป้องกันอุปกรณ์
2.6.3.4.1 ต้องจัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่ห รือบริเวณที่เหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ ยงการเข้าถึงพื้นที่ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อยที่สุด
2.6.3.4.2 ต้องแยกอุปกรณ์ที่มีความสาคัญเก็บไว้ในที่ที่มีความ
ปลอดภัย
2.6.3.4.3 ไม่นาอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6.3.4.4 ดาเนินการตรวจสอบ ดูแลสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ
ความชื้น ภายในบริเวณพื้นที่ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์
ภายในบริเวณดังกล่าว
2.6.3.4.5 มีร ะบบสนับ สนุน การท างานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์ ก รอย่ า งเพี ย งพอ ได้ แ ก่ ร ะบบ
กระแสไฟฟ้ า ส ารองและป้ อ งกั น อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
เสียหายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุ ม
ความชื้น
2.6.3.4.6 ต้ อ งตรวจสอบหรื อ ทดสอบการท างานของระบบ
สนับสนุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่างๆ
สามารถทางานได้ตามปกติ และลดความเสี่ยงจาก
การทางานของระบบล้มเหลว
2.6.3.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับห้องทางานและทรัพย์สินอื่นๆ
2.6.3.5.1 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวัง และดูแลทรัพย์สินขององค์กร
ที่ตนเองใช้งาน หรือถือครองเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง หากเกิ ด ความสู ญ หาย หรื อ เสี ย หายโดย
ประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ต่อความ
เสียหายนั้น
2.6.3.5.2 ผู้ใช้งานต้องเก็บเอกสาร ข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูล
ส าคั ญ ไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย เช่ น ในตู้ ห รื อ โต๊ ะ ที่ มี
สามารถล็ อ กได้ และแยกเอกสารส าคั ญ ส าหรั บ
ทาลายไว้ต่างหาก เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
ราชการ
2.6.3.5.3 นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
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2.6.3.5.4 ต้องไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่อสารต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.6.3.6 มาตรฐานการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.6.3.6.1 ต้องทาการล้างข้อมูลที่บันทึกอยู่ ในฮาร์ดดิสก์หรือสื่อ
บันทึกข้อมูล ก่อนการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
2.6.3.6.2 ต้องทาการลบข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือสื่อ
บันทึกข้อมูล ก่อนทาการทาลายหรือจาหน่าย
2.6.3.6.3 ต้องทาการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ เพื่อป้องกันการกู้คืน
ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ โดยใช้วิธีแบบเขียนทับซ้าจานวน
1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NIST 800-88 สาหรับข้อมูล
ที่เป็นชั้นความลับที่ไม่ลับมาก เขียนทับซ้าจานวน 3
ครั้ง มาตรฐาน DoD 5220.22-M สาหรับข้อมูลที่มี
ชั้นความลั บเป็นลับมาก และเขียนทับซ้าจานวน 7
ครั้ง ตามมาตรฐาน NSA สาหรับข้อมูลลับมากที่สุด
2.6.3.6.4 ลบข้อมูลการดาเนินงานที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปออก
จากฐานข้อมูล และสารองข้อมูล และจัดเก็บไว้ใน
สถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
2.6.3.6.5 ต้อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากผู้ บัง คั บบั ญ ชาในการ
ทาลายสื่อบันทึกข้อมูล และเจ้าของข้อมูลในการลบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกจากฐานข้อมูล
2.6.3.7 การรักษาความลับข้อมูล
2.6.3.7.1 ต้ อ งควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทชั้ น
ความลั บ ทั้ ง การเข้ า ถึ ง โดยตรงและผ่ า นระบบงาน
สารสนเทศ
2.6.3.7.2 การรับส่งข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูล สาคัญผ่าน
ระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะ ต้ อ งได้ รั บ การเข้ า รหั ส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN
หรือ XML Encryption
2.6.3.7.3 ผู้ใช้งานสามารถนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็น
ความลั บ โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการรั ก ษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
2.6.3.7.4 ก าหนดรหั ส ผ่ า นในการเข้ า ถึ ง ไฟล์ ข้ อ มู ล ลั บ เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล ลั บ ที่ จั ด เ ก็ บ ไ ว้ ใ น เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
2.6.3.7.5 ไม่แชร์ไฟล์ข้อมูลลับบนเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่น
เข้าถึงได้
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2.6.3.7.6 ตรวจสอบการทางานของโปรแกรมป้องกันไวรัส และ
ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในเครื่อง
อย่างสม่าเสมอ
3. การควบคุมการเข้าถึงห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room Control)
3.1 การปฏิบัติสาหรับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
3.1.1 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบดูแลบุคคลที่มาติดต่อและขออนุญาตเข้ามาภายใน
ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเคร่งครัด
3.1.2 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดทาทะเบียนผู้สิทธิเข้า-ออกห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และกาหนดสิทธิในการเข้า -ออก ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ า ยให้ เ ฉพาะบุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเท่านั้น
3.1.3 เจ้ าหน้ าที่ทุกคนต้องทาบัตรผ่ านเพื่อใช้ในการเข้า -ออกห้ องปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.1.4 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผู้ติดต่อนาเข้า-ออกทุกครั้ง
3.1.5 ต้ อ งให้ บุ ค คลที่ ผ่ า นเข้ า -ออกลงบั น ทึ ก ตามแบบฟอร์ ม “บั น ทึ ก การเข้ า -ออก
ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย”
3.2 การปฏิบัติสาหรับบุคคลภายนอก มีดังนี้
3.2.1 ผู้ติดต่อจากภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์สารเทศเท่านั้น จึงมี
สิทธิในการเข้า-ออกห้องปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
3.2.2 กรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
3.2.3 ผู้ติดต่อจากภายนอกต้องลงบันทึกใน บันทึกการเข้า-ออก ห้องปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้ถูกต้องชัดเจน
4. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Access Control)
4.1 การควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์
4.1.1 การติ ด ตั้ ง หรื อ ปรั บ ปรุ ง ซอฟต์ แ วร์ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการศู น ย์
สารสนเทศทุกครั้ง และมีผู้ดูแลระบบดูแลตลอดการดาเนินการ
4.1.2 มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายหรือ
การหยุดชะงัก
4.1.3 มีการแจ้งให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ หากจาเป็นต้องปิดระบบสารสนเทศ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปรับปรุง
4.1.4 ต้องทาการทดสอบการทางานของระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์อย่างเพียงพอ
และรั ด กุ ม รวมทั้ ง ทดสอบความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศอย่ า ง
ครบถ้วน ก่อนดาเนินการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
4.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้รับจ้างภายนอก
4.2.1 มีการควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผู้รับจ้างภายนอก
4.2.2 ต้องระบุ ผู้ มีสิทธิในทรัพย์สิ นทางปั ญญาส าหรับซอร์ส โค้ดในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศโดยผู้รับจ้างภายนอก
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4.2.3 ต้องตรวจสอบโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ในซอฟต์แวร์ต่างๆ ก่อนทาการ
ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4.3 การควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
4.3.1 ผู้ดูแลระบบต้องปรับปรุงโปรแกรมจัดการช่องโหว่ต่างๆ (Patch) อย่างสม่าเสมอ
4.3.2 ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม พอร์ ต ที่ ใ ช้ ใ นการเข้ า ถึ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยอย่ า ง
รอบคอบและรัดกุม โดยเปิดเฉพาะพอร์ตที่จาเป็นต้องใช้เท่านั้น
4.4 การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit Logging) จัดให้มี
การบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
4.4.1 ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้
4.4.2 ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
4.4.3 ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
4.4.4 ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
4.4.5 ข้อมูลการล็อกอิน ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
4.4.6 ข้อมูลการพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
4.4.7 ข้อมูลการเปลี่ยนค่าระบบ (Configuration)
4.4.8 ข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชัน
4.4.9 ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทากับไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์
4.4.10 ข้อมูลหมายเลขอุปกรณ์ (IP Address)
4.4.11 ข้อมูลโปรโตคอลที่ใช้งาน
5. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control)
5.1 การใช้งานบริการเครือข่าย
5.1.1 กาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้แต่เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
5.1.2 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5.1.2.1 ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อหาประโยชน์ทางธุรกิจ
ส่วนตัว หรือกระทาการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีแห่งสาธารณชน
5.1.2.2 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ ล ะเมิ ด ต่ อ ผู้ อื่ น คื อ ต้ อ งไม่ อ่ า น เขี ย น ลบ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขใดๆ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องตน โดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต รวมถึงการเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น
5.1.2.3 ผู้ ใ ช้ง านต้ อ งเก็ บรั กษาบัญ ชี ผู้ ใ ช้ งานและรหั ส ผ่ า นเป็น การเฉพาะ
บุคคลเท่านั้น จะโอนหรือจ่ายแจกสิทธิให้ผู้อื่นไม่ได้ และผู้ใช้งานต้อง
รับผิดชอบผลต่างๆ อั นอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงผลเสียต่างๆ ที่เกิดจาก
บั ญชีผู้ ใ ช้งานนั้นๆ เว้นแต่ พิสู จน์ ได้ว่าผลเสี ย หายนั้น เกิดจากการ
กระทาของบุคคลอื่น
5.1.2.4 ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด
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5.1.3 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
5.1.3.1 ผู้ ใ ช้ ง านที่ ต้ อ งการเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายขององค์ ก ร ต้ อ ง
ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
ศูนย์สารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
5.1.3.2 ผู้ ดู แ ลระบบจั ด ท าบั ญ ชี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ทุ ก ตั ว ที่
เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายไร้สาย ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้บริการ
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ IP Address MAC
Address สถานทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
5.1.3.3 ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนค่ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าตั้งค่าการ
ทางานของอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต เพื่อป้องกันการโจมตี
5.1.3.4 ต้องใช้การเข้ารหัสข้อมูลระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ปลอดภัย
5.1.3.5 มีการใช้ MAC Address ตามที่กาหนดไว้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่
มีสิทธิเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย และใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลในการใช้งาน
5.2 การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร
5.2.1 ผู้ใช้งานต้องแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งานทุกครั้ง
5.2.2 มีการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนทุกครั้งในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ โดย
มีการยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นผู้ใช้งานจริงด้วยรหัสผ่าน
5.2.3 การเข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กรผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องได้รับอนุญาตจาก
ศูนย์สารสนเทศ
5.2.4 การใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องมีการเข้ารหัสที่เ ป็น
มาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย เช่น VPN หรือ SSL เป็นต้น
5.3 การระบุอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย
5.3.1 ผู้ดูแลระบบจัดทาบัญชี ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อ
กับเครือข่าย ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้บริการ รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ IP Address MAC Address สถานที่ติดตั้ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
5.3.2 การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
และได้รับความเห็นชอบจากศูนย์สารสนเทศก่อนติดตั้ง
5.3.3 มีการใช้ไฟร์วอลล์กาหนดหมายเลขอุปกรณ์ (IP Address) ในการเข้าถึงเครือข่าย
ขององค์ ก ร กรณี อุ ป กรณ์ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ จากเครื อ ข่ า ยภายนอก ต้ อ งระบุ
หมายเลขอุปกรณ์ว่าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในได้หรือไม่
5.4 การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
5.4.1 มีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของ
บุ ค คลที่ เ ข้ า ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย ในลั ก ษณะที่ ผิ ด ปกติ แ ละการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงค่าระบบโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ
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5.4.2 ต้องมีการป้องกัน IP Address ภายในระบบเครือข่ายขององค์กรจากการ
มองเห็นจากภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ภายนอกรู้ถึงโครงสร้างระบบเครือข่าย
ภายใน
5.4.3 การเข้ า สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รจากระยะไกล (Remote
Access) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัย ต้องได้รับอนุมัติสิทธิ
จากผู้ อานวยการศูนย์ส ารสนเทศทุกครั้ง มีการควบคุม อย่างเข้มงวดโดยระบุ
หมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าระบบ และเมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องยกเลิกสิทธิ
ดังกล่าวทันที
5.4.4 การเปิดพอร์ตใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่านั้น ไม่เปิดพอร์ตทิ้งไว้
โดยไม่จาเป็น
5.4.5 ต้องมีการควบคุมพอร์ตที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอย่างรอบคอบและรัดกุม
อย่างสม่าเสมอ
5.5 การแบ่งแยกเครือข่าย
5.5.1 มีการแบ่งแยกเครือข่ายเป็นเครือข่ายย่อย (VLAN) ตามอาคารต่างๆ เพื่อความ
สะดวกในการควบคุมและบริหารจัดการ
5.5.2 มีการแบ่งแยกเครือข่ายภายใน เครือข่ายภายนอก และ Demilitarized Zone
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6 การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย
5.6.1 ระบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง หมด ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก หรื อ ท า
Packet Filtering เช่น Firewall หรืออุปกรณ์อื่นๆ
5.6.2 ผู้ดูแลระบบ ต้องจากัดสิทธิของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย
5.6.3 การเข้ า สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยภายใน โดยผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศก่อนทุกครั้ง และต้องมีการ Login ผ่านช่องทางที่
ปลอดภัยเพื่อยืนยันพิสูจน์ตัวตน
5.6.4 การเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สาย ผู้ใช้งานต้องทาการลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ
และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ ตามความ
จาเป็นในการใช้งาน
5.7 การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย
5.7.1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าระบบต่างๆ ของ
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และมีการทบทวนค่า
ระบบต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
5.7.2 ผู้ดูแลระบบต้องจากัดเส้ นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน และ
จากัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย เพื่อควบคุมให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้
เฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
6. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
6.1 การควบคุมการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการ
6.1.1 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งก าหนดรหั ส ผ่ า นในการเข้ า ใช้ ง านระบบปฏิ บั ติ ก ารของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
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6.2

6.3
6.4

6.5

6.1.2 ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ตามข้อ 2.6 “การกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งาน”
6.1.3 ผู้ใช้งานต้องทาการล็อกหน้าจอหรือตั้ง Screen Saver เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเมื่อกลับมาใช้งานต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
6.1.4 ผู้ใช้ต้องทาการ Logoff ออกจากระบบปฏิบัติการหรือปิดเครื่องทันทีเมื่อเลิกใช้
งานหรือไม่อยู่ที่เครื่องเป็นเวลานาน
6.1.5 ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนในการเข้าใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
6.1.6 ซอฟต์ แ วร์ ที่ อ งค์ ก รมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถขอใช้ ง านได้ ต ามหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และไม่ให้ผู้ใช้งานติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากตรวจ
พบถือเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6.1.7 ซอฟต์แวร์ที่ศูนย์สารสนเทศติดตั้งไว้ถือเป็นสิ่งจาเป็น ห้ามผู้ใช้งานทาการถอด
ถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
การระบุและยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
6.2.1 ผู้ใช้งานต้องทาการแสดงและพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ก่ อ นการเข้ า ใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หากการระบุ แ ละยื น ยั น ตั ว
ผู้ใช้งานมีปัญหา ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบและแก้ไข
6.2.2 ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของรหัสผู้ใช้งาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่างๆ อันจะเกิด
จากการใช้งานรหัสผู้ใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาของผู้อื่น
การบริหารจัดการรหัส ผ่าน เป็นไปตามข้อ 2. “การบริหารจัดการรหัส ผ่านส าหรับ
ผู้ใช้งาน”
การควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities)
6.4.1 การติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ อื่ น ๆ ที่ ม าจากแหล่ ง ภายนอก ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อน
6.4.2 ต้ อ งจั ด เก็ บ โปรแกรมอรรถประโยชน์ แ ยกจากซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ ระบบงาน
สารสนเทศ
6.4.3 มีการจากัดผู้ได้รับอนุญาตและสิทธิการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์
6.4.4 ต้องยกเลิกหรือถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานที่ไม่มีความจาเป็นส าหรับผู้ ใช้งาน รวมถึงต้องป้องกันไม่ใช้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงหรือใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นได้
6.4.5 ตรวจสอบซอฟต์ แวร์ห รื อข้อมูล ในระบบงานสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่ อ
ป้องกันการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.4.6 ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้งาน
คัดลอกซอฟต์แวร์ต่างๆและนาไปติดตั้งหรือแก้ไขหรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิด
กฎหมาย
การกาหนดเวลาเพื่อยุติการใช้งานเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน (Session Time-out)
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6.5.1 กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงาน อุปกรณ์เครือข่ าย เป็นต้น
มี ก ารตั ด และหมดเวลาการใช้ ง าน รวมทั้ ง ปิ ด การใช้ ง านด้ ว ยหลั ง จากที่ ไ ม่ มี
กิจกรรมการใช้งานช่วงระยะเวลา 10 นาที
6.5.2 กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใช้งานที่สั้นขึ้น
สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ระบบงานการเงินและ
บัญชี ระบบงานเงินเดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.6 การจากัดเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)
6.6.1 กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อ
สาหรับการใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยจะต้องระบุ
และพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานใหม่ และหากไม่มีการใช้งานนานเกิน 10 นาที
ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อระบบ
6.6.2 กาหนดให้ระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูง ระบบงานที่มีการใช้งานในสถานที่
ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกองค์กร) มีการจากัดระยะเวลา
เชื่อมต่อที่สั้นขึ้น
7. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application
Access Control)
7.1 การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction)
7.1.1 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดการลงทะเบียนผู้ใช้งานขององค์กร ตามข้อกาหนดการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานและการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมและจากัด
สิทธิการเข้าถึงระบบงานและข้อมูลต่างๆ
7.1.2 ต้องจากัดเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศต่างๆ และหากไม่มีการใช้งานนาน
เกิน 10 นาที ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อระบบ
7.1.3 ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับในการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่าน
ระบบ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดการรักษาความลับข้อมูล
7.1.4 มีมาตรการตรวจสอบข้อมูลที่นาออกจากระบบว่ามีความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อน
นาไปใช้งาน
7.1.5 ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร
7.1.6 ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับจ้างพัฒนาระบบจากภายนอก
ให้มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการนาข้อมูลเข้าและออก
จากระบบสารสนเทศของผู้รับจ้างพัฒนาระบบจากภายนอกทุกครั้ง
7.2 การบริหารจัดการระบบซึ่งไวต่อการรบกวน ทีม่ ีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อองค์กร
7.2.1 ต้องมีการระบุระดับความสาคัญของระบบซึ่งไวต่อการรบกวน และแยกระบบ
ดังกล่าวไว้ในสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ
7.2.2 มีการสารองและทดสอบการกู้คืนระบบ ตามข้อปฏิบัติการสารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ
7.2.3 มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง ตามเอกสาร การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า น
สารสนเทศ
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7.2.4 มีการควบคุมการเข้าใช้งานระบบดังกล่าว ตามข้อกาหนดการบริหารจัดการการ
เข้าถึงของผู้ใช้งาน
7.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
7.3.1 ข้อปฏิบัติทั่วไป
7.3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์กร ผู้ใช้งานต้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานขององค์กร
เท่านั้น
7.3.1.2 โปรแกรมที่ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขององค์กร
ต้องเป็นโปรแกรมที่องค์กรมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ห้าม
ผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรมต่างๆ และนาไปติดตั้ง แก้ไข หรือนาไปให้
ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
7.3.1.3 ผู้ใช้งานต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อ
การใช้งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
7.3.1.4 ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่ ว นประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์ และรักษาสภาพให้มีสภาพเดิมอยู่เสมอ
7.3.1.5 กรณีต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรืออุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ ต้องใส่กระเป๋าสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการ
กระทบกระเทือน
7.3.1.6 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ
LCD ซึ่งอาจทาให้เป็นรอยขีดข่วนหรือแตกเสียหาย
7.3.1.7 การเช็ดทาความสะอาดจอภาพต้องเช็ดอย่างเบามือ และไปในทาง
เดียวกันห้ามหมุนวน เนื่องจากจะทาให้หน้าจอเป็นรอยขีดข่วนได้
7.3.1.8 หากมี ก ารน าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาและอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เคลื่อนที่ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์กรมาใช้งานกับระบบเครือข่ายของ
องค์กร ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์สารสนเทศก่อนการใช้งาน
7.3.2 การป้องกันความปลอดภัยด้านกายภาพ
7.3.2.1 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย โดยการล็อก
เครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะหรือบริเวณ
ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
7.3.2.2 ไม่เก็บหรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในสถานที่ที่มีความ
ร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง สูง และต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
7.3.3 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ เป็นไปตามข้อ 4. “การควบคุมการเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการ”
7.3.4 การใช้รหัสผ่าน เป็นไปตาม ข้อ 2.6.1 “การใช้งานรหัสผ่าน”
7.3.5 การป้องกันจากโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
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7.3.5.1 ผู้ใช้งานต้อง update ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราเซอร์ และโปรแกรม
อรรถประโยชน์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ในการโจมตี
จากภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์
7.3.5.2 ห้ า มปิ ด หรื อ ยกเลิ ก ระบบป้ อ งกั น ไวรั ส ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ บ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
7.3.5.3 หากผู้ใช้งานพบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดไวรัส
หรือมีโปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องต้องสงสัย
นั้นกับระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของชุดคาสั่งไม่
พึงประสงค์ไปยังเครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย
7.3.6 การสารองข้อมูลและกู้คืนระบบ
7.3.6.1 ผู้ใช้งานต้องทาการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ขององค์กร ด้วยวิธีการและสื่อต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
7.3.6.2 ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาสื่อสารองข้อมูล ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมไม่
เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
7.3.6.3 แผ่นสื่อสารองข้อมูลต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้จะต้องทาการทดสอบการกู้
คืนอย่างสม่าเสมอ
7.3.6.4 แผ่ นสื่ อส ารองข้ อมูล ที่ไม่ไ ด้ใช้ งานแล้ ว ต้องท าลายไม่ใ ห้ ส ามารถ
นาไปใช้งานได้อีก
7.4 การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
7.4.1 การเข้ า สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รจากระยะไกล (Remote
Access) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัย ต้องได้รับอนุมัติสิทธิ
จากผู้ อานวยการศูนย์ส ารสนเทศทุกครั้ง มีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยระบุ
หมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าระบบ และเมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องยกเลิกสิทธิ
ดังกล่าวทันที
7.4.2 ผู้ใช้งานระบบจากระยะไกล ต้องทาการระบุและพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุก
ครั้ง
7.4.3 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค รอบครั ว หรื อ เพื่ อ นของผู้ ใ ช้ ง านจากระยะไกลเข้ า ถึ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร
7.4.4 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ เข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรจากระยะไกล ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือ
โปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
8. การควบคุมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
8.1 การใช้งานสาหรับผู้ใช้งาน
8.1.1 ผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร และยื่น
คาขอกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดาเนินการกาหนดชื่อ
บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
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8.1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที โดยใช้รหัสผ่านที่มีคุณภาพ
ตามข้อ 2.6.1.7 “การกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ”
8.1.3 ไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ในที่สังเกตเห็นได้
8.1.4 ห้ามใช้ e-mail เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะ
ขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย กระทบต่อการดาเนินงานของ
องค์กร และรบกวนผู้ใช้งานอื่น
8.1.5 ไม่ใช้ e-mail ของผู้ใช้งานอื่นเพื่ออ่าน รับส่งข้อความ ข้อมูล ยกเว้นแต่จะได้รับ
ความยินขอมจากเจ้าของ และให้ถือว่าเจ้าของ e-mail นั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
การใช้งานต่างๆ จาก e-mail ของตน
8.1.6 ผู้ใช้งาน e-mail ขององค์กรเพื่อติดต่องานของราชการเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นไปในเชิงพาณิชย์
8.1.7 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งตรวจสอบไฟล์ แ นบใน e-mail ก่ อ นท าการเปิ ด ทุ ก ครั้ ง โดยใช้
โปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อป้องกันการเปิด executable file
8.1.8 ผู้ใช้งานต้องลบ e-mail ที่ไม่จาเป็นต้องใช้งานออกจากระบบเพื่อรักษาเนื้อที่ใน
ระบบตามที่ได้จากัดไว้
8.1.9 หลังใช้งานเสร็จ ต้องออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้า
ใช้งาน
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ส่วนที่ 2
นโยบายการจัดทาระบบสารองของระบบสารสนเทศและการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มีแนวทางปฏิบั ติในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อข้อมูลเสียหาย ถูก
ทาลาย หรือถูกเปลี่ยนแปลง จากไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ ผู้บุกรุกทาลาย โดย
สามารถนากู้ข้อมูลที่มีปัญหากลับมาใช้งานได้
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
โดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการสารองข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์สารสนเทศ
2. ผู้ดแู ลระบบที่ได้รับมอบหมาย
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
ข้อปฏิบัติ
1. การคัดเลือกและจัดทาระบบสารอง
1.1 จั ด ท าบั ญ ชี ร ะบบสารสนเทศที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง หมดขององค์ ก ร และก าหนดระบบ
สารสนเทศที่ต้องจัดทาระบบสารอง
1.2 กาหนดรายละเอียดของระบบสารสนเทศที่ต้องสารองข้อมูลไว้อย่างน้อย ดังนี้
1.2.1 ข้อมูลของระบบสารสนเทศ (Database)
1.2.2 ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของระบบ (Configuration)
1.2.3 ระบบปฏิบัติการ
1.2.4 ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
1.3 กาหนดขั้นตอนและความถี่ในการสารองและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน
1.4 กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลตามความเหมาะสมกับข้อมูลที่จะทาการสารอง เช่น Full
Backup หรือ Incremental Backup
1.5 ทาการสารองข้อมูลตามชนิด ความถี่ และรูปแบบที่ได้กาหนดไว้ และตรวจสอบว่าข้อมูลที่
ได้สารองนั้นมีความสมบูรณ์
1.6 บันทึกรายละเอียดการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วันเวลา ชื่อข้อมูลที่ทาการสารอง
และผลการดาเนินการ
1.7 จัดเก็บข้อมูลที่ได้สารองไว้ในสถานที่ปลอดภัย มีการระบุ รายละเอียดของข้อมูลที่สารอง
บนสื่อเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน
1.8 มีการเข้ารหัสข้อมูลสาหรับข้อมูลลับที่ได้สารองเก็บไว้
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2. การจัดทาแผนเตรีย มความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่ส ามารถดาเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.1 มีการประเมินความเสี่ยง สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและทาให้เกิดการหยุดชะงัก ตามเอกสาร “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ”
2.2 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติตามเอกสาร
“แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ (IT Contingency Plan)”
2.3 จั ด ท าแผนกู้ คื น ระบบเมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามเอกสาร “แผนบริ ห ารความ
ต่อเนื่อง” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.3.2 มีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบ
2.3.3 มีการกาหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ ให้ บริการภายนอก เช่น ผู้ ให้ บริการ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อ
2.4 มีขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
2.5 มีการสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนปฏิบัติหรือสิ่ง
ที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
3. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เป็นไปตามเอกสาร “แผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ” และ “แผนบริหารความต่อเนื่อง”
4. การทดสอบสภาพพร้อมใช้งาน
4.1 ตรวจสอบว่าการสารองข้อมูลนั้น สาเร็จครบถ้วน
4.2 ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้ ว่าสามารถกู้คืนได้อย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้
ตามปกติ
5. ระยะความถี่ของการปฏิบัติ
5.1 ความถี่ ใ นการส ารองข้ อ มู ล ของระบบสารสนเทศ ขึ้ น อยู่ กั บ ความส าคั ญ ของระบบ
สารสนเทศ และสภาพการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบบที่มีความสาคัญมาก หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย ต้องมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น
5.2 ทาการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.3 มีการทบทวนและปรั บ ปรุงการบริห ารจัดการความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ แผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ และ แผนบริหารความต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557

หน้า 25

ส่วนที่ 3
นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มีแนวทางปฏิบั ติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศขององค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรฐานต่างๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีการปฏิบัติตามอย่างมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด
โดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์สารสนเทศ
2. ผู้ตรวจสอบภายใน
3. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
ข้อปฏิบัติ
1. กาหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร เพื่อให้ได้ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
3. การประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศเป็นไปตามเอกสาร “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ”
4. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
4.1 การบริหารจัดการสินทรัพย์ ตรวจสอบบัญชีรายการสินทรัพย์และสภาพการพร้อมใช้งาน
4.2 การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ ตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมเพี ยงพอ
เป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.3 การสารองและกู้คืนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มีการสารองและมีการทดสอบการกู้คืน
4.4 การพั ฒ นา จั ดซื้ อ จั ด หาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อตรวจสอบการจั ด หาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ.
2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4.5 การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจสอบการซ้อมรับสถานการณ์
ต่างๆ ตามเอกสาร “แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จากภัยพิบัติ (IT Contingency
Plan)”
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5. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ที่
จาเป็นต้องใช้ ต้องได้รับการปกป้องจากการลักลอบใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์
รวมถึงมีการควบคุมจากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเท่านั้น
6. เมื่อดาเนินการตรวจสอบและประเมินการรักษาความความมั่นคงปลอดภัยแล้ว ต้องรายงานให้
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์กรทราบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่พบว่า
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศยังมีจุดบกพร่อง
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ส่วนที่ 4
นโยบายการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้บุคลากรของ
องค์กร ได้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ศูนย์สารสนเทศ
ส่วนฝึกอบรม สานักบริหารงานกลาง
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรม
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 2.5)
ข้อปฏิบัติ
1. จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติ ตามนโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการเสริม
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมขององค์กร
2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อควรระวังในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ง่าย และมีการเปลี่ยน
เกร็ดความรู้อยู่เสมอ ผ่านทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
3. จั ด ท าคู่ มื อ การใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งปลอดภั ย และให้ มี ก ารเผยแพร่ ท าง
หนังสือเวียนและทางเว็บไซต์ขององค์กร
4. ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติ ด้วยการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสารวจความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
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