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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ กาหนดให้สานักงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงานพั ฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศและสามารถดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่
ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
อาศั ย อ านาจตามข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ
เห็ น สมควรก าหนดนโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ โดยก าหนดให้ มี ม าตรฐาน
(Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ไว้ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ จัดทานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
๒.๓ เพื่ อ ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ให้ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในการดาเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒.๔ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายตามระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปี
๓. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ตอบสนองต่อพันธกิจ และ
นโยบายขององค์กร
๓.๒ มุ่งกาหนดแนวทางปฏิบัติ แนวทางแก้ไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีการละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนแนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เน้ นกากับ ดูแลการดาเนิน งานเพื่อบริหารจัดการให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓.๔ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งของสานักงานเองและ
ของสานักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.๕ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)
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๔. องค์ประกอบของนโยบาย
๔.๑ คานิยาม
๔.๒ แนวปฏิบัติในการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านสารสนเทศ
๔.๓ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๔.๔ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
๔.๕ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
๔.๖ แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
๔.๗ แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๔.๘ แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
๔.๙ แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๔.๑๐ แนวปฏิบัติในการควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑๑ แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๔.๑๒ แนวปฏิบัติในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๓ แนวปฏิบัติในการจัดทาระบบสารองข้อมูลและสารสนเทศ
๔.๑๔ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
๔.๑๕ แนวปฏิบัติในการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร แต่ล ะส่วนที่กล่าวข้างต้นจะ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure) ในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะทาให้องค์กรมีมาตรการในการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู่ ใ นระดั บ ที่ ป ลอดภั ย ช่ ว ยลดความเสี ย หายต่ อ การ
ดาเนินงาน ทรัพย์สิน บุคลากร ขององค์กร ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
นโยบายการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนี้ จัดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรและสานักงานภายนอกจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
คานิยาม ประกอบด้วย
๑. สานักงาน หมายถึง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และสานักงานสาขา
๒. ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของสานักงาน
๓. ผู้บริหารระดับสูงสุด (Chief Executive Officer: CEO) หมายถึง ผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของสานักงาน (ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)) ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการกาหนดนโยบาย กาหนดทิศทางรวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง กาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิ วเตอร์ใช้งานไม่ได้ ตลอดจนรับผิดชอบต่อความ
เสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณีใดๆ
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน (ผู้อานวยการกลุ่มกิจการ รักษาการ
แทนรองผู้อานวยการ(กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และองค์ความรู้))
กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)
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๕. กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สานักงานที่ดูแล
และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ผู้ อานวยการกลุ่ มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึ ง
หัวหน้าส่วนงานที่ดูแลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
๘. มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
๙. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ที่
ต้องนามาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
๑๐. แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนาให้
ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
๑๑. ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งาน
บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (role)
ซึ่งสานักงานกาหนดไว้ดังนี้
ก. ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ มี อ านาจบริ ห ารในระดั บ สู ง ของส านั ก งาน เช่ น
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน เป็นต้น
ข. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่ง
สามารถเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นเพื่อการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เช่น บัญชีผู้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ (User Account) หรือบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Account) เป็นต้น
ค. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พนักงานจ้างประจากิจกรรม
โครงการต่างๆ ของสานักงาน
๑๒. สานักงานภายนอก หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานอนุญาตให้
มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่างๆ ของสานักงาน
๑๓. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่ใน
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นสภาพที่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ อ าจประมวลผลได้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๑๔. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนามาผ่านการ
ประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้ อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้
สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่นๆ
๑๕. ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ
ทางานเข้าด้วยกัน โดยมีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่ นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
๑๖. ระบบเครื อข่าย (Network System) หมายถึง ระบบที่ส ามารถใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร
๑๗. ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในสานักงานเข้าด้วยกัน
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๑๘. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง
ระบบงานของสานักงานที่นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายมาช่วยในการ
สร้างสารสนเทศที่สานักงานสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริหาร
การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร
๑๙. พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information System
Workspace) หมายถึง พื้นที่ที่สานักงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น
- พื้นที่ทางานทั่วไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อปฏิบัติงานในสานักงาน
- พื้นที่ทางานของผู้ดูแลระบบ (System administrator area)
- พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย (IT
equipment or network area)
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data storage area)
- พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN coverage area)
๒๐. เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบั ญชาให้รับผิดชอบข้อมูล
ของระบบงานโดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้น
เกิดสูญหาย
๒๑. สิทธิของผู้ใช้งาน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๒. สินทรัพย์ หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงาน เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
๒๓. การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิ
หรือการมอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทาง
กายภาพ รวมทั้งการอนุญาตสาหรับบุคคลภายนอก
๒๔. ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ หมายถึ ง การธ ารงไว้ ซึ่ ง ความลั บ
(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของสารสนเทศ
ทั้งนี้ รวมถึงคุณสมบัติในด้านความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การห้าม
ปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability)
๒๕. เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (information security event) หมายถึง กรณี
ที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของการบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืน
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงปลอดภัย
๒๖. สถานการณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ ไม่ อ าจคาดคิ ด
(information security incident) หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจ
คาดคิด (unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคาม
๒๗. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ใ นการรับส่งข้อความ
ระหว่า งกัน โดยผ่ านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และเครื อข่ า ยที่ เ ชื่อ มโยงถึง กั น ข้ อ มูล ที่ ส่ ง จะเป็ นได้ ทั้ง ตั ว อั ก ษร
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ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
มาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลชนิดนี้ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP เป็นต้น
๒๘. รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบยื น ยั น ตั ว บุ ค คล เพื่อ ควบคุ มการเข้ าถึ ง ข้อ มู ล และระบบข้ อมู ล ในการรั กษาความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๙. ชุด คาสั่ งไม่พึ ง ประสงค์ หมายถึ ง ชุ ดค าสั่ ง ที่มี ผ ลท าให้ คอมพิว เตอร์ หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้องหรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
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กระบวนการตรวจสอบภายใน
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งคณะทางานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทาการควบคุมและป้องกันการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกาหนดนโยบาย มาตรฐานหรือบรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการ
จริง ตลอดจนการกาหนดขั้นตอนการรายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ที่ต้องนามาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่ง
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมและตรวจสอบภายในสานักงาน
๒. แนวทางปฏิบัติกระบวนการตรวจสอบภายใน
๒.๑ จัดตั้งคณะทางานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยมีหน้าที่กาหนดแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงาน และทบทวนปรับปรุงการรักษา
ความปลอดภัยของสารสนเทศของสานักงาน
๒.๒ กาหนดแผนการตรวจสอบและประเมิน โดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก
ภายนอก (external auditor) เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
หน่วยงานอย่างน้อย จานวน ๑ ครั้งต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดทางบประมาณประจาปี
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แนวปฏิบัติในการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านสารสนเทศ
๑. บทบาทและความรับผิดชอบ
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านสารสนเทศ ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสน
เทศ เกิดความเสียหายหรืออันตรายใดๆ ต่อ สพภ. หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือ
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพภ. และ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลอื่น และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้กาหนด
บทบาทและความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ.
๒. ผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่จัดทาและทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพภ. โดยกาหนดมาตรการ
และกากับดูแลการใช้งานและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพภ.
๓. ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สพภ. ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของ สพภ.
๔. ผู้ใช้งาน เป็นผู้เข้าถึงและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ. ตามสิทธิที่ได้รับ
อนุญาต โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพภ.
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบ
๑. จัดทาบัญชีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยระบุผู้รับผิดชอบในทรัพย์สิน
อย่างชัดเจน
๒. บริหารจัดการทรัพย์สินที่ใช้สาหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายหลักของ
สพภ. เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย
๓. เก็บรักษาอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ในพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ. และอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น
๔. กาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ. ตามที่ได้รับมอบ
หมาย โดยกาหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตามภารกิจของผู้ใช้งาน และสามารถเข้าใช้ได้แต่เพียงงานที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น รวมทั้งดาเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
๕. บริหารจัดการการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ. ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากตรวจพบสิ่งผิดปกติให้รีบดาเนินการแก้ไข รวมทั้งป้องกันและบรรเทาความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในทันที ในกรณีที่สิ่งผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้งานที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพภ. ให้รีบแจ้งผู้ใช้งานผู้นั้นให้
ยุติการกระทาดังกล่าวในทันทีและในกรณีจาเป็น เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ สพภ.
ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาระงับการใช้งานของผู้ใช้งานดังกล่าวทันที
๖. ติดตั้งและเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สพภ. ที่ได้รับมอบหมาย และทบทวนการกาหนดค่า parameter ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
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๗. บริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
สพภ. สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้มีความปลอดภัย
๘. จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ สพภ. เพื่อให้
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สามารถระบุตัวผู้ใช้งานนับตั้งแต่เริ่มใช้งานและต้องเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
กระทรวงไอซีทีเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
๑๐. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดทราบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑๑. คืนทรัพย์สินของ สพภ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนในทันทีที่พ้นจากหน้าที่ และให้
ผู้บริหารของ สพภ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการตรวจสอบการคืนทรัพย์สิน
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ. โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการ
ลักลอบทาสาเนาข้อมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use) ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สพภ. ควรปฏิบัติตามข้อกาหนดในการใช้งานรหัสผ่าน ดังนี้
(๑) เก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
(๒) หลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่าน (เช่น บันทึกลงในกระดาษ ในแฟ้มข้อมูล หรือใน
อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ) นอกจากว่าจะเป็นการบันทึกอย่างปลอดภัยและวิธีการในการบันทึกได้รับการอนุมัติแล้ว
(๓) เปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่มีสัญญาณบอกเหตุว่ารหัสผ่านอาจรั่วไหลได้
(๔) กาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพและมีความยาวเพียงพอสาหรับ
(๔.๑) ง่ายสาหรับจดจา
(๔.๒) ไม่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คนอื่นสามารถคาดเดาได้ ง่ายหรือสามารถ
หาได้จากข้อมูลเกี่ยวกับตน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และวันเกิด เป็นต้น
(๔.๓) ไม่สร้างจุดอ่อนโดยการใช้คาที่อยู่ในพจนานุกรม
(๔.๔) ไม่มีคาซ้าหรือตัวอักษรซ้า ไม่ควรเป็นตัวเลขทั้งหมด หรือไม่ควรเป็น
ตัวอักษรทั้งหมด
(๕) เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่าเสมออย่างน้อยตามช่วงเวลาที่กาหนด หรือขึ้นอยู่กับ
จานวนการเข้าถึงระบบ (รหัสผ่านสาหรับผู้ใช้ที่ได้สิทธิ์พิเศษควรได้รับการเปลี่ยนแปลงบ่ อยกว่าปกติ) และ
หลีกเลี่ยงการวนใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้แล้ว
(๖) กาหนดให้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านชั่วคราวทันทีที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก
(๗) ไม่เก็บรหัสผ่านไว้ในโปรแกรมหรือกระบวนการ Login อัตโนมัติ
(๘) ไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกับผู้อื่น
(๙) ไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันในกรณีใช้ในการปฏิบัติงานและในกรณีใช้ส่วนตัว
กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)
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(๑๐) ถ้าผู้ใช้จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลหรือบริการจากหลายระบบ และจาเป็นต้องดูแล
จดจารหัสผ่านหลายตัว ควรแนะนาให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันที่มีคุณภาพข้างต้นสาหรับการเข้าถึงทุก
ระบบ ซึ่งระบบเหล่านั้นควรมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติของรหัสผ่านที่ดี
(๑) กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร (โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน)
(๒) ไม่ ค วรก าหนดรหั ส ผ่ า นอย่ า งเป็ น แบบแผนและง่ า ยต่ อ การคาดเดา เช่ น
“abcdef” “aaaaaa” “๑๒๓๔๕” “12345”
(๓) ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่
(๔) ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านเป็นคาศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรม
(๕) กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด ไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๖) ไม่ ใ ช้ ร หั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ การใช้ แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๗) ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
(๘) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของ
บุคคลอื่น
๒. การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์
(๑) ผู้ใช้งานควรออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพภ. โดยทันที
เมื่อเสร็จสิ้นงานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน เช่น ระบบงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน หรือเครื่อง
โน๊ตบุ๊ก
(๒) ผู้ใช้งานควรล็อค (Lock) อุปกรณ์ที่สาคัญ เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแล
ชั่วคราว
(๓) ผู้ใช้งานควรป้องกันผู้อื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของตน โดยต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
(๔) ผู้ใช้งานไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของตนในการเข้าใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสานักงานร่วมกัน
(๕) ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบต้องตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อค (Lock) หน้าจอ หลังจากที่
ไม่ได้ใช้งาน มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ๑๐ นาที หลังจากที่มีการล็อค (Lock) หน้าจอแล้วนั้น ต้องใส่รหัสผ่าน
ให้ถูกต้อง จึงจะสามารถเปิดหน้าจอเพื่อเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานได้
(๖) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) ที่ตนเองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจาวัน
เสร็จสิ้นหรือไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า ๑ ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ
ซึ่งต้องใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๗) ผู้ดูแลระบบต้องสร้างความตระหนักเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในมาตรการป้องกันที่ได้
กาหนดไว้นั้น
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๓. การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ (clear desk and clear screen policy) ต้องควบคุมไม่ให้
ทรัพย์สินสารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลและแฟ้มข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ใช้งานต้องป้องกันทรัพย์สินของ สพภ. และควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่อยทรัพย์สิน
สารสนเทศ ที่สาคัญให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย โดยให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย
- การจัดการบริเวณล้อมรอบ
- การควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่
- การจัดบริเวณการเข้าถึง การส่งผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก
- การวางอุปกรณ์
- ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน
(๒) การป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่นๆ
- วัฒนธรรมองค์กร
(๓) ต้องมีการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานของ สพภ. ก่อนเข้าใช้งาน โดยใช้
กลไกการพิสูจน์ตัวตนที่เหมาะสม
(๔) ต้องมีการกาหนดขอบเขตของการป้องกัน ดังนี้
- ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใดๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ สพภ.
- จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลในการทางาน ข้อมูลสาคัญหรือลับ หรือสื่อบันทึกข้อมูล ไว้
ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยภายหลังจากใช้งานเสร็จ เช่น เก็บไว้ในตู้ที่ล็อคกุญแจได้ เป็นต้น
- ลงชื่อออกจากระบบทันที เมื่อจาเป็นต้องปล่อยทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแล
- ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ป้องกันเครื่องโทรสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลสาคัญ เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
- ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ กล้องดิจิตอล
เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น
- นาเอกสารสาคัญหรือลับออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
- ในกรณีที่ต้องการนาทรัพย์สินสารสนเทศต่างๆ เช่น เอกสาร สื่อบันทึก
คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ ออกจาก สพภ. ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง
(๕) ผู้ดูแลระบบต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินอย่างชัดเจน
(๖) ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการทรัพย์สินที่ใช้สาหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายหลักของ สพภ. เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย
(๗) ผู้ดูแลระบบต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ในพื้นที่ใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น
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(๘) ในการทาลายข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล
ประเภทต่างๆ
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
Flash Drive
กระดาษ
แผ่น CD/DVD
เทป
ฮาร์ดดิสก์

วิธีการทาลาย
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
ใช้วิธีการหัก ,บดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
จะต้องทาการลบข้อมูลทั้งม้วนเทป (Erase) ผ่าน Tape Device ก่อนการทาลาย
โดยใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
ใช้การทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการฟอร์แม็ต (Format) ตาม
มาตรฐานการทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา DOD 5220.33-M (ซึ่งมีการเขียนทับข้อมูลเดิมเป็น
จานวนหลายรอบ)

๔. การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ
ต้องจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการจัดทานโยบายนี้จะพิจารณาจากความต้องการทางการปฏิบัติงาน และทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control)
- ต้องจัดทานโยบายการใช้งานบริการเครือข่าย (Policy on use of network
services) ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงการระบุว่าบริการใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ บริการใดไม่
สามารถใช้งานได้
- ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกสานักงาน (User
authentication for external connections) ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
ของสานักงาน ได้
- ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment identification in
networks) ให้สามารถระบุและพิสูจน์ตัวตน เพื่อบ่งบอกว่าการเชื่อมต่อนั้นมาจากอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว
- ต้องมีการแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in networks) ตามกลุ่มของบริการ
สารสนเทศที่ใช้งาน กลุ่มของผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
- ต้องมีการควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network connection control)
โดยต้องจากัดผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อทางเครือข่ายระหว่างองค์กร การเชื่อมต่อต้องเป็นไปตามนโยบายในการ
ควบคุมการเข้าถึงและข้อกาหนดที่แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานทางการปฏิบัติงานได้ระบุไว้
- ต้องมีการควบคุมการกาหนดเส้นทางบนเครือข่าย (Network routing control)
เพื่อควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่ายและการไหลเวียนของสารสนเทศบนเครือข่ายให้เป็นไปตามนโยบาย
ในการควบคุมการเข้าถึง
(๒) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)
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- ผู้ใช้บริการต้องกาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงาน
- ผู้ใช้บริการไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของตนในการเข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงานร่วมกัน
- ผู้ใช้บ ริ การต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพื่อทาการล็ อค
หน้าจอภาพเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๑๐ นาทีหลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อ
เข้าใช้งาน
- ผู้ใช้บริการต้องทา Logout ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
- ควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
สารสนเทศ อยู่ในภาวะซึ่งเสี่ยง
(๓) การควบคุมการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and information
access control)
- ต้องมีการจากัดการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชันต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น
(Information access restriction) โดยการเข้าถึงจะต้องแยกตามประเภทของผู้ใช้งาน
- ต้องมีการแยกระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูง (Sensitive system isolation)
ไว้ในบริเวณที่แยกต่างหากออกมา สาหรับระบบนี้โดยเฉพาะ
(๔) ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
รักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
- ทาการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุระดับความสาคัญ และระดับความลับที่
เหมาะสม สาหรับข้อมูลที่จาเป็นต้องป้องกัน
- กาหนดหลักการทั่วไปสาหรับการป้องกันข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล
- การจัดเก็บ username และ password ของระบบสารสนเทศลงในฐานข้อมูลใดๆ
จะต้องทาการเข้ารหัสด้วย MD5 ใน field ของ password ก่อนบันทึกลงในฐานข้อมูลทุกครั้ง
- ต้องมีการเชื่อมต่อโดยการเข้ารหัส SSL ผ่านโปรโตคอล https สาหรับระบบ
สารสนเทศแบบ web application ที่มีชั้นหรือระดับความลับ/สาคัญมาก เพื่อเป็นการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่ง
ระหว่างบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์
- กาหนดช่องทางการรับ – ส่งข้อมูลสาคัญหรือข้อมูลลับที่เหมาะสมกับสานักงาน
สาหรับช่องทางดังต่อไปนี้
- ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งรวมถึง LAN และอินเทอร์เน็ต
- เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
- สื่อบันทึกข้อมูลที่สามารถถอดแยกได้ (จากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์)
- กาหนดวิธีการในการบริหารจัดการและการใช้งานกุญแจสาหรับการเข้ารหัสข้อมูลดังนี้
- วิธีการป้องกันกุญแจที่ใช้สาหรับการเข้ารหัสข้อมูล
- วิธีการกู้คืนข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ในกรณีที่กุญแจเกิดการสูญหายหรือถูก
ทาให้เสียหาย
- บทบาทและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้ทาหน้าที่ควบคุมและดูแลกุญแจ การสร้างกุญแจ ผู้ทาหน้าที่ทาลาย ผู้ใช้งาน ผู้ทาหน้าที่จัดการ
กรณีกุญแจเกิดการสูญหาย
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- ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับ หรือวิธีการรักษาความลับของ
ข้อมูล ดังนี้
ก) ต้องแสดงชั้นความลับบนไฟล์ข้อมูลลับ และแสดงชั้นความลับกับทุก
หน้าของไฟล์ดังกล่าว
ข) ป้องกันไฟล์ข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้การ
เข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานที่สานักงานกาหนด
ค) ป้องกันไฟล์ข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งาน
โดยการกาหนดรหัสผ่านสาหรับไฟล์ที่มีการใช้งาน
- ห้าม Share ไฟล์ข้อมูลลับบนเครือข่ายของสานักงานเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
- ตรวจสอบการทางานของระบบป้องกันไวรัสอย่างสม่าเสมอ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูล ว่ามีการทางานป้องกันไวรัสตามปกติหรือไม่
- ตรวจสอบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งาน ว่ามีการติดตั้ง
โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในเครื่องตามปกติหรือไม่
- ดาเนินการสารองไฟล์ข้อมูลลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานอย่าง
สม่าเสมอหรือตามความจาเป็น
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environment Security)
๑. การกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กาหนดพื้นที่ผู้ใช้บริการ พื้นที่ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน โดยการกาหนดพื้นที่ดังกล่าวแบ่งออกได้เป็นพื้นที่ทางาน พื้นที่ติดตั้งและ
จัดเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
๒. ให้กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ให้กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออก
พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
๔. สานักงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ระบบเครือข่ายภายในสานักงาน จะต้องลงบันทึกในแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ และต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาลงนาม
๒. ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ต้องติดบัตรผู้ติดต่อ ตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่
ใน สพภ.
๒. ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เข้ามา
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ต้องลงบันทึกรายการอุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
แบบฟอร์มการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้องชัดเจน
๓. ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ต้องคืนบัตรผู้ติดต่อ กับผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบ
การคืนบัตรและตรวจสอบการลงบันทึกตามเอกสารแบบฟอร์มการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ ทุกครั้ง
๔. ผู้ดูแลระบบ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในเอกสารแบบฟอร์มการเข้า - ออก
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เป็นประจาทุกเดือน
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
๑. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Policy) ของสานักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑.การติดตั้งระบบเครื อข่ายไร้ ส าย (Wireless) ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลั กษณ์อักษรจาก
ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ และต้องกาหนดรหัสการเข้าใช้งาน เพื่อควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (Access Point) ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด
๒.ห้ามผู้ใช้งาน (User) นาอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรือเปิดใช้งานเองในสานักงาน ไม่ว่าจะเป็น
Access point, Wireless Router, Wireless USB client หรือ Wireless card
๓.ห้ามผู้ใช้งาน (User) เปิด ad-hoc หรือ peer-to-peer Network
๔.กรณีที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มีการติดตั้ง Wireless ให้ดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ ผู้ดูแลระบบต้องวาง Access Point (AP) ในตาแหน่งที่เหมาะสม โดยจะต้องวาง
Access Point หน้า Firewall และหากมีความจาเป็นจริงๆ ต้องวางในระบบเครือข่ายภายใน ที่เป็น Internal
Network ต้องเพิ่มการรับรองและการเข้ารหัสด้วย (Authentication, Encryption)
๔.๒ ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผ่าน (Password) ตามที่กาหนดไว้เท่านั้น ให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้
สายได้อย่างถูกต้อง
๔.๓ ให้เปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่า Default มาจาก
โรงงานผลิตทันทีที่นา Access Point มาใช้งาน และต้องปิดคุณสมบัติการ Auto Broadcast SSID ของตัว
Access Point ด้วย
๔.๔ ผู้ดูแลระบบจะต้องเขียนการติดตั้ง Wireless อย่างถูกวิธีและกาหนดค่า Configuration
ให้เหมาะสม รวมทั้งทา Check List เกี่ยวกับ Security Configuration
๔.๕ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi
Protected Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Access Point) และควรกาหนดค่าให้ไม่แสดงชื่อระบบเครือข่ายไร้สาย
๔.๖ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือสานักงานภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้
งานระบบเครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายในต่างๆ ของสานักงาน
๔.๗ ผู้ดูแลระบบควรใช้ซอฟต์แวร์ห รือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย และจัดส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ
ให้ผู้ดูแลระบบรายงานให้ผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที
๒.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ (Firewall Policy)
ผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสานักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้ง
และกาหนดค่าของไฟร์วอลล์ทั้งหมดของสานักงาน
๒. การกาหนดค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็นการปฏิเสธทั้งหมด
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๓. ทุกเส้นทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญาตตามนโยบาย จะต้องถูกบล็อก
(Block) โดยไฟร์วอลล์
๔. ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Authentication ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วย รหัสผู้ใช้ (User
account) และรหัสผ่าน (User password)
๕. ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์ การกาหนดค่าใช้บริการ และการ
เชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
๖. การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายให้
ดูแลจัดการเท่านั้น
๗. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บที่อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๘. การกาหนดนโยบายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตการ
เชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปที่ทางสานักงานอนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมีความจาเป็นที่จะใช้งานพอร์ต
การเชื่อมต่อนอกเหนือที่กาหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อน
๙. การกาหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละส่วนของเครือข่าย จะต้อง
กาหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่อที่จาเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุ
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง และการกาหนดค่าการให้บริการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์ในเครื อข่าย ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อานวยการกลุ่มกิจการ
จัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้
๙.๑ หมายเลข Port ที่ต้องการขอให้เปิด
๙.๒ หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
๙.๓ วัตถุประสงค์ หรือชื่อแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้นๆ
๙.๔ วันที่เริ่มใช้ และวันที่สิ้นสุดการขอใช้
๑๐. จะต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจาทุกสัปดาห์ หรือ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่างๆ จะต้องไม่อนุญาตให้มีการ
เชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็น โดยจะต้องกาหนดเป็นกรณีไป
๑๒. สานักงานมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีพฤติกรรมการ
ใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของส านั กงาน หรือกฎหมาย หรืออาจทาให้เกิดการทางานของ
โปรแกรม ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
๑๓. ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศระเบียบ ของ
สานักงาน หรือกฎหมาย หรืออาจจะทาให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของสานักงาน กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศจะยกเลิกการให้บริการทันที
๑๔. การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์
เครือข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการตามแบบการขออนุญาตดาเนินการเกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อน
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๓. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection
System/Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
IDS/IPS Policy เป็นนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครือข่าย เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในสานักงาน ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย แนวทางการปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ
บุกรุกเครือข่าย เป็นดังนี้
๑. IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) ในเครือข่ายของสานักงานและเครือข่ายข้อมูลทั้งหมด
รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง ซึ่งไม่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกเส้นทาง
๒. ระบบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตหรือที่สาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
ระบบ IDS/IPS
๓. ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับการตรวจสอบรูปแบบการให้บริการก่อนการติดตั้งและเปิดให้บริการ
๔. โฮสต์และเครือข่ายทั้งหมดที่มีการส่งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS จะต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบ
๕. มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็นประจา
๖. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณข้อมูล
เข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจาทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ
๗. IDS/IPS จะทางานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์ ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ
๘. เครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้ง host-based IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
๙. พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุก การโจมตีระบบ
พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบ ทั้งที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ จะต้องมี
การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
๑๐. พฤติกรรม กิจกรรมที่น่าสงสัย หรือระบบการทางานที่ผิดปกติ ที่ถูกค้นพบ จะต้องมีการรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
๑๑. การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๑๒. มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์ต่างๆ
ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้ายที่ตรวจพบ ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดอีกใน
อนาคต และดาเนินการตามแผน
๑๓. สานักงานมีสิทธิ์ในการยุติการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
บุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า
๑๔. การรับ-ส่งข้อมูลสาคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น และผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการ
อันใดที่เป็นการละเมิดนโยบายของสานักงาน การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระทา
ดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ หรือเป็นการกระทาที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ อข้อมูล และทรัพยากรระบบของสานักงาน จะต้อง
ถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
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๔.การป้องกันไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๑. ผู้ใช้งานควรทาการสารองข้อมูลสาคัญที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ เช่น บนแผ่น CD หรือ DVD
หรือ Flash Drive หรือ Memory Card เพื่อลดปัญหาการกู้คืนข้อมูลที่ถูกทาลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร์
๒. ห้ามผู้ใช้งานปรับแต่ง หรือยกเลิกการทางานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ที่สานักงานติดตั้งให้
๓. ผู้ใช้งานควรมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ใช้ โดยตรวจสอบว่ามีการ
Update ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ และแจ้งให้ทราบหากไม่สามารถ Update ซอฟต์แวร์
ป้องกันไวรัสให้ทันสมัยได้
๔. ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อพบว่าคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้มีพฤติกรรมผิดไปจากปกติ
หรือเมื่อสงสัยว่ามีการติดไวรัส
๕. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบข้อมูลหรือโปรแกรมที่ได้รับจากผู้อื่นทุกครั้ง เมื่อมีการติดตั้งหรือใช้งาน ด้วย
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และหากตรวจพบไวรัสจะต้องรีบจัดการทาลายไวรัสโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถกาจัด
ไวรัสที่ติดมากับข้อมูลหรือโปรแกรมนั้น ห้ามทาการเปิดข้อมูลหรือติดตั้งโปรแกรมลงไปบนเครื่องที่ใช้งานอยู่
เด็ดขาด
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แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑.การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration)
๑. จัดทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งาน สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
๒. ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์จากเจ้าของระบบ
สาหรับการใช้งานระบบสารสนเทศและบริการอย่ างถูกต้อง ต้องมีการอนุมัติรับรองการได้สิทธิ์จากผู้บริหาร
อย่างชัดเจน
๓. ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน โดยไม่มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานมาก่อน
๔. ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีความสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
๕. ผู้ดูแลระบบต้องมอบเอกสารรับรองสิทธิ์การเข้ าถึงแก่ผู้ใช้ เพื่อแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกาหนดให้ผู้ใช้งานทาการลงนามใน
เอกสารดังกล่าวหลังจากที่ได้ทาความเข้าใจแล้ว
๖. ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการถอดถอนสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศโดยทันทีเมื่อ
ผู้ใช้งานนั้นทาการลาออกหรือเปลี่ยนตาแหน่งงาน
๗. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องทาการตรวจสอบหรือทบทวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
๘. การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑ เจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรกรอกข้อมูลคาขอใช้บริการลงแบบ ฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คาขอใช้อินเตอร์เน็ต ระบบอีเมล์ หรือระบบงานต่าง ๆ
๘.๒ ยื่นคาขอกับผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
๒.การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management)
๑. การให้สิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจะต้องครบถ้วนทั้งหมด พร้อมทั้ง
ต้องมีลายเซ็นของผู้ขอเข้าใช้งานระบบ ลายเซ็นของบุคคลผู้มีสิทธิ์อนุญาตในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความซ้าซ้อนของบัญชีผู้ใช้งาน
๑.๓ ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์การใช้งานระบบตามคาขอในแบบฟอร์ม
๒. การแจ้งยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑ หั วหน้ างานหรื อผู้ บั งคับบัญชา กรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม และยื่นคาขอกับ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
๒.๒ ผู้ดูแลระบบยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบตามคาขอในแบบฟอร์ม และลบชื่อผู้ใช้งานออก
จากระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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๓.ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password management system)
๑. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องกาหนดให้มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านแยกเป็น
รายบุคคลเพื่อให้สามารถติดตามการใช้งานและกาหนดเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนได้
๒. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานเลือกหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง และ
มีขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ตั้ง
๓. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานเลือกรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น เช่น
ไม่ใช้ชื่อ นามสกุล วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ คาจากพจนานุกรม เป็นต้น
๔. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ เช่น ทุกๆ ๖ เดือน
๕. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีที่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน
และทาการล็อกอินเข้าใช้งานระบบงานเป็นครั้งแรก
๖. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องสามารถระบุข้อผิดพลาดในการตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้ เช่น
รหัสผ่านมีความยาวของตัวอักขระน้อยกว่าที่กาหนด มีชื่อผู้ใช้งานอยู่ในรหัสผ่าน เป็นต้น
๗. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ต้องไม่แสดงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งานบนหน้าจอในระหว่างที่
ผู้ใช้งานนั้นกาลังใส่ข้อมูลล็อกอิน เช่น ให้แสดงเป็นเครื่องหมายจุดหรือดอกจันบนหน้าจอ เป็นต้น
๘. ระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน ควรป้องกันรหัสผ่านที่ได้มีการจัดเก็บไว้ และ หรือ ที่จาเป็นต้องมี
การส่งไปในเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น โดยการเข้ารหัสข้อมูลการคานวณผลรวม
(Hash) เพื่อซ่อนข้อมูลไว้
๔.การบริหารจัดการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management)
๑. ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้งาน หรือใช้ระบบการกาหนดรหัสผ่านอัตโนมัติ
๒. ผู้ดูแลระบบมีการกาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยพิจารณาจากลาดับชั้นความลับของ
ข้อมูล หรือความสาคัญตามภารกิจ และรหัสผ่านที่กาหนดใหม่ ต้องไม่ซากั
้ บรหัสผ่านเดิม
๓. ผู้ใช้งานที่ได้รับรหัสผ่านในครั้งแรกหรือได้รับรหัสผ่านใหม่ ควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่ได้รับ โดยทันที
๔. ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองในการใช้งานตามหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้ดูแล
ระบบกาหนด และต้องยินยอมให้ผู้ดูแลระบบดาเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ และระมัดระวังปูองกันรหัสผ่านของตนเองในการ
ใช้งานไม่ให้รั่วไหลไปยังผู้อื่น และไม่มอบให้ผู้อื่นนาไปใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีผู้ใช้งานที่มี
อานาจอนุมัติใด ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถปฏิบัติราชการอันจะเป็นเหตุให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบการใช้สิทธิ และหลังจากผู้ปฏิบัติงานแทนดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของ
รหัสผ่านทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
๖. กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร (โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็น
ตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน)
๗. ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านอย่างเป็นแบบแผนและง่ายต่อการคาดเดา เช่น “abcdef” “aaaaaa”
“๑๒๓๔๕” “12345”
๘. ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่
๙. ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านเป็นคาศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรม
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๑๐. กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๑๑. ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่น ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑๒. ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
๑๓. ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
๑๔. ในกรณีที่ไม่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้ใช้งานออกจากระบบ (Log off) ทันที เพื่อ
ป้องกันบุคคลอื่นมาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่อง และหากสงสัยว่ารหัสผ่านเกิดการรั่วไหลต้องเปลี่ยน
รหัสผ่านทันที
๑๕. เมื่อมีปัญหาการใช้งานชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เช่น ลืมชื่อผู้ใช้งานหรือ
รหัสผ่าน
๑๖. การส่งมอบรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย โดยใส่ซองปิดผนึก และประทับตรา
“ลับ” และส่งไปยังผู้ใช้งาน และแนบเอกสาร “แนวปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน”
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด
๕.การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights)
๑. ผู้ดูแลระบบดาเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. ผู้ดูแลระบบทบทวนสิทธิ์สาหรับผู้ที่มีสิทธิในระดับสูง เช่น สิทธิในระดับผู้ดูแลระบบ ด้วยความถี่ที่
มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป
๓. ผู้ดูแลระบบทบทวนสิทธิตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การ
เลื่อนตาแหน่ง ลดตาแหน่ง ย้ายหน่วยงาน หรือสิ้นสุดการจ้างงาน
๔. ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่อบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิในระดับสูง เพื่อใช้
ในการทบทวนในภายหลัง
๕. ผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการตรวจสอบสิทธิและติดตามการใช้งานตามสิทธิที่ได้รับของแต่ละระบบ
๖. ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการเพิกถอนสิทธิหรือระงับการใช้งานของแต่ละสิทธิแตกต่างกันไป
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละระบบ
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (network access control) เพื่อป้องกันการ
เข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีดังต่อไปนี้
๑.การใช้งานบริการระบบเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ห้ามผู้ใช้งานกระทาการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีแห่ง
สาธารณชน โดยผู้ใช้งานต้องรับรองว่า หากมีการกระทาการใดๆ ดังกล่าว ย่อมถือว่าอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของ สพภ.
๒. สพภ. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานกระทาการใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลกาไร
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจาหน่ายสินค้า การนาข้อมูล
ไปซื้อขาย การรับบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้า หรือการเปิดบริการ
อินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากาไร
๓. ผู้ใช้งานต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น คือ ผู้ใช้งานต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ใน
ส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก (Hack) เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้อื่น
การเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น การใช้ภาษาไม่สุภาพหรือการเขียน
ข้อความที่ทาให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
สพภ. ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
๔. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเข้าสู่ระบบถือว่าเป็นการ
พยายามรุกล้าเขตหวงห้ามของทางราชการ
๕. สพภ. ให้บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นการเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอนหรือจ่ายแจก
สิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้
๖. บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่ สพภ. ให้กับผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างๆ
อันอาจจะเกิดมีขึ้น รวมถึงผลเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) นั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาของผู้อื่น
๗. ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย สพภ. ต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ทุกครั้งที่ใช้บริการ
๘. การใช้งานบริการระบบเครือข่าย สพภ. กาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่
เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
๙. ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
๒.ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกทุกคน ต้องทาการลงบันทึกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มการเข้า ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ สพภ.
๒. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในเอกสารแบบฟอร์มการเข้า - ออก
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ สพภ. เป็นประจาทุกเดือน
๓. ผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบต้องแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) ทุก
ครั้ง
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๔. ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอก สพภ. โดยต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสานักงานจะต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อขออนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ ผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายจะต้องเชื่อมผ่านด้วย วิธีการ Remote Access VPN หรือ
FTP โดยผู้ใช้งานจะต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการป้อนชื่อผู้ใช้งาน(User name) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงเครือข่ายในส่วนที่ได้รับอนุญาต
๕. มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูล โดยจะ ต้องมีวิธีการยืนยัน
ตัวบุคคล (Authentication) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริง เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) เป็นต้น
๖. ตรวจสอบผู้ใช้งานเมื่อมีการเข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากอินเทอร์เน็ต
๓.การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทาการระบุหมายเลขอุปกรณ์บนเครือข่าย ประกอบด้วย หมายเลขเทอร์มินัล หมายเลข MAC
Addressและหมายเลข IP Address
๒. ผู้ดูแลระบบมีการเก็บบัญชีการขอเชื่อมต่อเครือ ข่าย ได้แก่ รายชื่อผู้ขอใช้บริการ รายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอใช้บริการ IP Address และสถานที่ติดตั้ง
๓. มีการใช้ไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ เพื่อกาหนดว่าหมายเลขระบุอุปกรณ์ใดจะสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายส่วนใดของ สพภ.
๔. มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมายเลขระบุอุปกรณ์เหล่านั้น
๕. อุปกรณ์เครือข่ายต้องสามารถตรวจสอบ IP Address ของทั้งต้นทางและปลายทางได้
๖. กรณีอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก ต้องมีการระบุหมายเลขอุปกรณ์ว่าสามารถเข้า
เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในได้หรือไม่
๗. จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย ประกอบด้วย รายละเอียดที่เกี่ยวกับขอบเขตของเครือข่ายภายใน
และเครือข่ายภายนอก โดยระบุอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบเครือข่าย
๘. ทาการทบทวนแผนผังเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔.การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทาการควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งค่าระบบ ทั้งทางกายภาพ
และโดยการล็อกอินเข้ามาใช้งาน
๒. ทาการล็อคอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สาหรับการปรับแต่งค่าคอนฟิกกูเรชันด้วยกุญแจ เพื่อป้องกันการ
เข้าถึงทางกายภาพต่ออุปกรณ์และทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. ต้องยกเลิกหรือปิดพอร์ตและบริการบนอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
๔. ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดการเปิด - ปิดพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อควบคุมการเข้าถึงต่อพอร์ต
ของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ โดยจะปิดพอร์ตที่เสี่ยงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่าย
๕. ตรวจสอบและปิดพอร์ตของระบบหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งานอย่างสม่าเสมอ เช่น
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๖. มีการกาหนดสิทธิบุคคล ในการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์สานักงาน โดย
ให้เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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๗. ห้ามบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
สานักงาน หากมีความจาเป็นต้องเข้า จะต้องให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบนาพาเข้าไป
๘. บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาดาเนินการใดๆ ในห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์สานักงาน จะต้องลงชื่อในเอกสารแบบฟอร์มการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้อง และ
ได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการกลุ่มการกิจการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่
อยู่กับบุคคลที่มาติดต่อตลอดเวลา
๙. บุคคลภายนอกเข้ามาดาเนินการบารุงรักษา บริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย หรือ
บริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการกิจการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศก่อน
๑๐. มีการติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
สานักงานอย่างปลอดภัย เช่น การใช้ระบบชีวภาพ (Biometric) หรือ สมาร์ทการ์ด (Smartcard) และติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น
๕.การแบ่งแยกเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทาการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการ ผู้ใช้งาน และระบบงานต่างๆ ของ สพภ.
๒. มีการใช้เกตเวย์เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการใช้งานบริการเครือข่ายของ สพภ.
๓. มีการแยกกลุ่มเครือข่ายเป็น ๔ ประเภทใหญ่ๆ คือ
๑) ระบบเครือข่ายภายใน
๒) ระบบเครือข่ายภายนอก
๓) ส่วนที่มีความสาคัญสูงใน DMZ Zone (Demilitarized Zone) ที่เชื่อมต่อทั้งเครือข่าย
ภายในและเครือข่ายภายนอก
๔) เครือข่ายสาหรับติดตั้งระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของ สพภ.
๔. มีการจัดทาผังเครือข่ายที่แสดงถึงขอบเขตที่ครอบคลุมแต่ละส่วนที่แบ่งแยก โดยมีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันหรืออย่างน้อยปีละครั้ง
๖.การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. มีการตรวจสอบ และจากัดผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อทางเครือข่าย ที่สอดคล้องกับนโยบายควบคุม
การเข้าถึงและข้อกาหนดของระบบงานที่ได้ระบุไว้
๒. มีการจากัดสิทธิและความสามารถของผู้ใช้งาน ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของสานักงาน
๓. มีการระบุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของสานักงาน
๔. มีการควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายของสานักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. มีการใช้ไฟร์วอลล์ ทาการกรองข้อมูลที่ไหลเวียนในเครือข่าย ให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับ
นโยบายควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการใช้งานบริการเครือข่ายที่ได้กาหนดไว้
๖. มีการจากัดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายของผู้ใช้งานต่อระบบงานต่างๆ ของสานักงาน อาทิ
ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อความ (Messaging applications) เช่น ระบบอีเมล ระบบงานสาหรับการโอนย้าย
ไฟล์ ระบบงานต่างๆ สาหรับใช้งานภายในสานักงาน
๗. มีการจากัดการเชื่อมต่อทางเครือข่ายของผู้ใช้งาน ตามวันที่ เวลา หรือช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้งาน
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๘. การเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่นๆ ภายนอกสานักงาน จะต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุกซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malware)
๙. ทาการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection
System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้ระบบเครือข่ายของสานักงาน ในลักษณะที่ผิดปกติ
๑๐. ห้ามเปิดช่องทางการเชื่อมต่อทางเครือข่ายจากภายนอกเข้าสู่เครือข่ายภายในสานักงาน เพื่อให้
สามารถเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายสาหรับระบบงานได้จากระยะไกล ยกเว้นในกรณีที่มีความจาเป็น หรือมีความ
เร่งด่วนสูง ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนดาเนินการ
๑๑. กาหนดระยะเวลาที่แน่นอนของการเชื่อมต่อจากระยะไกล เช่น ให้ใช้ในระยะเวลา ๗ วัน และ
หลังจากที่สิ้นสุดการใช้งาน ให้ทาการปิดช่องทางการเชื่อมต่อนั้นโดยทันที
๗.การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
๒. กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่าย เพื่อแยกเครือข่ายย่อย
๓. กาหนดมาตรการบังคับใช้เส้นทางเครือข่าย สามารถเชื่อมเครือข่ายปลายทางผ่านช่องทางที่กาหนดไว้
หรือจากัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control) เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีดังต่อไปนี้
๑.ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย
ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่การลงทะเบียน การกาหนดสิทธิ การบริหารจัดการรหัสผ่าน และการทบทวนสิทธิต่างๆ รวมถึง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าใช้ และกาหนดรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ
๓. ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen saver) เพื่อทาการล็อคหน้าจอภาพ
เมื่อไม่มีการใช้งาน ในระยะเวลา ๑๐ นาที หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน
(Password) เพื่อเข้าใช้งาน
๔. ก่อนการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการต้องใส่ User name และ Password ทุกครั้ง
๕. มีการจากัดระยะเวลาในการป้อนรหัสผ่าน และหากผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่านผิดเกิน ๓ ครั้ง ระบบจะ
ทาการล็อคสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ทาให้ผู้ใช้งานรายนั้นไม่สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการได้อีก จนกว่า
ผู้ดูแลระบบจะดาเนินการปลดล็อคให้
๖. ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ของตน ในการ
เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
๗. ผู้ใช้งานต้องทาการลงบันทึกออก (Logout) ทันที เมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
๘. ห้ามเปิดหรือใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
๙. ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิของสานักงาน ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจาเป็น และห้าม
ไม่ให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ หากตรวจพบ ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๑๐. ซอฟต์แวร์ที่สานักงานจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจาเป็น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้ง
ถอดถอนเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาสาเนาเพื่อนาไปใช้งานที่อื่น
๑๑. ห้ามใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่เป็นของสานักงาน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
๑๒. ในกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างเว็บเพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามผู้ใช้งานนาเสนอข้อมูลที่ผิด
กฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ แสดงข้อความรูปภาพไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรม
๑๓. ห้ามผู้ใช้งานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน ในการควบคุม
คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ
๒.การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้
ขั้นตอน ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)

หน้ า ๒๘
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๑. มีการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานในระบบงานที่แตกต่างกัน เช่น บัญชีของผู้ใช้งานทั่วไป บัญชีของผู้ดูแล
ระบบบัญชีของผู้ดูแลฐานข้อมูล บัญชีของผู้พัฒนาระบบบัญชีของเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอื่นๆ เป็นต้น
๒. ผู้ใช้งานทุกคนต้องมีชื่อผู้ใช้งานแยกจากกันของแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนที่แตกต่างกัน
๓. ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง ก่อนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงาน โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ หาก
การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานมีปัญหา หรือเกิดความผิดพลาด ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทาการแก้ไข
๔. ผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการได้ จะต้องได้รับการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือเจ้าของระบบงานเท่านั้น
๕. ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ (Account) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่างๆ อันจะเกิดขึ้นจากการ
ใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้น เกิด
จากการกระทาของผู้อื่น
๖. ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ (Account) ไว้เป็นความลับ และห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ห้าม
โอน จาหน่าย หรือจ่ายแจกให้ผู้อื่น
๗. ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้ (Account) ของตนเอง และทาการลงบันทึก
ออก (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานชั่วคราว
๓.การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์หรือโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (Use of system utilities)
ผู้ดูแลระบบต้องจากัดและควบคุมการใช้งานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือ
หลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กาหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ได้เอง ต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลระบบและทาหนังสือขอ
ติดตั้ง โดยมีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องลงนามอนุมัติ หากผูใชงานทาการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมี
ลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ถือวาเปนความผิดสวนบุคคล ผู ใชงานจะตอง
รับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
๒. ซอฟตแวร (Software) ทีส่ านักงานไดจัดเตรียมไวใหผูใชงาน ถือเปนสิ่งจาเปนตอการทางานหาม
มิใหผูใชงานทาการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แกไข หรือทาสาเนาเพื่อนาไปใชงานที่อื่น
๔.การหมดเวลาใช้งานระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)
ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้ระบบสารสนเทศยุติตัวเองลง เมื่อไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ต้องกาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน เช่น ระบบงาน และ
อุปกรณ์เครือข่าย มีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน รวมถึงการปิดการใช้งานหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งาน
ในช่วงระยะเวลา ๑๐ นาที
๒. กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน สาหรับระบบที่มีความเสี่ยงสูง
จะต้องมีการตัดและหมดเวลาการใช้งานที่สั้นขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน สาหรับระบบที่มีความสาคัญ
สูง จะต้องมีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน โดยมีกาหนดให้ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงต่อการพิสูจน์ตัวตนเข้าใช้งาน
๔. ต้องมีการระบุและพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง หลังจากที่ระบบ
ได้หมดเวลาการใช้งานไปแล้ว
กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
๑.การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบต้องจากัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงสารสนเทศและ
ฟังก์ชัน (functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ดูแลระบบต้องป้องกันการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยไม่ได้รับ
อนุญาต เช่น การใช้กุญแจล็อคที่ตัวเครื่อง การพิสูจน์ยืนยันตัวตน เป็นต้น
๒. ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงระบบ โดยกาหนดขั้นตอนและแบบฟอร์มการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ชื่อผู้ใช้บริการ เหตุผลในการขอใช้ ระยะเวลาในการใช้
บริการ
๓. ผู้ดูแลระบบต้องจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบ โดยตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลา
ที่กาหนด
๔. เจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของระบบต้องกาหนดรายการข้อมูลสาหรับการให้บริการ ประกอบด้วย
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ประเภทของข้อมูล ลาดับความสาคัญหรือลาดับชั้นความลับของข้อมูล ระดับชั้น
การเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง เป็นต้น
๕. เจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับสาหรับ
ข้อมูลสาคัญ ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึง
ผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการ
เข้าถึงผ่านระบบงาน
(๒) ต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
(๓) เวลาการใช้งานตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว
(๔) การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะ
ควรได้ รั บ การเข้ า รหั ส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
(๕) ต้องกาหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับความสาคัญของข้อมูล
(๖) ต้ อ งก าหนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในกรณี ที่ น าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ของสานักงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลที่
เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
๖. มีการใช้เมนูเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ของระบบงาน โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายควบคุมการเข้าถึงที่ได้กาหนดไว้
๗. มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อควบคุม จากัด หรือให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ของ
ระบบงาน เช่น การให้สิทธิในการอ่าน เขียน ลบ หรือสั่งให้โปรแกรมทางาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ควบคุมการเข้าถึงที่ได้กาหนดไว้
๘. มีการควบคุมหรือจากัดสิทธิการเข้าถึงระบบงานซึ่งถูกเข้าถึงจากอีกระบบงานหนึ่ง โดยควบคุมให้
สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้งานเท่านั้น
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๙. มีการควบคุมหรือจากัดการนาข้อมูลออกจากระบบงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับการนาไปใช้งานเท่านั้น
๑๐. มีการแสดงเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบข้อมูลที่จาเป็นเท่านั้น
๑๑. มีการแสดงรายละเอียดเท่าที่จาเป็นของระบบงาน หลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้ว
๑๒. มีข้อความแสดงเตือน ห้ามผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบงาน
๑๓. มีการตรวจสอบข้อมูลการล็อกอิน หลังจากที่ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้ว
๑๔. มีข้อจากัดไม่ให้ระบบแสดงข้อความผิดพลาดจากการทางานหรือการใช้งาน ในลักษณะที่เปิดเผย
ข้อมูลภายในของระบบงาน
๑๕. มีการจากัดจานวนครั้งที่ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลการล็อกอินผิด
๑๖. มีการกาหนดการหน่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงกลับเข้ามายังระบบงานได้ ภายหลัง
จากที่ใส่ข้อมูลการล็อกอินผิดเกินกว่าจานวนครั้งที่กาหนด
๑๗. มีการส่งข้อความเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้ทราบว่ามีผู้ใช้งานพยายามล็อกอินแต่ผิดพลาดเป็น
จานวนหลายครั้ง
๑๘. มีการบันทึกข้อมูลการล็อกอินทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
๑๙. มีการจากัดช่วงระยะเวลาที่นานที่สุด ที่ผู้ใช้งานจะต้องล็อกอินเข้าใช้งานให้สาเร็จ
๒๐. มีการแสดงวันเวลาของการล็อกอินครั้งที่แล้ว (ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ)
๒.ระบบที่ไวต่อการรบกวน
๑. ระบบเครือข่ายขององค์การ ในลักษณะที่ต้องวางผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้
นั้น ต้องให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ การตัดสายสัญญาณเพื่อทาให้เกิด
ความเสียหายและป้องกันสัตว์ต่างๆ กัดสาย เช่น หนู เป็นต้น
๒. ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้ าแยกออกจากกัน เพื่อป้ องกันการแทรกแซงรบกวนของ
สัญญาณซึ่งกันและกัน
๓. จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๔. ตู้ Rack ที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก
๓.การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการสาหรับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท
พกพา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมทั้งกาหนดมาตรการการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากลักษณะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
๒. สร้างความตระหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานระมัดระวังและป้องกันการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท
พกพา เช่น การใช้งานในที่ส าธารณะ ห้องประชุม นอกสถานที่ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อผ่ านทางเครือข่าย
สาธารณะภายนอก สพภ. เป็นต้น
๓. ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ฯ จากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล
๔. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสาคัญหรือข้อมูลลับในอุปกรณ์ฯ
๕. สารองข้อมูลสาคัญที่อยู่ในอุปกรณ์ฯ อย่างสม่าเสมอ
๖. ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบงานของ สพภ. จากระยะไกล โดยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท
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พกพา ซึ่งเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตสาธารณะ
๗. ต้องระบุ และพิสู จน์ ตัวตนที่มี ความมั่นคงปลอดภัย สาหรับการเข้าถึงระบบงานของ สพภ. จาก
ระยะไกลโดยการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
๘. ต้องควบคุมการติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาของ สพภ.
๙. ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ งาน เข้ามา
ปฏิ บั ติ งานภายในห้ อ งปฏิบั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยและคอมพิ ว เตอร์ สพภ. จะต้อ งลงบั น ทึ กรายการอุ ปกรณ์ ใ น
แบบฟอร์ มการขออนุ ญาต เข้า - ออกพื้น ที่ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ด้วยการลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐. กาหนดและแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจน โดยมี
การจัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน เช่น พื้นที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment area) พื้นที่ใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless area)
เป็นต้น
๔.การปฏิบัติงานจากภายนอกสานักงาน (Teleworking)
๑. ต้องมีการกาหนดมาตรการและการเตรียมการต่าง ๆ ที่จาเป็นก่อน ซึ่งรวมถึงการเตรียมการ
ป้องกันทางกายภาพสาหรับสถานที่ที่จะอนุญาตการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกล ก่อนที่จะอนุญาตให้
เริ่มปฏิบัติงานจากระยะไกล
๒. ต้องมีการกาหนดมาตรการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานที่ที่จะ
มีการปฏิบัติงานจากระยะไกลและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติงานจาก
ระยะไกล
๓. ต้องกาหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพส าหรับสถานที่ที่จะมีการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกล (ซึ่งรวมถึงตึก อาคาร สานักงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก) เพื่อป้องกัน
การขโมยอุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเชื่อมต่อจากระยะไกลโดยผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อเข้า
สู่ระบบงานขององค์กร
๔. ต้องกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกลไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือเพื่อนของตนเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในสถานที่ดังกล่าว
๕. ต้องมีการกาหนดมาตรการควบคุมสาหรับการใช้เครือข่ายจากที่บ้านเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร รวมทั้งมาตรการควบคุมการใช้เครือข่ายไร้สายที่บ้าน
๖. ต้องมีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์กรจากระยะไกลมีการป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์ตามที่องค์กรต้องการ
๗. ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล การจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์
สื่อสารไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
๘. องค์กรไม่อนุญาตให้ ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์กรจากระยะไกล ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยองค์กร
๙. องค์กรต้องกาหนดชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทาสาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
ชั่วโมงการทางานในสถานที่ดังกล่าว ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้งานได้ และระบบงานและบริการ
ต่าง ๆ ขององค์กรที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล
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๑๐. องค์กรต้องกาหนดขั้น ตอนปฏิบัติส าหรับการขออนุมัติและการยกเลิกการปฏิบัติงานจาก
ระยะไกล การกาหนดหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณ์ที่ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกการ
ปฏิบัติงาน

กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)

หน้ า ๓๓

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๑.วิธีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของสานักงานกาหนดให้มีขั้น ตอนปฏิบัติอย่าง
เป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานตามความจาเป็น ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน
ต้องกาหนดให้พนักงานป้องกันผู้อื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนโดยใส่
รหัสผ่านได้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งานเครื่อ งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน
เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยนตาแหน่งงานภายในสานักงาน เป็นต้น
ขั้นตอนการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กร
๑) จัดทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งาน สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
๒) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับมอบหมายสิทธิ์จากเจ้าของระบบ
สาหรับการใช้งานระบบสารสนเทศและบริการอย่ างถูกต้อง ต้องมีการอนุมัติรับรองการได้สิทธิ์จากผู้บริหาร
อย่างชัดเจน
๓) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน โดยไม่มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานมาก่อน
๔) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
๕) ผู้ดูแลระบบต้องมอบเอกสารรับรองสิทธิ์การเข้ าถึงแก่ผู้ใช้ เพื่อแสดงถึงสิทธิและหน้า ที่ความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกาหนดให้ผู้ใช้งานทาการลงนามใน
เอกสารดังกล่าวหลังจากที่ได้ทาความเข้าใจแล้ว
๖) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการถอดถอนสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศโดยทันทีเมื่อ
ผู้ใช้งานนั้นทาการลาออกหรือเปลี่ยนตาแหน่งงาน
๗) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องทาการตรวจสอบหรือทบทวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
๘) การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑ เจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรกรอกข้อมูลคาขอใช้บริการลงแบบ ฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คาขอใช้อินเตอร์เน็ต ระบบอีเมล์ หรือระบบงานต่าง ๆ
๘.๒ ยื่นคาขอกับผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
๙) การให้สิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๑ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจะต้องครบถ้วนทั้งหมด พร้อมทั้ง
ต้องมีลายเซ็นของผู้ขอเข้าใช้งานระบบ ลายเซ็นของบุคคลผู้มีสิทธิ์อนุญาตในการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๒ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความซ้าซ้อนของบัญชีผู้ใช้งาน
๙.๓ ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์การใช้งานระบบตามคาขอในแบบฟอร์ม
๑๐) การแจ้งยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐.๑ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และยื่นคาขอกับ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ
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๑๐.๒ ผู้ดูแลระบบยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบตามคาขอในแบบฟอร์ม และลบชื่อผู้ใช้งาน
ออกจากระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒.วิธีการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User account) และรหัสผ่าน มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบระบบงานนั้นๆ ต้องกาหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิแยกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. มีการกาหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน
๓. กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุด ต้องมีการพิจารณาการ
ควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอ โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(๑) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบงานนั้นๆ โดยนาเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
(๒) ต้องควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น กาหนดให้ใช้งานเฉพาะกรณีที่จาเป็นเท่านั้น
(๓) ต้องกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๔) ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ทุกครั้งหลังหมดความจาเป็นในการใช้งาน
หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น
๓.วิธีการบริหารจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร (โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่
เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน)
(๒) ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านอย่างเป็นแบบแผน เช่น “abcdef” “aaaaaa” “๑๒๓๔๕”
(๓) ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่
(๔) ไม่ควรกาหนดรหัสผ่านเป็นคาศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรม
(๕) กาหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิด ไม่เกิน ๓ ครั้ง
(๖) ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่น ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๗) ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
(๘) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
๔.วิธีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัดแบ่งประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลคารับรอง ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี และข้อมูลระบบบริหารราชการ (Back Office)
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลผู้รับบริการทางสังคม
๒. การจัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูลแต่ละประเภทข้างต้น ดังนี้
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญปานกลาง
- ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญน้อย
๓. การจัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภทข้างต้น ดังนี้
- ลับที่สุด
- ลับมาก
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- ลับ
๔. การจัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทข้างต้น ดังนี้
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิสูงสุดในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติสิทธิจากเจ้าของระบบงานแล้วเท่านั้น
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเข้าถึงได้โดยทุกกลุ่มผู้ใช้ที่กาหนดไว้แล้ว
๕. การกาหนดเวลาการเข้าถึง ดังนี้
- การเข้าถึงสารสนเทศในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
- การเข้าถึงสารสนเทศนอกเวลาราชการ (นอกช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
- การเข้าถึงในช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ และวันหยุดนขัตฤกษ์)
- การเข้าถึงในช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง (ระบุช่วงการเข้าถึงและจานวนระยะเวลาการ
เข้าถึง)
๖. การกาหนดจานวนช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนี้
- ติดต่อด้วยตนเอง (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- โทรศัพท์หรือโทรสาร (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- หนังสือหรือบันทึกข้อความ (เข้าถึงได้ในเวลาราชการ)
- ระบบแลน (เข้าถึงได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
- ระบบอินทราเน็ต (เข้าถึงได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ)
- ระบบอินเตอร์เน็ต (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา)
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา)
- เว็บไซต์ (เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา หรือ ในช่วงเวลาพิเศษที่กาหนด)
ตารางสรุปแนวปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ สพภ. มีรายละเอียด ดังนี้
เวลาการเข้าถึง

ประเภท
ข้อมูลสารสนเทศ

การเข้าถึง
สารสนเทศใน
เวลาราชการ
(๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น.)

- ด้านการบริหาร
- ด้านการ
ให้บริการ

การเข้าถึง
สารสนเทศ
นอกเวลาราชการ
(นอก
ช่วงเวลา ๐๘.๓๐
–

- ด้านการบริหาร
- ด้านการ
ให้บริการ

ระดับ
ความสาคัญ
- มากที่สุด
- ปานกลาง
- น้อย

ระดับชั้น
การเข้าถึง
-

ระดับชั้น
การเข้าถึง
- เฉพาะกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
- ทุกกลุ่มผู้ใช้ที่
กาหนดไว้แล้ว

- มากที่สุด
- ปานกลาง
- น้อย

-

- เฉพาะกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
- ทุกกลุ่มผู้ใช้ที่
กาหนดไว้แล้ว

ช่องทาง
- ระบบแลน (LAN)
- ระบบอินทราเน็ต
(Intranet)
- ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
- ระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet)
- ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
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๑๖.๓๐ น.)
การเข้าถึงใน
- ด้านการบริหาร
ช่วงเวลา
- ด้านการ
วันหยุดราชการ ให้บริการ
(วันหยุดราชการ
และ
วันหยุดนขัตฤกษ์)

- ปานกลาง
- น้อย

การเข้าถึงใน
- ด้านการบริหาร
ช่วงเวลา
- ด้านการ
พิเศษเป็นรายครั้ง ให้บริการ
(ระบุ
ช่วงการเข้าถึงและ
จานวนระยะเวลา
การ
เข้าถึง)

- มากที่สุด

-

- เฉพาะกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
- ทุกกลุ่มผู้ใช้ที่
กาหนดไว้แล้ว

ลับที่สุด

- เฉพาะผู้มสี ิทธิ
สูงสุดในการบริหาร
จัดการระบบ

- ระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet)
- ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
- ระบบแลน (LAN)
- ระบบอินทราเน็ต
(Intranet)

สารสนเทศ
- เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับ
อนุมัติสิทธิจาก
เจ้าของระบบงาน
แล้วเท่านั้น

กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)

หน้ า ๓๗

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภายนอก
หรือ Outsource
มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑ ต้องมีการกาหนดมาตรการและการเตรียมการต่าง ๆ ที่จาเป็นก่อน ซึ่งรวมถึงการเตรียมการป้องกัน
ทางกายภาพสาหรับสถานที่ที่จะอนุญาตการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกล ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่ม
ปฏิบัติงานจากระยะไกล
๒ ต้องมีการกาหนดมาตรการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานที่ที่จะ
มีการปฏิบัติงานจากระยะไกลและระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติงานจาก
ระยะไกล
๓ ต้องกาหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพส าหรับสถานที่ที่จะมีการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งานจากระยะไกล (ซึ่งรวมถึงตึก อาคาร สานักงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก) เพื่อป้องกัน
การขโมยอุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเชื่อมต่อจากระยะไกลโดยผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อเข้า
สู่ระบบงานขององค์กร
๔ ต้องกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกลไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือเพื่อนของตนเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในสถานที่ดังกล่าว
๕ ต้องมีการกาหนดมาตรการควบคุมสาหรับการใช้เครือข่ายจากที่บ้านเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร รวมทั้งมาตรการควบคุมการใช้เครือข่ายไร้สายที่บ้าน
๖ ต้องมีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์กรจากระยะไกลมีการป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์ตามที่องค์กรต้องการ
๗ ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล การจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์
สื่อสารไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
๘ องค์กรไม่อนุญาตให้ ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์กรจากระยะไกล ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยองค์กร
๙ องค์กรต้องกาหนดชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทาสาหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
ชั่วโมงการทางานในสถานที่ดังกล่าว ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้งานได้ และระบบงานและบริการ
ต่าง ๆ ขององค์กรที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล
๑๐ องค์กรต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการขออนุมัติและการยกเลิกการปฏิบัติงานจากระยะไกล
การกาหนดหรือปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณ์ที่ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกการปฏิบัติงาน
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แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑ การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องทาการกรอกข้อมูลคาขอใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของสานักงาน โดยยื่นคาขอกับเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ใช้งานต้องเป็นบุคลากรสังกัดสานักงาน สาหรับบุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกลุ่ม
กิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒ ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสานักงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทา
การเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือ
เป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับสานักงาน
๓ ผู้ ใช้ งานอิน เตอร์ เน็ ต พึงใช้ข้อ ความที่สุ ภ าพ ตามธรรมเนีย มปฏิ บัติใ นการใช้ บริก าร และต้อ ง
รับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องแม่ข่าย หรือข้อมูลที่ส่งผ่าน
ระบบเครือข่าย
๔ ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้งานผ่ านบัญชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหา เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
๕ ห้ามเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของสานักงานที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๖ ระมัดระวังการดาวน์โหลด โปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดการอัพเดท
(Update) โปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ แต่หากมีความ
จาเป็นต้องดาว์นโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้ปฏิบัตินอกเวลาทางาน
๗ ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและเป็นความลับของ
สานักงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
สานักงาน การทาลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของสานักงานอื่นๆ
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แนวปฏิบัติในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑. ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ต้องทาการกรอกข้อมูลคาขอ
เข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงาน โดยยื่นคาขอกับเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เมื่อมีการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
๓. ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ในที่ที่สังเกตได้
๔. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓-๖ เดือน
๕. ไม่ใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่านหรือรับหรือส่งข้อความ
ยกเว้น แต่จ ะได้รับ การยิน ยอมจากเจ้าของผู้ใช้บริการและให้ ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
๖. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับบริการ หรือตามภารกิจของสานักงาน ผู้ใช้งานจะต้องใช้
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ใน
กรณีที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน ขัดข้องและได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น
๗. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ส่ง
๘. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ภาษาสุภาพ ไม่ขัดต่อจริยธรรม ไม่ทาการปลุกปั่น ยั่วยุ
เสียดสี ส่อไปในทางผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นความเห็นส่วนบุคคล โดยอ้างว่าเป็น
ความเห็นของสานักงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสานักงาน
๙. ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่ง
อื่นใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อการดาเนินงานของ
สานักงาน ตลอดจนเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่น รวมทั้งผู้รับบริการของสานักงาน
๑๐. การส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ควรระบุความสาคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๑๑. การแนบไฟล์ข้อมูล สามารถแนบไฟล์ได้ไม่เกิน ๑๐ เมกะไบท์
๑๒. หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จสิ้นควรออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง
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แนวปฏิบัติในการจัดทาระบบสารองข้อมูลและสารสนเทศ
๑. การสารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุแนวปฏิบัติสาหรับการจัดทาระบบสารองข้อมูลที่
ชัดเจน เพื่อให้ระบบสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ และระบบ
สารองข้อมูลของสานักงาน
๒. ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการสารองและทดสอบข้อมูลที่สารองเก็บไว้อย่างสม่าเสมอ และให้เป็นไป
ตามนโยบายการจัดทาระบบสารองข้อมูลและสารสนเทศของสานักงาน
๓. ทาการพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่จาเป็นต้องจัดทาระบบสารองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ตามลาดับความสาคัญ
๔. ระบบที่จะทาการสารองข้อมูลต้องเป็นระบบที่มีความสาคัญต่อภารกิจของสานักงาน
๕. มีการกาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาสารองเก็บไว้ และความถี่ในการสารอง
๖. จัดทาแผนการสารองที่เหมาะสมกับความสาคัญของแต่ละระบบสารสนเทศ
๗. ดาเนินการตามกระบวนการสารองข้อมูล สาหรับแต่ละระบบสารสนเทศโดยเคร่งครัด
๘. มีการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สารอง ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
๙. การจัดทาบันทึกการสารองข้อมูล (Operator logs) ผู้ดูแลระบบต้องทาบันทึกรายละเอียดการ
สารองข้อมูล ได้แก่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้สารองข้อมูล ชนิดของข้อมูลที่บันทึก
๑๐. มีขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล แยกตามระบบสารสนเทศแต่ละระบบอย่าง
ถูกต้อง ทั้งระบบซอฟต์แวร์และข้อมูลในระบบสารสนเทศ
๑๑. การรายงานข้อผิดพลาด (Fault logging) ผู้ดูแลระบบต้องทารายงานข้อผิดพลาดจากการสารอง
ข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไขด้วย
๑๒. ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่สารอง เพื่อทาหน้าที่สารองข้อมูลในกรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
๑๓. ในกรณีที่พบปัญหาในการสารองข้อมูล จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหา สรุปผลการแก้ไขปัญหา และรายงานต่อผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔. ให้ผู้ดูแลระบบ กาหนดชนิดและช่วงเวลาการสารองข้อมูลตามความเหมาะสม พร้อมทั้งกาหนด
สื่อที่ใช้เก็บข้อมูล โดยรูปแบบการสารองข้อมูลมีสองชนิด คือ การสารองข้อมูลแบบเต็ม (Full Backup) และ
การสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
๑๕. ผู้ดูแลระบบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ (Backup Procedure) ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การสารองข้อมูล (Backup Policy) โดยเคร่งครัด
๒.การปฏิบัติเกี่ยวกับการสารองข้อมูล มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผู้ดูแลระบบต้องทาการสารองข้อมูลแต่ละรายการ โดยจะใช้วิธีสารองข้อมูลแบบ Full Backup
ตามความถี่ ดังนี้
(๑) Web servers : สารองข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๑ ครั้งต่อเดือน
(๒) Database servers : สารองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบที่สาคัญ ๑ ครั้งต่อเดือน
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(๓) Firewall server : สารองข้อมูล Rule ของ Firewall ๑ ครั้งต่อเดือน
(๔) Server อื่นๆ : สารองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น ระบบงานต่างๆ ๑ ครั้งต่อเดือน
๒. ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบผลการสารองข้อมูลด้วยตนเองว่า การสารองข้อมูลตามรายละเอียด
ข้างต้นนั้น ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่
๓. การทดสอบและการกู้คืนระบบ
ต้องกาหนดแผนการทดสอบกู้คืนข้อมูล ตามชนิดของการสารองข้อมูลที่กาหนดไว้แล้ว เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ในกรณีที่พบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และ หรือระบบเครือข่าย จน
เป็นเหตุทาให้ต้องกู้คืนระบบ ผู้ดูแลระบบจะต้องดาเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการแก้ไข บันทึก และ
สรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
๒. การกู้คืนระบบ ให้ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สารองไว้หรือตามความเหมาะสม
๓. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย กระทบต่อการให้บริการหรือ
การใช้งานของผู้ใช้ระบบ ให้แจ้งผู้ใช้ระบบทราบทันที พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการกู้คืนระบบเป็นระยะ
จนกว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
๔. กาหนดให้มีการทดสอบและปรับปรุงแผนการกู้คืนระบบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔.การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
สานักงานต้องเตรียมการสาหรับจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง และ
ต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การใช้งานตามภารกิจโดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการจัดทาแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ดูแลระบบจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
๓. ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง เพื่อให้แผนมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
๔. ผู้ดูแลระบบต้องบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาถึง ประเภท ปริมาณ และหลักฐานสาหรับอ้างอิง เพื่อใช้ในกรณีที่เหตุการณ์มีความเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการทางกฎหมาย
๕. รายละเอียดที่ปรากฏในแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ควรมีสาระครอบคลุมภัยพิบัติหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของสานักงานโดยมีหัวข้อสาคัญ ดังนี้
- การเตรียมการเบื้องต้น
- ผู้รับผิดชอบ
- มาตรการความปลอดภัยและแผนดาเนินงาน ในการนาระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาพปกติ
เมื่อเกิดความเสียหายหรือหยุดทางาน
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แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
๑ มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ สารสนเทศ
(Information Security Audit and assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มีการอนุมัติให้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
(๒) มีการวางแผนสาหรับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบให้บริการ
(๔) มีการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ (Information System Audit Considerations)
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพและผลการตรวจสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
ได้
๒ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศของ สพภ.
(Internal IT Auditor) เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สพภ.
โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ของ สพภ. เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศของ สพภ. และให้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
(๒) มีข้อตกลงร่วมกันสาหรับขอบเขตการตรวจสอบ ระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับการตรวจ
(๓) มีข้อจากัดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบได้ ในลักษณะที่อ่าน
ได้เพียงอย่างเดียว
(๔) มีวิธีการที่ปลอดภัยสาหรับการอนุญาตให้ผู้ตรวจสามารถเข้าถึงข้อมูล ชนิดที่สามารถ
เขียนหรือบันทึกข้อมูลได้
(๕) มีการสร้างสาเนาข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทางานบนข้อมูลสาเนา
(๖) มีการทาลายหรือลบข้อมูลที่ทาสาเนาทิ้งโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ
(๗) มีวิธีการแบบปลอดภัยสาหรับจัดเก็บหลักฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการตรวจ
(๘) มีการกาหนดหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบของผู้ ต รวจสอบและขั้น ตอนปฏิบัติ ส าหรั บ การ
ตรวจสอบ
(๙) มีการกาหนดเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นเอกเทศ จากกิจกรรมหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะดาเนินการตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบกิจกรรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตนดูแลหรือรับผิดชอบ)
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แนวปฏิบัติในการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
๒. แนวทางปฏิบัติในการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๒.๑ จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างสม่าเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการเสริม
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสานักงาน
๒.๒ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยการจัดสัมมนาควรจัดปี
ละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยอาจจัดร่วมกับการสัมมนาอื่นด้วยก็ได้ และอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มาถ่ายทอดความรู้
๒.๓ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อระวังใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ
๒.๔ ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และผู้บริหารระดับสูงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายสมเดช ชุนถนอม)
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการ
(กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และองค์ความรู้)
ทาหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ..........
................

กลุ่มกิ จการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อท.) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ (องค์การมหาชน)
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