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เอกสารแนบท้ายประกาศ

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
พ.ศ. 2562
เพื่อให้ ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของสํ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(สํานักงาน ป.ป.ส.) หรือต่อไปนี้เรียกว่า “องค์กร” เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิ์ภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
และสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ องค์กรจึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบาย
การรั กษาความปลอดภัย ด้ านสารสนเทศและระบบเครือ ข่ายขององค์กรพร้ อ มรวบรวมจั ดทํา ขึ้นใหม่ โดย
กําหนดให้ มีมาตรฐาน แนวปฏิบั ติ ขั้น ตอนปฏิบัติ ให้ ครอบคลุ มด้านการรั กษาความมั่ นคงปลอดภัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ เรียกประกาศฉบับนี้ว่า “นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน
ป.ป.ส.) พุทธศักราช ๒๕๖๒” และ ให้ยกเลิกการบังคับใช้ “นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย สํานักงาน ป.ป.ส.” ฉบับเดิม
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. กําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ทําให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผล
๒. รองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. การกําหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๔. นโยบายนี้จะต้องทําการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายนี้
อย่างเคร่งครัด
๕. กํ า หนดมาตรฐาน 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
บุ คคลภายนอกที่ป ฏิบั ติงานให้ กับ องค์กร หน่ว ยงานภาคเอกชน มูล นิธิ ที่มีที่ตั้งภายในองค์กร ตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์กร ในการดําเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินนโยบายนี้ พร้อมปรับปรุงให้
ทันสมัยและยืดหยุ่นต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ส. และที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลา ๑ ครั้งต่อปี
๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้นโยบายนี้ บังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

สารบัญ
เรื่อง
คํานิยาม
หมวดที่ 1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจัดการบุคลากร
3. การจัดการสินทรัพย์
4. การจัดการพื้นที่ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
5. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๖. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
๗. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
๘. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๙. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์
หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
๑๐. การสํารองข้อมูลเพื่อให้สารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1๑. การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความต่อเนื่องขององค์กร
1๒. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
หมวดที่ 2 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับผู้ใช้งาน
๑. แนวปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
๒. แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่าย
3. แนวปฏิบัติการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
4. แนวปฏิบัติการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
5. แนวปฏิบัติการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ (Account / Username)
6. แนวปฏิบัติการกําหนดรหัสผ่าน (Password) การเปลี่ยนรหัสผ่าน
และการใช้งานรหัสผ่าน
๗. แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๘. แนวปฏิบัติการนําอุปกรณ์โมบายส่วนบุคคล (Mobile-BYOD)
มาใช้งานและเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับขององค์กร
๙. แนวปฏิบัติการป้องกันจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)
๑๐. แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๑๑. แนวปฏิบัติการจัดการเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
1๒. แนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายและการทําสําเนาสารสนเทศ
1๓. แนวปฏิบัติการทําลายสื่อบันทึกข้อมูล หรือการทําลายไฟล์ข้อมูลที่มีระดับลับขึ้นไป
๑๔. แนวปฏิบัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Use of the Internet & Social Network )

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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หมวดที่ 3 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับผู้ดูแลระบบ
๑. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
๓. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
๔. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๕. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๖. แนวปฏิบัติการควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(Use of Personal Computer)
๗. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๘. แนวปฏิบัติการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Use of the Internet & Social Network )
9. แนวปฏิบัติการนําอุปกรณ์โมบายส่วนบุคคล (Mobile-BYOD) มาใช้งาน
และเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับขององค์กร
10. แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพห้องควบคุมระบบ
หรือห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Centre : DC)
11. แนวปฏิบัติการควบคุม เข้า-ออก ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
12. แนวปฏิบัติการนําระบบงานไปติดตั้งบนคลาวด์ (Cloud Computing)
13. แนวปฏิบัติการติดตั้งระบบสารสนเทศ
14. แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
15. แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
16. แนวปฏิบัติการดําเนินการตอบสนองเหตุการณ์มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
17. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(กรณีการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต)
๑8. แนวปฏิบัติภายหลังการเกิดเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
19. แนวปฏิบัติการสํารองและกู้คืนข้อมูล
๒0. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
21. แนวปฏิบัติการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 4 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับผู้ใช้งาน
ภายนอกและหน่วยงานภายนอก
๑. แนวปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
๒. แนวปฏิบัติการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๓. แนวปฏิบัติการควบคุม เข้า-ออก ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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คํานิยาม
คํานิยามที่ใช้ในนโยบายนี้ ประกอบด้วย
“องค์กร” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้มีอํานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
“ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)” หมายถึง ตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ซึ่ งหมายรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์
โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO เป็นผู้ให้คําแนะนํา
แก่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก ร (Chief Executive Officer : CEO) เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้การบริหารองค์กรประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายรวมของ
หน่วยงานที่กําหนดไว้
“ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คําปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายภายในองค์กร
“ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง ผู้มีอํานาจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่ อสารขององค์ ก ร ซึ่ง มีบ ทบาทหน้ า ที่ และความรับผิ ดชอบในส่ ว นของการกํา หนดนโยบายมาตรฐาน
การควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“ผู้ ใ ช้ ง าน” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส ามารถเข้ า ใช้ ง าน บริ ห าร หรื อ ดู แ ลรั ก ษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท ซึง่ องค์กรกําหนด ได้แก่
บุคคล ดังนี้
- “ผู้บริหาร” หมายถึง เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง ผู้เชี่ยวชาญ ขององค์กร
- “ที่ปรึกษา” หมายถึง ข้าราชการบํานาญที่ องค์กรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาองค์กร
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
และลูกจ้างเหมาเอกชน ในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ส.
“ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร
“ผู้ใช้งานภายนอก” หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขององค์กร
“ผู้ประสานงาน” หมายถึง เจ้าหน้าที่องค์กร ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการสนับสนุนด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย หรือด้านเทคนิคในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
“เจ้าพนักงาน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ” หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย สําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร
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“มาตรฐาน (Standard)” หมายถึ ง บรรทั ด ฐานที่ บั ง คั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
“วิธี การปฏิบัติ (Procedure)” หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ที่ต้องนํามาปฏิ บัติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
“แนวปฏิบัติ (Guideline)” หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนําให้ปฏิบัติตามเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
“การใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized User) ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือ
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (Role) ทีอ่ งค์กรกําหนดไว้
“สิทธิ์ของผู้ใช้งาน” หมายถึง การเข้าใช้งาน การเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือการให้บริการข้อมูล
ข้อสนเทศ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลส่วนประกอบ ตามชั้นความลับที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบ หรือ
เจ้าของข้อมูล
“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึง การอนุญาต การกําหนดสิทธิ์ หรือการมอบ
อํานาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึง หรือใช้งานเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเ ล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ
รวมทั้งการอนุญาตสําหรับบุคคลภายนอก
“หน่วยงานภายนอก” หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ที่องค์กรอนุญาตให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
และใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบตามอํานาจหน้าที่และต้อง
รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
“ข้อมูล (Data)” หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือ
ข้อความที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจได้ทันที จะนําไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว
“สารสนเทศ (Information)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว เช่น หาค่าเฉลี่ย
เป็นต้น หรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดําเนินงาน เป็นต้น เปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มี
ความสั ม พั น ธ์ หรื อ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น เพื่ อ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจหรื อ ตอบปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้
สารสนเทศ ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล เอกสาร เสี ย ง หรื อ รู ป ภาพต่ า ง ๆ แต่ จั ด เนื้ อ เรื่ อ งให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ มี
ความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลซึ่งทํางาน ประสานกัน
ระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ผู้ใช้งาน และกระบวนการประมวลผลให้เกิดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางแผน การบริ ห าร การสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ก ารการพั ฒ นาและควบคุ ม การ
ติดต่อสื่อสารได้
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน
โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งข้อมูลและสารสนเทศ
ระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่
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- “ระบบ LAN และระบบ Intranet” หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายที่มีจุด ประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กร
- “ระบบอิน เทอร์ เ น็ต (Internet)” หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็ กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ขององค์กรเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานขององค์กรที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่ วยในการสร้างสารสนเทศที่องค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ ในการ
วางแผน การบริหาร การสนับสนุนการให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น
“พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หมายถึง พื้นที่ที่องค์กรอนุญาตให้มีการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น
- พื้นที่ทํางานทั่วไป (General Working Area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
คอมพิวเตอร์พกพาที่ประจําโต๊ะทํางาน
- พื้นที่ทํางานของผู้ดูแลระบบ (Administrator Area)
- พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ระบบเครื อ ข่ า ย ( IT Equipment or
Network Area /Data Center)
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Storage Area)
- พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Coverage Area)
“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง ผู้ได้รับมอบอํ านาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงาน
โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย
“สิน ทรั พย์ ” หมายถึง ทรั พย์ สิ น หรือสิ่ งใดก็ตามทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัว ตนอันมีมูล ค่าหรือคุณค่า
สาหรับองค์กร ได้แก่ ข้อมูล ระบบข้อมูล และสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บุคลากร
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย เลขไอพี โดเมนเนม รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าต่อหน่วยงาน
“จดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-mail)” หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่ งข้อความระหว่างกัน
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟิก
ภาพเคลื่ อ นไหว และเสี ย ง ผู้ ส่ ง สามารถส่ ง ข่ า วสารไปยั งผู้ รับ คนเดี ยวหรือ หลายคนก็ ไ ด้ มาตรฐานที่ใช้ใน
การรับ-ส่งข้อมูลชนิดนี้ ได้แก่ SMTP, POP๓ และ IMAP เป็นต้น
“รหั ส ผ่ า น (Password)” หมายถึ ง ตั ว อั ก ษร หรื อ อั ก ขระ หรื อ ตั ว เลข ที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ ” หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีผลทําให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
คําสั่งที่กําหนดไว้
“เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)” หมายถึง การใช้โปรแกรม หรือเว็บไซต์ที่มีผู้ให้บริการ
ทั้งจากภายนอก หรือภายในองค์กร เพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสื่อสารในการสื่อข้อมูลแบบออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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“สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)” หมายถึง สื่อที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในการใช้งานแบบปฏิบัติ
สัมพันธ์แบบออนไลน์ ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Hi5, mySpace, LinkedIn, Ning , Bebo,
Orkut, MSN, Twitter, YouTube, Pownce, Skype, PhpBB, Phorum, Flickr, Crowdstorm, Slideshare,
Digg, Wikia, Doof, Friendfeed, CyWorld เป็นต้น โดยรวมถึงโปรแกรมและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการใช้งานใน
ลักษณะเข้าข่ายหรือถูกจัดประเภทเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network / Social Media Landscape)
“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในแบบ CIA
คือ การรั กษาความลั บ (Confidentiality) ความถูกต้องแท้จริง (Integrity) และความสามารถพร้อมใช้งาน
(Availability)
“เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ เช่น การกู้ระบบกลับคืนเป็นปกติ การป้องกันการบุกรุกทําลายข้อมูล เป็นต้น
“สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด ” หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้กําหนดให้เกิ ดขึ้น แล้วมีผลเสียต่อการให้บริการ หรือทําให้การบริการระบบสารสนเทศติดขัด/
ขัดข้อง
“SSL” หมายถึง Secure Socket Layer คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์ เซอร์หรือ Application
ที่ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์ โดยวิธีการเรียกใช้งาน จะเรียกผ่านโปรโตคอล
HTTPS หรือโปรโตคอลความปลอดภัยอื่น ๆ ตามแต่วิธีการใช้งาน
“VPN” หมายถึง Virtual Private Network คือ เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งในระบบเน็ตเวิร์ค สร้างขึ้นมาทําให้
สามารถรับส่งข้อมูลได้ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถเชื่อมตรงกับเซิร์ฟเวอร์/อุปกรณ์ที่อยู่ใน VPN เดียวกันได้
สะดวกขึ้น ซึ่งทํางานโดยใช้โครงสร้างของอินเทอร์เน็ตเป็นตัวส่งผ่านข้อมูล มีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด และจะมี
Gateway เฉพาะในการส่งข้อมูล มีการ login ผู้ใช้/พาสเวิร์ดสําหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาต และแต่ละอุปกรณ์ที่
เชื่อมเข้ามาใน VPN จะมี IP เฉพาะ ทําให้สะดวกขึ้น เชื่อมต่อข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น
“SLA” หมายถึง Service Level Agreement คือ ข้อตกลงในการให้บริการว่าจะทําการรักษาระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ตามข้อตกลงทีศ่ ูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ไว้กับผู้ใช้งาน
“OLA” หมายถึง Operational Level Agreement คือ ข้อตกลงในการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน เพื่อสามารถให้บริการผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
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หมวดที่ 1
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
พ.ศ. 2562
1. การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดับสู ง (CIO) หรือ ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ต้องกําหนดตําแหน่งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกําหนดความรับผิดชอบให้เหมาะสม พร้อมทั้ง
ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้คงไว้ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
1.2 ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดับสู ง (CIO) หรือ ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ กํากับดูแล ติดตาม และทบทวนภาพรวมของนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศขององค์กร
1.3 ผู้บริหาร ต้องรับผิดชอบกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
1.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
1.4.1 ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อโดยผู้ ตรวจสอบอิส ระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก เพื่อให้ ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
1.4.2 จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ก ลุ่ ม งาน หรื อ คณะทํ า งานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
1.4.3 จัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อการนําไปใช้
1.4.4 จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารนโยบายระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ให้กับผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานภายนอกรับทราบ
1.4.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
1.4.6 ทบทวนและจัดทําแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหา
ระบบสารสนเทศสํารอง รวมทั้งสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ขององค์กร
ดังนี้
1) พิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสารสนเทศระบบสํารองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2) จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3) กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง
4) จั ดทําแผนต่าง ๆ ทดสอบสภาพความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบสํ ารอง และ
แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติต่อเนื่องและเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
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5) ฝึกซ้อมตามแผนต่าง ๆ ที่ได้กําหนดและทดสอบสภาพความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ
ระบบสํารอง ไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.4.7 สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร
2. การจัดการบุคลากร
2.1 สํานักงานเลขานุการกรมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบ รวมถึงทัณฑ์ทางวินัยและโทษตามกฎหมายในการเปิดเผยความลับ
ของทางราชการแก่ บุ ค คลผู้ ไ ม่มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และการไม่ ป ฏิ บั ติ ตามนโยบายและแนวทางในการรั กษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรทราบ
2.2 ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ ต้องจัดให้ล งนามในข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ลงในแบบฟอร์ม
ITC036 ว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร โดยการลงนามนี้จะมีผลผูกพัน
ทั้งในขณะที่ทํางานและผูกพันต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ภายหลังจากที่สิ้นสุด อายุราชการหรือสิ้นสุด
การว่าจ้างแล้ว
2.3 กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของเจ้าหน้าที่ขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีผู้ ใช้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง ต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทราบทันทีเมื่อมีเหตุ ดังนี้
- การว่าจ้างงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพการว่าจ้างงาน
- การโยกย้ายหน่วยงาน
- การพักงาน การลงโทษทางวินัย หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่
- การออกจากงาน หรือการสิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด หรือการถึงแก่กรรม
3. การจัดการสินทรัพย์
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ต้องจั ดทําและเก็บ ทะเบี ย นสิ นทรั พย์ เพื่อเป็นข้อมูล สํ าหรับ การนํ าไปวิเคราะห์ และประเมิ น
ความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
3.2 ต้องตรวจสอบสินทรัพย์ตามระยะเวลาที่กําหนด เช่น ปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ เป็นต้น
3.3 สินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ต้องกําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
3.4 การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑) แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่าย
๒) ข้อกําหนดการใช้ไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓) แนวปฏิบัติการใช้งานและการควบคุมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
3.5 การคืน เจ้าหน้าที่ที่เกษียณ สิ้นสุดการจ้างงาน หรือสิ้นสุดโครงการต้องคืนสินทรัพย์ที่รับผิ ดชอบ
ทั้งหมดรวมทั้งกุญแจ บัตรประจําตัว ของเจ้าหน้าที่ บัตรผ่านเข้าออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คู่มือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
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4. การจัดการพื้นทีด่ ้านความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
4.1 กอง/สํานัก/กลุ่ม ขึ้น ตรง ต้องแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน และกําหนดระดับการควบคุมเพื่อป้ องกัน
การเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความสําคัญ
4.2 ต้องจัดทําแผนผังแสดงตําแหน่งและพื้นที่แต่ละชนิดและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.3 ต้องดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพห้องควบคุมระบบ หรือห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Centre : DC)
4.4 ต้องควบคุมให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าออกในพื้นที่
4.5 ต้องกําหนดสิทธิ์ และช่วงเวลาในการผ่านเข้าออกพื้นที่
4.6 ต้องบันทึกการผ่านเข้าออกในพื้นที่ที่สําคัญ
4.7 ต้องไม่เปิดประตูทิ้งไว้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นติดตามเข้าภายในพื้นที่ องค์กรโดยเด็ดขาด เว้นแต่
บุคคลอื่นนั้นสามารถแสดงบัตรประจําตัว หรือบัตรผู้มาติดต่อได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงพื้นที่ องค์กร
และพื้นที่ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
4.8 ต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย อื่ น ๆ ให้ กั บ องค์ ก ร ห้ อ งทํ า งานและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีความสําคัญสูงต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการผ่านเข้า -ออก
ของบุคคลเป็นจํานวนมาก เป็นต้น
4.9 เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ทํางานของตนเป็นประจําทุกวันหลังเลิกงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าตู้เซฟ ตู้เอกสาร ลิ้นชัก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการปิดล็อค อย่างเหมาะสม และกุญแจถูกเก็บ
รักษาไว้อย่างปลอดภัย
4.10 ข้อมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลลับต้องไม่ถูกทิ้งไว้โดยลําพังบนโต๊ะทํางาน
ในห้องประชุม หรือในตู้ที่ไม่ได้ล็อคกุญแจโดยเด็ดขาด
4.11 ข้อมูล สื่ อบั น ทึก วัส ดุ และอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูล ลั บต้องไม่ถูกทิ้งลงในถังขยะโดยไม่ได้รับ
การทําลายอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการทําลายสื่อบันทึกข้อมูล หรือการทําลายไฟล์ข้อมูล
ที่มีระดับลับขึ้นไป
4.12 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดทําการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลออกจาก
พื้นที่ทํางานของตนโดยเด็ดขาด เว้นแต่ บุคคลผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการและเป็น การ
ดําเนินการที่มีคําสั่งอย่างถูกต้องของหน่วยงานเท่านั้น
4.13 หากพบสิ่งผิดปรกติ หรือการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4.14 ในบริเวณที่ต้องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต้องติดประกาศแจ้งเตือน เช่น “ห้ามเข้าก่อนได้รับ
อนุญาต”
4.15 ต้องแยกจุดที่รับส่งสิ่งของ ออกจากพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และดําเนิ นการ
แกะหีบห่อหรือตรวจสอบให้เสร็จสิ้น ก่อนนําเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
5. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๕.๑ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล
โดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ กาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตให้เข้าถึง กาหนดสิทธิ์เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๕.๒ การใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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๕.๓ การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และป้องกัน
การเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ต้องกาหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน อนุมัติและ
กาหนดรหัสผ่านการได้ลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศและ
ต้องเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าถึงและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริหารจัดการสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล
ให้เหมาะสมตามระดับชั้ นความลับ ของผู้ใช้งาน ต้องมีการทบทวนสิทธิ์ การใช้งานและตรวจสอบการละเมิด
ความปลอดภัยเสมอ
๕.๔ การเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ ต้องมีการจัดลาดับชั้นความลับ มีการแบ่งประเภทของ
ข้อมูลตามภารกิจและการจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล กาหนดวิธีบริหารจัดการกับข้อมูล แต่ล ะประเภท
รวมถึงกาหนดวิธีปฏิบัติกับข้อมูลลับหรือข้อมูลสาคัญก่อนการจาหน่ายหรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่
๖. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
๖.๑ กาหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ในการประมวลผล
ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนการเข้ารหัสและการจัดการกุญแจรหัสให้มีความถูกต้องและเป็นความลับ โดยต้อง
จัดให้มีการควบคุมและจากัดสิทธิ์เพื่อการเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
รวมถึงสิทธิ์จาเพาะ สิทธิ์พิเศษ และสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
๖.๒ กาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ การอนุญาตให้เข้า ถึ งระบบเครือข่า ย ระบบสารสนเทศและอุป กรณ์
สารสนเทศ ตามภารกิ จ และข้ อ ก าหนดด้ านความมั่ น คงปลอดภัย โดยก าหนดตามนโยบายที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
การอนุญาต การกาหนดสิทธิ์ หรือการมอบอานาจ
๖.๓ กาหนดประเภทของข้อมูล ลาดับความสาคัญ หรือลาดับชั้นความลับของข้อมูล รวมทั้งระดับชั้น
การเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง
๖.๔ จากข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานและ
การตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่า ว เช่น ลาออก เกษียณ หรือ
พ้นจากตาแหน่ง เป็นต้น โดยต้องจัดให้มีก ระบวนการทบทวนสิ ทธิ์ การเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
เป็นประจาทุก ๆ ๓ เดือน
๖.๕ ต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
๖.๖ ต้องกาหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้อยู่ภายนอกองค์กรสามารถเข้าใช้งาน
เครือข่ายและระบบสารสนเทศขององค์กรได้
๖.๗ ต้องระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน
๖.๘ ต้องควบคุมการเข้า ถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ทั้งการเข้าถึงทางกายภาพ
และเครือข่าย
๖.๙ ต้องทาการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบ
สารสนเทศ
๖.๑๐ ต้องควบคุมการเข้าถึงหรื อใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่ว มกันหรื อเชื่อมต่อระหว่างหน่ว ยงาน
ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
๖.๑๑ ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่า ย เพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ และการส่งผ่าน
หรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุมการเข้า ถึง หรือการประยุกต์ใช้งาน
ตามภารกิจ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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๖.๑๒ ไม่ อ นุ ญ าตให้ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยองค์ ก รแบบไร้ ส าย เช่ น Wireless LAN, Wi-Fi และ
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศขององค์กร
๖.๑๓ ให้บันทึก เฝ้าสังเกต ตรวจสอบการรายงานการเข้าถึงระบบเครือข่า ย และกิจกรรมอื่นใด เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ เป็นประจา
ทุกห้วงเวลา เช่น ทุก ๆ ๑ เดือน และ ๓ เดือน เป็นต้น
๗. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
๗.1 ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (WiFi) ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในนามขององค์ ก ร จั ด เป็ น เครื อ ข่ า ยภายนอก
ให้บริการสําหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อ SSID สําหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กร คือ ONCB@OFFICER
และสําหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้มาติดต่อ คือ ONCB@Guest โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมดูแล
ระบบ
๗.๒ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กร ต้องผ่านระบบลงทะเบียน โดยใช้รหัส
บัญชีผู้ใช้ ที่ออกโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือส่วนยุทธศาสตร์และอํานวยการของกอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง
๗.๓ องค์กรอนุญาตให้นําอุปกรณ์เชื่อมต่อ WiFi เพื่อใช้งาน ดังนี้
๗.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบาย ที่เป็นทรัพย์สินทางราชการ
๗.๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบาย ที่เป็นของส่วนตัว
๗.๔ องค์กรให้ความสํ าคัญกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบาย ที่เป็นทรัพย์สินทางราชการ
เป็นอันดับแรกในการให้บริการ
๘. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๘.๑ กําหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร
๘.2 ไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ งาน และรหัสผ่านของตนในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรร่วมกัน
๘.3 ควรตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพื่อทําการล็ อคหน้าจอภาพเมื่ อ ไม่ มี การใช้ ง าน
หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
๘.4 ควรทํา Logout ทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
๘.๕ ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ กรณีมีการว่างเว้นจากการใช้งานเกินกว่า ๓๐ นาที
๙. การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
๙.๑ การจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ
๙.๑.๑ ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้งาน ได้แก่ กําหนดสิทธิ์ ในการใช้งาน เช่น เขียน อ่าน ลบได้
กําหนดกลุ่มของผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบว่าระบบสารสนเทศที่อนุญาตให้ใช้งานนั้นมีเฉพาะข้อมูลที่
จําเป็นต้องใช้งาน เป็นต้น
๙.๑.๒ ต้องมีวิธีการพิสู จ น์ ตัว ตนสํ าหรับผู้ ใช้งาน ก่อนที่จะอนุญาตให้ เข้ามาใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
๙.๑.๓ การแยกระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญหรือมีความเสี่ยงสูงไว้อีกบริเวณหนึ่ง ได้แก่
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๑๒

๑) การจัดทําบัญชีรายชื่อแยกประเภทโดยแบ่งระหว่างระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ
ระบบอินทราเน็ตภายในที่ใช้งานในองค์กร
๒) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงต่อองค์กรต้องได้รับการแยก
ออกจากระบบงานอื่น ๆ ขององค์กร
๓) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ โดยมีห้อง
ปฏิบัติงานแยกเป็นสัดส่วน และกําหนดสิทธิ์ ให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบเท่านั้นเข้าไปปฏิบัติงานในห้องควบคุม
ดังกล่าว
๔) การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสูง อนุญาตให้ทําผ่านช่องทางที่กําหนดให้
ตามข้อ ๒ ของแนวปฏิบัตินี้
๙.๑.๔ บันทึกข้อมูลการใช้งานไว้เป็น Log File
๙.๒ การควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา และการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร
๙.๒.๑ การป้องกันข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา ผู้ใช้งานต้องมีวิธี
ป้องกันข้อมูลและสารสนเทศในอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ได้แก่
๑) ต้องใส่รหัสผ่านป้องกันหน้าจอทุกเครื่อง
๒) ต้องเข้ารหัสข้อมูลที่สําคัญไว้
๙.๒.๒ การเข้าสู่ ร ะบบระยะไกล (Remote Access) สู่ ระบบเครือข่ายขององค์กร ต้ องพิสู จน์
ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
๑) การแสดงตัวตน ด้วยชื่อผู้ใช้งาน
๒) การพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตน ด้ ว ยการใช้ ร หั ส ผ่ า นแบบ ๒ Factor หรื อ One time
Password (OTP)
๓) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กร จะต้องตรวจสอบผู้ใช้งานอีกครั้ง
๔) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกลต้องใช้การเข้ารหัสข้อมูล ได้แก่ SSL หรือ VPN และหรือ
กระบวนการเข้ารหัสวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล
๙.๒.๓ การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจากระยะไกลต้องอยู่บนพื้นฐานความจําเป็นเท่านั้น และ
ไม่เปิดพอร์ตทิ้งไว้โดยไม่จําเป็น ช่องทางดังกล่าวต้องตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว กําหนดการเชื่อมต่อเข้า
สู่ระบบไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
๙.๒.๔ การปฏิบัติงานนอกองค์กร ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด
๑๐. การสํารองข้อมูลเพื่อให้สารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๑๐.1 องค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการให้ดําเนินการสํารองข้อมูล ตามแนวปฏิบัติการ
สํารองและกู้คืนข้อมูล
๑๐.2 ต้องสํารวจข้อมูล และจัดระดับความสําคัญ กําหนดข้อมูลที่ต้องการสํารอง และความถี่ในการ
สํารองข้อมูล
๑๐.3 ข้อมูลที่มีความสําคัญสูงต้องจัดให้มีความถี่การสํารองมาก และควรจัดให้มีการสํารองข้ อมูล
ภายนอกองค์กร
๑๐.4 ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ (Physical Access Control) ของสถานที่ที่เก็บข้อมูล
สํารอง สื่อเก็บข้อมูลต้องได้รับการป้องกันสอดคล้องกับระดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
๑๐.5 ต้องทดสอบข้อมูลที่สํารองอย่างสม่ําเสมอ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๑๓

๑๐.6 ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐.7 หากต้องมีการกู้คืนข้อมูลให้ดําเนินการกู้คืนข้อมูลตาม แนวปฏิบัติการสํารองและกู้คืนข้อมูล
1๑. การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความต่อเนื่องขององค์กร
1๑.1 ผู้ดูแลระบบต้องมีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ตามแนวปฏิบัติการสํารองและกู้คืนข้อมูล
1๑.2 ต้ อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
สารสนเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
1๑.3 ต้องทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินความพร้อมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
1๑.4 อุป กรณ์ป ระมวลผลสารสนเทศต้องมีการเตรียมการสํ ารองไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้ ตรงตาม
ความต้องการด้านสภาพความพร้อมใช้ที่กําหนดไว้
1๒. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
1๒.1 จัดทําประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ คู่มือการใช้งานสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
1๒.2 ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งจั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ การสร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ใช้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
1๒.3 ต้องจัดประชุมหรือสัมมนา เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติให้กับผู้ใช้งาน
๑๒.4 ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมี
การควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธิ์ที่ได้รับด้วย ได้แก่ การลงทะเบียนเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ ต้องเก็บ
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
๑๒.5 ห้ามผู้ใช้งานทําซ้ํา เผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นการละเมิดลิ ขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์บนระบบสารสนเทศขององค์กร
๑๒.6 มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนภารกิจโดยไม่
ตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รับส่งตามปกติ แต่มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องติดตั้งระบบบันทึกข้อมูล
จราจรและการเฝ้าระวังเพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิ์ภาพ สงวนสิ ทธิ์ ในการใช้ระบบ
เฝ้ าระวังเพื่อตรวจเนื้อหาจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ที่เป็นภัยต่อระบบคอมพิว เตอร์ และกลั่ นกรองหรือระงับ
การเผยแพร่นั้นโดยอัตโนมัติ ตลอดจนสงวนสิทธิ์ การเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสืบสวน สอบสวน เมื่อ
ระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนถึงปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือการร้อง
ขอจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๒.7 มาตรการเข้ารหัสข้อมูลต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับข้อตกลง และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๑๔

หมวดที่ 2
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับผู้ใช้งาน
๑. แนวปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยทั่วไป
๑.๑ เข้า ร่ ว มการฝึ ก อบรม สั มมนา เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการรัก ษาความมั่น คงปลอดภั ย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะทาให้เกิดภัย
คุกคามต่อระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยต้องผ่ านการฝึ กอบรม สั มมนา หลั กสู ตรนโยบายและแนวทาง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่องค์กรได้จัดขึ้นอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๑.๒ ลงนามรั บ ทราบในข้ อ นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นทางการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรประกาศ
๑.๓ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือข้อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่องค์กรได้จัดทาขึ้น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงให้มีประสิทธิ์ภาพดีขึ้น
๑.๔ รักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร จากผู้ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีตาแหน่งสูงกว่าก็ตาม
รวมถึงหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยอาจนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็น
ความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๕ ดูแลรั กษาป้ องกัน และใช้งานสิน ทรัพย์ ขององค์กรอย่า งถูกวิธี ทั้ง สิ น ทรัพย์ ในครอบครองและ
สินทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ตามแนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย
๒. แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่าย
2.1 สิทธิ์การใช้เครือข่าย
2.๑.๑ สิ ท ธิ์ ก ารใช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น สิ ท ธิ์ พิ เ ศษเฉพาะ (Privilege) ที่ อ งค์ ก รมอบให้ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
2.๑.๒ ผู้ใช้งานต้องเคารพในสิทธิ์ส่วนบุคคลและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น
2.๑.๓ ผู้ ใช้ งานต้องใช้ร ะบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ตามมารยาทและจรรยาบรรณของการใช้
เครือข่ายตามทีอ่ งค์กรกําหนดและตามวิถีสากล
2.๒ การใช้งานที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ
2.๒.๑ การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย
2.๒.๒ การเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของบัญชี
2.๒.๓ การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคัดลอก แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.๒.๔ การเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.๒.๕ การใช้งานที่เป็นสาเหตุให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหายหรือ
มีผลต่อประสิทธิ์ภาพการทํางานของระบบ
2.๒.๖ การพยายามทําลายหรือทําลายระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.๒.๗ การใช้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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2.๒.๘ การลักลอบดักจับข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.๒.๙ การปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานอื่น
2.๒.๑๐ การใช้ทรั พยากรและระบบเครื อ ข่ายคอมพิว เตอร์เ พื่ อสร้างความเสี ยหายแก่ร ะบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่น
2.๒.๑๑ การเผยแพร่ และหรือการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร
2.๒.๑๒ การใช้ทรัพยากรและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดให้บริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.๒.๑๓ การใช้ทรัพยากรและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบธุรกิจ
2.๒.๑๔ การนําไอพีแอดเดรสขององค์กรไปจดทะเบียนชื่อโดเมนอื่นนอกเหนือจากชื่อโดเมน
oncb.go.th โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.๒.๑๕ การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นใดที่ขัดต่อนโยบายและระเบียบขององค์กร
2.๓ การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาโทษ
2.๓.๑ องค์กรจะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทําที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และหรือบัญชีผู้ใช้งาน
2.๓.๒ ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะถูกพิจารณาระงับ และ
หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้
๒.๓.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาโทษแก่ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนระเบียบ
3. แนวปฏิบัติการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
3.๑ ผู้ใช้งานทําการลงทะเบียนรหัสประจําตัวผู้ใช้งานกับผู้ดูแลระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.๒ ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้สําหรับลงทะเบียน
3.๓ ผู้ใช้งานทําการติดตั้ง Certificate สําหรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
3.๔ ผู้ใช้งานไม่เปิดเผยรหัสลับที่เกี่ยวข้องในการใช้งานให้ผู้อื่นรู้
3.๕ ผู้ใช้งานไม่กระทําการสิ่งใด ๆ อันเป็น การรุกล้ํา อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่น หรือกระทําการที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3.๖ ผู้ใช้งานต้องใช้งานอย่างระมัดระวังตาม แนวปฏิบัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Use of the Internet & Social Network )
4. แนวปฏิบัติการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๔.1 ผู้ใช้งานต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
๔.2 หากอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน และรหั ส ผ่ า นร่ ว มกั น ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ความจํ า เป็ น ทางด้ า น
การปฏิบัติงาน หรือด้านเทคนิค
๔.3 สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น สมาร์การ์ด RFID เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เป็นต้น
5. แนวปฏิบัติการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ (Account / Username)
๕.1 ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศขององค์กร การกําหนด การเปลี่ยนแปลง
และการยกเลิกรหัสผ่าน
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๕.๒ ผู้ใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มการขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ โดยกรอกรายละเอียด
คําขอตาม E-Form ในระบบสนับสนุนงานให้บริการสารสนเทศ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดสิทธิ์การใช้
งานหรือบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
๕.๓ การใช้งานรหัสผ่านผู้ใช้งานต้องปฏิบัติดังนี้
๕.๓.๑ รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลลับ และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกคนที่ต้องเก็บรักษารหัสผ่านอย่าง
มั่นคงปลอดภัย
๕.๓.๒ รหัสผ่านต้องได้รับการเปลี่ยนเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก โดยเลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัย และ
เปลี่ยนอย่างสม่ําเสมอตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ (ทุก ๙๐ วัน หรือเมื่อระบบแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน)
๕.3.๓ ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตน หากเกิดปัญหาผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา
ใด ๆ ที่กระทําผ่านบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนทั้งหมด เว้นแต่จะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้กระทํา
๕.๓.๔ ไม่ลักลอบใช้รหัสผ่าน หรือแกะรหัสผ่านของผู้ใช้ งานอื่น หรือการกระทําอื่นใดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งรหัสผ่านของผู้อื่น
๕.๓.๕ หากมีการล่วงละเมิดความปลอดภัยในระบบให้รายงานผู้ดูแลระบบทราบในทันที
6. แนวปฏิบัติการกําหนดรหัสผ่าน (Password) การเปลี่ยนรหัสผ่าน และการใช้งานรหัสผ่าน
6.๑ การกําหนดรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ อย่างน้อย
อย่างละ ๑ ตัวอักษร อักขระพิเศษ เช่น ! # $ % ^ & เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ตัวอักษร ตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตัว
และมีความยาวของรหัสผ่านไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร
6.๒ รหัสผ่านห้ามซ้ํากันจากรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้ ๒ รหัสผ่านล่าสุด
6.๓ ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดเกิน ๕ ครั้ง ระบบจะต้องทําการยึดชื่อผู้ใช้ (Lock Username) ไม่ให้ทําการ
ล็อกอิน (Log in) จนกว่าจะครบ ๑๕ นาที หรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อปลดล็อก
6.๔ กรณีมีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน
รหัสผ่านได้ทันที
6.๕ ผู้ใช้งานต้องลงนามเพื่อเก็บ รั กษารหัส ผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่ มไว้เป็นความลับ และไม่
เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
6.๖ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว
๗. แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๗.๑ แนวทางปฏิบัติการใช้งานทั่วไป
๗.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่องค์กรอนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเป็นสินทรัพย์ขององค์กร
ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิ์ภาพเพื่องานขององค์กร
๗.๑.๒ โปรแกรมที่ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิว เตอร์ ส่ ว นบุคคลขององค์กร ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ งานทําการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขององค์กร ยกเว้นการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาช่องโหว่ของโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
๗.๑.๓ ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ควรมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัส ด้วยโปรแกรม
ป้องกันไวรัสที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งให้ใช้งาน
๗.๑.๔ ไม่ควรเก็บข้อมูลสําคัญขององค์กรไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ท่านใช้งานอยู่
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๗.๑.๕ ไม่ควรสร้าง Short-cut หรือปุ่มกดง่ายบน Desktop ที่เชื่อมต่อไปยังข้อมูลสําคัญขององค์กร
๗.๑.๖ ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลบน Desktop แบบถาวร เพราะจะมีผลทําให้ประสิทธิ์ภาพการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าลง
๗.๑.๗ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบค้นหาพร้อมลบไฟล์ขยะทิ้ง เช่น Temp, Cookie เป็นต้น
๗.๑.๘ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑) ไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
๒) ไม่ควรวางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์
๗.๑.๙ ผู้ ใช้ งานต้องใช้ร หั ส ผู้ใช้งาน และรหั ส ผ่ านของตนเองในการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลผ่านการควบคุมแบบ Domain ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด
๗.๑.๑๐ ผู้ใช้งานควรตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ
๑๐ นาที เพื่อให้ทําการล็อกหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน
๗.๑.๑๑ ในระหว่ า งเวลาพั ก กลางวั น และหลั ง เลิ ก งาน ผู้ ใ ช้ งานควร Logout ออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือล็อกหน้าจอด้วยโปรแกรม Screen Saver
๗.๒ แนวทางปฏิบัติการนําเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเองหรือของบริษัทเอกชน เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายขององค์กร
๗.๒.๑ ผู้ ใ ช้ ง านหรื อ เจ้ า ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก ผู้ บ ริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น
๗.๒.๒ ผู้ใช้งานหรือเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานและ
ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมระบุวันเวลาในเริ่มต้นใช้งานและวันเวลาสิ้นสุดการใช้งานกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ประสานงาน
๘. แนวปฏิ บั ติ ก ารนํ า อุ ป กรณ์ โ มบายส่ ว นบุ ค คล (Mobile-BYOD) มาใช้ ง านและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ชั้ น
ความลับขององค์กร
การใช้ข้อมูลที่มี ชั้นความลั บ ๓ ระดับ คือ ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ข้อมูลลับที่สุด ต้องจัดให้มีการ
ควบคุมดูแล ดังนี้
๘.๑ ผู้ใช้งานต้องไม่ดาวน์โหลดข้อมูลชั้นความลับไปเก็บไว้บนเครื่องตัวเอง
๘.๒ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูลอย่างเหมาะสม
๘.๓ องค์กรสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอุปกรณ์โมบายส่วนบุคคล (Mobile-BYOD) นั้น ๆ ในการติดตั้ง
โปรแกรมเครื่องมือ ผู้ใช้งานต้องยินยอมส่งมอบตัวเครื่องให้องค์กรยืมเป็นหลักฐานทางกฎหมาย หรือตรวจสอบ
หาหลักฐาน พร้อมสามารถทําการ Recovery หรือ Remote ลบข้อมูลสําคัญ ได้ตลอดเวลาตามที่ร้องขอจากองค์กร
๘.๔ เมื่อผู้ใช้งานพบว่า อุปกรณ์โมบายส่วนบุคคลนั้นสูญหาย ให้รีบดําเนินการแจ้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเร็ว และให้ Remote ลบล้างข้อมูล หรือค่าพารามิเตอร์ (Parameter)
๙. แนวปฏิบัติการป้องกันจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware)
๙.๑ หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์
๙.๒ อย่าเปิดไฟล์แนบในอีเมลจากบุคคลหรือบริษัทที่ไม่รู้จัก
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๑๘

๙.๓ อย่าคลิกลิงค์ในอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ วางเมาส์ไว้เหนือลิงค์ดูก่อนเสมอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงค์ที่มี
URL Shortener) ดูก่อนคลิกลิงค์เชื่อมโยง
๙.๔ หากจําเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ จากอินเทอร์เน็ต อีเมล FTP Site หรือบริการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ ให้
สแกนไฟล์ก่อนเรียกใช้งาน
๑๐. แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-mail) เป็นบริการที่ องค์กรจัดให้ มีเพิ่มสนับสนุนการบริห ารจัดการตาม
ภารกิจขององค์กร ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรภายใต้ชื่อโดเมน (Domain) ที่จดทะเบียนโดยองค์กร
มีหน้าที่พึงปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ขัดกับนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กร
๑๐.1 ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.๑.๑ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยพึงระวังไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านเพื่อใช้บัญชี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองโดยมิชอบ ผู้ใช้งานต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตัวและไม่อนุญาตให้
ผู้อื่นเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในนามของตนเองในทุกกรณี ผู้ใช้ งานเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบและผล
ทางกฎหมายจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ในนาม
ของตนเอง
๑๐.๑.๒ ผู้ใช้งานพึงทราบว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะถามหรือร้องขอให้ผู้ใช้งานเปิดเผยรหัสผ่านประจําตัว
เพื่อเข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.๑.๓ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม
๑๐.๑.๔ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม
๑) การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
๒) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่จดหมายลูกโซ่
๓) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลชั้นความลับขององค์กร
๔) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อมูลการประชุมของที่ประชุมผู้บริห าร
องค์กรหรือในการประชุมอื่น ๆ โดยที่มิได้มีหน้าที่ หรือมิได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม
๕) การปลอมแปลงหรือดัดแปลงชื่อผู้ส่งให้เข้าใจผิดว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ส่ง
มาจากบุคคลอื่น
๖) การปกปิดหรือดัดแปลงชื่อผู้ส่งในลักษณะที่ทําให้ไม่ทราบชื่อผู้ส่ง
๗) การปลอมแปลงหรือดัดแปลงส่วนหัวจดหมาย เช่น เส้นทาง วันเวลาการส่ง เป็นต้น
๘) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อความ ภาพ วีดีโอ เสียง ที่กล่าวร้ายต่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
๙) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อความ ภาพ วีดีโด เสียง ที่ดูหมิ่น เหยียดหยาม
หรือแบ่งแยกทาง ศาสนา เชื้อชาติ หรือเพศ
๑๐) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ข้อความ ภาพ วีดีโอ เสียง ที่มีลักษณะ
หยาบคาย หรือลามกอนาจาร
๑๑) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่โปรแกรมหรืองาน หรือเผยแพร่รหัส
สําหรับใช้เข้าถึงโปรแกรมหรืองาน ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์
๑๒) การส่ งจดหมายอิเล็ ก ทรอนิ กส์ กระจายความคิ ดเห็ นส่ ว นบุ ค คลที่ มีต่ อ สั ง คม
การเมือง ศาสนา ไปยังผู้รับที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์จะรับข่าวสาร
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๑๙

๑๓) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลกระทบให้ร ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือเครือข่ายลดทอนประสิทธิ์ภาพลง
๑๔) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระจายไวรัส หรือรหัสโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อ
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
๑๐.๒ โควต้าบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้ งานแต่ละรายจะมี
โควต้ากําหนดการใช้งานดังนี้
๑๐.๒.๑ ขนาดข้อมูลรวมที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์
๑๐.๒.๒ ขนาดของไฟล์แนบต่อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งฉบับ
๑๐.๒.๓ จํานวนบัญชีผู้รับต่อการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งฉบับ
๑๐.๒.๔ อัตราส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อวันเวลาที่กําหนด
๑๐.๒.๕ จํานวนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อวันเวลาที่กําหนด
๑๐.๒.๖ โควต้าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามประเภทและภารกิจของผู้ใช้ งาน การกําหนดโควต้า
ให้อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถเพิ่มหรือลดค่าแต่ละบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามความเหมาะสมเพื่อให้การใช้งาน และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
๑๐.๓ การตรวจระวังระบบ องค์กรมีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและให้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยไม่ตรวจดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รับส่งตามปกติ แต่ องค์กรมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายที่ต้องติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และการเฝ้าระวังเพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่มั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิ์ภาพ องค์กรสงวนสิทธิ์ในการใช้ระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจเนื้อหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็ น ภัย ต่อระบบคอมพิว เตอร์ และกลั่ น กรอง หรือระงับการเผยแพร่นั้นโดยอัตโนมัติ ตลอดจนสงวนสิทธิ์
การเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบสวนสอบสวน เมื่อระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนถึงปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือการร้องขอจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐.4 การระงับ บั ญชีจ ดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ บัญชีจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ เ ป็น สิ ทธิ์ พิเ ศษเฉพาะ
(Privilege) ที่องค์กรเอื้ออํานวยให้ผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นใช้ได้ องค์กรคงไว้ซึ่งอํานาจ
ในการจํากัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากได้รับแจ้งหรือ
ตรวจพบการกระทําใดที่ขัดกับนโยบายหรืออาจก่อให้เกิดปัญหา ความมั่นคงปลอดภัยหรือเสถียรภาพของระบบ
หรือการกระทําที่ขัดต่อนโยบายหรือกฎหมายแห่งรัฐ การระงับใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑๐.๔.๑ เมื่อผู้ใช้งานพ้นสภาพการอยู่ในสังกัดขององค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ระงับบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งส่งผลให้การเข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีนั้นถูกระงับไปด้วย
๑๐.๔.๒ ผู้ ใช้ งานสามารถร้องขอการขยายสิ ทธิ์การใช้บัญชีผู้ ใช้ งานเพื่อคงสิ ทธิ์ การใช้บัญชี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิมไว้ เมื่อต้องพ้นสภาพการอยู่ในสังกัดขององค์กร โดยยื่นคําร้องผ่านผู้บริหารต้นสังกัด
พร้อมแนบเหตุผลความจําเป็นส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การอนุญาตและระยะเวลาการขยายสิทธิ์ให้เป็น
อํานาจของผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่ผู้บริหารมอบหมาย
๑๐.๔.๓ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ ใ ช้ ง าน สามารถถู ก ระงั บ การใช้ ง าน โดย
คําร้องขอจากผู้อํานวยการกอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง หากพบว่ามีการใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ งาน
ในสังกัดของหน่วยงานที่ขัดกับนโยบายฉบับนี้
๑๐.๔.๔ บัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน สามารถถูกระงับการใช้งานโดยทันที
โดยหากตรวจพบว่ามีการใช้งานที่ส่งผลกระทบให้ประสิทธิ์ภาพระบบเครือข่ายด้อยลง หรือขัดต่อนโยบาย ไม่ว่า
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๒๐

จะเป็นการใช้โดยผู้ใช้ งาน หรือการลักลอบเข้าใช้โดยผู้อื่น ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิทธิ์ระงับการใช้
บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
๑๑. แนวปฏิบัติการจัดการเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
๑๑.๑ ห้ามผู้ใช้งานลักลอบทําสําเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูล ข้ อความ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่
เป็นสินทรัพย์ขององค์กร หรือของผู้อื่น โดยไมได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
๑๑.๒ ห้ามผู้ใช้งานขัดขวาง หรือรบกวนการทํางานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
๑๑.๓ ผู้ใช้งานควรรับไฟล์เฉพาะจากบุคคลที่ตนรู้จักและจากช่องทางการติดต่อสื่อสารที่น่าจะเป็นไปได้
เท่านั้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานต้องทําการสแกนไวรัสในไฟล์ที่ได้รับด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสขององค์กร ก่อนเปิด
ใช้งานเสมอ
๑๑.๔ ห้ ามทําการเผยแพร่ ไวรั ส คอมพิว เตอร์มัล แวร์ห รื อโปรแกรมอัน ตรายใด ๆ ที่อาจก่ อให้ เ กิ ด
ความเสียหายมาสู่สินทรัพย์ขององค์กร
1๒. แนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายและการทําสําเนาสารสนเทศ
๑๒.๑ ห้ามมิให้คัดลอกหรือทําสําเนาเอกสาร ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสารสนเทศที่มีระดับลับ
ขึ้นไปในระบบสารสนเทศขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าพบว่ามีการกระทําเกิดขึ้นจะถือว่าเป็นการจงใจ
ละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒.๒ ห้ามมิให้ส่งข้อมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศขององค์ก รออกไปนอกเครือข่ายของ
องค์กร หรือนําสําเนาสารสนเทศระดับลับขึ้นไปในระบบสารสนเทศขององค์กรออกนอกพื้นที่รักษาการณ์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ถ้าพบว่ามีการกระทําเกิดขึ้นจะถือว่าเป็นการจงใจละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒.๓ การทําสําเนาข้อมูลและการส่งข้อมูลของระบบสารสนเทศที่มีระดับลับตามข้อ ๑๒.๑ ขององค์กร
ออกไปนอกเครือข่ายหรื อนอกระบบสารสนเทศขององค์กร ผู้ร้องขอหรือผู้ที่ต้องการใช้สําเนาหรือส่ งข้ อมูล
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ ใ นราชการ จะต้ อ งขออนุ ญ าตจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้ า
ส่วนราชการในการเข้าถึงเอกสารลับเป็นผู้ทําสําเนาออกจากระบบสารสนเทศขององค์กร โดยส่งสําเนาดังกล่าว
ให้กับผู้ร้องขอด้วยแผ่น CD/DVD หรือ e-mail ขององค์กรเท่านั้น และห้ามมิให้คัดลอกหรือทําสําเนาส่งต่อให้ผู้
ที่มิได้รับอนุญาต
๑๒.๔ การใช้ ง านการสื่ อ สารข้ อ มู ล ในระบบอี เ มลหรื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
1๓. แนวปฏิบัติการทําลายสื่อบันทึกข้อมูล หรือการทําลายไฟล์ข้อมูลที่มีระดับลับขึ้นไป
1๓.๑ เมื่อต้องทําลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นผู้ทําลายข้อมูล
1๓.๒ กําหนดวิธีการทําลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนสื่อบันทึกข้อมูล ดังนี้
(หรือใช้มาตรฐาน DoD ๕๒๒๐.๒๒ M ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา)
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ประเภทสื่อ

วิธีการทําลาย
และนํากลับมาใช้ใหม่

กระดาษ

Flash Drive

วิธีทําลาย

ระยะเวลาทําลาย

หั่นย่อยด้วยเครื่องทําลายเอกสาร

Format

CD/DVD Rom Format

Hard Disk

Format

ม้วนเทป
บันทึกข้อมูล

Format

เก็บรักษาไว้อย่างน้อย
๑ ปี หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด
- ทําลายข้อมูลบน Flash Drive
เก็บรักษาไว้อย่างน้อย
ตามมาตรฐาน DoD 5220.22 M ๑ ปี หรือตามที่กฎหมาย
ของกระทรวงกลาโหม
กําหนด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การทําลายข้อมูลโดยการ
เขียนทับข้อมูลเดิมหลายรอบ
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้ ก ารหั่ น ตั ด เผา ให้ สิ้ น สภาพ เก็บรักษาไว้อย่างน้อย
การใช้งาน
๑ ปี หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด
- ทําลายข้อมูลบน Hard Drive
เก็บรักษาไว้อย่างน้อย
ตามมาตรฐาน DoD 5220.22 M ๑ ปี หรือตามที่กฎหมาย
ของกระทรวงกลาโหม
กําหนด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การทําลายข้อมูลโดยการ
เขียนทับข้อมูลเดิมหลายรอบ
- ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้ วิ ธี ก ารทุ บ หรื อ บดให้ เ สี ย หาย เก็บรักษาไว้อย่างน้อย
หรือเผาทําลาย
๑ ปี หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด

๑๔. แนวปฏิบัติ การใช้งานอิน เทอร์ เ น็ต และเครื อข่า ยสั งคมออนไลน์ (Use of the Internet & Social
Network )
๑๔.๑ การใช้งานอินเทอร์เน็ต มีดังนี้
๑๔.๑.๑ ผู้ใช้งานยื่นคําขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ก่อนทํา
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ เบราว์เซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทํา
การอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่เว็บเบราว์เซอร์ติดตั้งอยู่
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๑๔.๑.๒ ผู้ใช้งานต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และต้องลงทะเบียนกับ ผู้ดูแลระบบ
แล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานต้องใช้รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง ตามที่กําหนดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น ในการ Log on เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยต้องมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ําเสมอ
๑๔.๑.๓ ในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการทดสอบไวรัส (Virus
Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส ก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง
๑๔.๑.๔ ผู้ใช้งานจะถูกกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
ประสิทธิ์ภาพของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร
๑๔.๑.๕ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว
และทําการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ลามก อนาจาร เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่
ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
๑๔.๑.๖ ผู้ใช้งานต้องไม่เผยแพร่ หรือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือข้อมูลที่ไม่
เหมาะสมทางศีลธรรม หรือข้อมูลที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ อื่น หรือข้อมูลที่อาจ
ก่อความเสียหายให้กับองค์กร
๑๔.๑.๗ ผู้ใช้งานต้องไม่นําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามก
และไม่ทําการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
๑๔.๑.๘ ห้ ามผู้ ใช้ งานเปิ ดเผยข้อมูล สํ าคัญที่เป็นความลั บเกี่ยวกับงานขององค์กร ที่ยังไม่ได้
ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต
๑๔.๑.๙ ผู้ใช้งานต้องไม่นําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้ อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิด
จากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้จะทําให้ผู้อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
๑๔.๑.๑๐ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่ อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
อยู่บนอินเทอร์เน็ตก่อนนําข้อมูลไปใช้งาน
๑๔.๑.๑๑ ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง
Patch หรือ Fixes ต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ขาย ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑๔.๑.๑๒ การใช้งานเว็บบอร์ด (Web Board) ขององค์กร ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ
และเป็นความลับขององค์กร
๑๔.๑.๑๓ ผู้ใช้งานต้องไม่เสนอความคิดเห็น ด้วยการใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทําให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงขององค์กร การทําลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ
๑๔.๑.๑๔ หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ทําการปิดเว็บ เบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการเข้า
ใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ
๑๔.๒ การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีดังนี้
๑๔.๒.๑ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถใช้ง านเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ที่ ไ ด้ รับ การอนุ ญาตจากผู้ บริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
๑๔.๒.๒ ผู้ใช้งานไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใด ๆ ใน
ระบบเครือข่ายขององค์กร ยกเว้น โปรแกรมประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บริหาร
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เทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสู ง (CIO) หรื อผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานราชการ
๑๔.๒.๓ ผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ค วามต้ อ งการหรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งการใช้ โ ปรแกรมหรื อ เว็ บ ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อปฏิบัติงานราชการ ต้องขออนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 3
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับผู้ดูแลระบบ
1. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
๑.๑ กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑.๑ จัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และดําเนินการ
ตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
๑.๑.๒ ต้องจั ดทําเอกสารแสดงถึง สิ ทธิ์ และความรับผิ ดชอบของผู้ใช้งานซึ่งต้องมีการลงนาม
รับทราบ
๑.๑.๓ ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
๑.๑.๔ กําหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้แก่
๑) ต้ อ งเป็ น ผู้ ใ ช้ง าน หรื อ ผู้ ใ ช้ ง านภายนอกที่ มี บั ญชีร ายชื่อ ที่ อ อกโดยศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ขององค์กร และยังไม่สิ้นสุดสถานภาพ
๒) ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหาร
๓) ได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๑.๕ กําหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้แก่
๑) การตัดออกจากทะเบียน การโยกย้ายหน่วยงาน การระงับการปฏิบัติงาน หรือเมื่อ
สิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้ใช้งาน
๒) การใช้งานที่ขัดต่อข้อกําหนดการใช้งานเครือข่าย
๑.๒ การบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (Privileges Management) โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
การควบคุมและจํากัดสิทธิ์เพื่อให้สามารถเข้าถึง และใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
รวมถึงสิทธิ์จําเพาะ สิทธิ์พิเศษ และสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง ดังนี้
๑.๒.๑ ต้องมอบหมายหรือกําหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานที่เหมาะสมต่อสถานภาพหรื อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๒.๒ ต้องกําหนดระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และตามความจําเป็นในการใช้งาน
๑.๒.๓ ต้องมอบหมายสิทธิ์สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๑.๒.๔ ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน
๑.๓ การทบทวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
๑.๔ ต้องกําหนดหลั กสูตร และฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น จากการใช้ ง านระบบสารสนเทศ และความตระหนั ก เรื่ อ งความมั่น คงปลอดภั ย และกําหนดให้ มี
มาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
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๒. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
๒.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องออกแบบและแบ่งแยกระบบเครือข่าย ตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มของผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ โดยประกอบด้วย โซนภายใน (Internal Zone)
โซนภายนอก (External Zone) เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมเป็นระบบ และป้องกันการบุกรุกได้อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ
๒.2 การพิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกพื้นที่ ขององค์กร ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้พิสูจน์
ตัวตน ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศขององค์กร ได้แก่
๒.๒.๑ การแสดงตัวตน ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username)
๒.๒.๒ การพิสูจน์ยืนยันตัวตน ด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password) แบบ ๒ Factor หรือ One time
Password (OTP)
๒.๒.๓ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์กร จะต้องมีการตรวจสอบผู้ใช้งานอีกครั้ง
๒.๒.๔ การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องมีการใช้การเข้ารหัสข้อมูล ได้แก่ SSL VPN เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๒.๓ การใช้งานเครือข่ายจากแหล่ง หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบต้องจัดทํากระบวนการ
พิสูจน์ตัวตนในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายขององค์กร และเครือข่ายภายนอกว่ามาจากแหล่งหรือสถานที่
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๒.๔ ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการใช้บริการเครือข่าย ผู้ดูแลระบบต้องจัดทําข้อกําหนดหรือ ข้อตกลง
สําหรับคุณสมบัติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริการเครือข่ายแต่ละประเภทที่ใช้งานร่วมกัน ระหว่างองค์กร
กับหน่วยงานภายนอก
๒.5 การควบคุมผู้ใช้งานในการใช้งานเครือข่าย ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจํากัด สิทธิ์การใช้งาน เพื่อ
ควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ได้แก่
๒.๕.๑ ใช้ Monitoring Tool เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อทางระบบเครือข่าย
๒.๕.2 มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่าย และระดับเครื่องแม่ข่าย
๒.๕.๓ ควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๕.๔ ต้องจัดลําดับความสําคัญของช่องบริการเครือข่าย (Quality of Service : QOS) สําหรับ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เ หมาะสม ตามข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Service Level
Agreement : SLA และ Operational Level Agreement : OLA)
๒.๖ การจํากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้งานร่วมกัน ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดตารางของการใช้
เส้นทางบนระบบเครือข่าย (Network routing Control) บนอุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) หรืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (Switch) เพื่อควบคุมผู้ใช้งานเฉพาะเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๒.๗ ผู้ดูแลระบบต้องกําหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อให้สามารถระบุ ถึง
อุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ IP Address ระบุถึงอุปกรณ์ได้ กําหนดให้ผู้ใช้งานต้อง
ลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถระบุอุปกรณ์เครือข่ายตัวนั้นได้
อย่างถูกต้อง
๒.๘ ผู้ดูแลระบบจะต้องทําการป้องกันพอร์ต ที่ใช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ ทั้งการเข้าถึง
ทางกายภาพและผ่านทางเครือข่าย ได้แก่
๒.๘.๑ ต้องตรวจสอบ และปิดพอร์ตที่ไม่มีการใช้งานอยู่เสมอ
๒.๘.๒ ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ของระบบเครือข่าย
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๒.๘.๓ การขอใช้งานพอร์ตดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผ่านช่องทางที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียมไว้ให้
๒.๘.๔ ต้องเก็บอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายไว้ในห้อง หรือตู้ RACK ที่มีการควบคุมการเข้าถึง และ
เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หรือล็อกกุญแจ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๙ ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้
เข้าถึงเท่านั้น
๓. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
๓.1 ต้ อ งลงทะเบี ย นกํ า หนดสิ ท ธิ์ ผู้ ใช้ ง านการเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายให้ เ หมาะสมกั บหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านก่ อ นเข้ า ใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายรวมทั้ ง ทบทวนสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง อย่ า ง
สม่ําเสมอทั้งนี้ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจําเป็นในการใช้งาน
๓.๒ กําหนดจํานวนอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน ๓ อุปกรณ์ หรือตามความเหมาะสม
สําหรับผู้ใช้งานแต่ละคน
๓.๓ ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณของ
อุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและป้องกันไม่ให้ผู้โจมตี (Hacker) สามารถรับส่ง
สัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
๓.๔ เปลี่ยนค่า SSID ที่ถูกกําหนดเป็นค่า Default มาจากผู้ผลิตทันทีที่นําอุปกรณ์กระจายสัญญาณมา
ใช้งาน
๓.๕ เปลี่ยนค่าชื่อบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสําหรับการตั้งค่าการทํางานของ
อุปกรณ์ไร้สายและควรจะเลือกใช้ชื่อบัญชีรายชื่อ ผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเพื่อป้องกันผู้โจมตี ไม่ให้
สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
๓.๖ ต้ อ งกํ า หนดค่ า ใช้ WPA (Wi-Fi Protected Access) หรื อ ดี ก ว่ า ในการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ระหว่าง
Wireless LAN Client และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อให้ยากต่อการดักจับและทําให้ปลอดภัยมากขึ้น
๓.๗ เลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่มี สิ ทธิ์ในการเข้า
ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่มี MAC Address ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่
กําหนดไว้เท่านั้น หรือเลือกใช้วิธีการ และ/หรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
๓.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายในหน่วยงาน
๓.๙ ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ห รื อ ฮาร์ ด แวร์ ต รวจสอบความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายอย่ าง
สม่ําเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย เมื่อตรวจสอบพบ
การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ ให้รายงานต่อผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบโดยทันที
๓.๑๐ ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ห รื อ ฮาร์ ด แวร์ ต รวจสอบค้ น หาเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายแปลกปลอม (Rogue Access
Point) ภายในขอบเขตพื้นที่บริการขององค์กร พร้อมส่งสัญญาณรบกวนและลดทอนคลื่นสัญญาณ เพื่อป้องกัน
การบุกรุกโจมตี หรือดักจับข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี ยกเว้น WiFi ที่เป็นการให้บริการจากโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ หรือผู้ให้บริการจากสัมปทานของภาครัฐ และหรือ WiFi ทีข่ ออนุญาตเปิดให้บริการภายในขอบเขตพื้นที่
ขององค์กรอย่างถูกต้อง
๓.๑๑ ต้องทําการปิดกั้นการสื่อสาร หรือช่องสื่อสาร หรือการสื่อสารข้อมูลเฉพาะผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์
ต้นเหตุ หรือทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ งานทราบก่อนล่วงหน้า เมื่อตรวจพบว่ามีการใช้งานผิดจาก
วัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ หรือมีพฤติการณ์ หรือมีเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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ขององค์กร หรือมีเหตุต้องสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผู้ บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นให้ทราบต่อไป การดําเนินการปิดกั้นนี้ให้ดําเนินการจนกว่าจะมีการอนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
๔. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๔.๑ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบที่มีความสําคัญสูงหรือมี
ความเสี่ยงสูง การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยแสดงวิธียืนยันตัวสําหรับระบบสารสนเทศ ดังนี้
๔.๑.๑ ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีการพยายามคาดเดา
รหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
๔.๑.๒ จํากัดเข้าถึงระบบปฏิบัติการเฉพาะระบบอินทราเน็ต
๔.๒ การพิสู จ น์ ตัว ตนสํ าหรั บ ผู้ ใช้งาน ผู้ ดูแลระบบต้องกําหนดให้ พิสู จน์ตัว ตนสํ าหรับผู้ ใช้งานเป็ น
รายบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่
๔.๒.๑ ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง และทําการ
ลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานชั่วคราว
๔.๒.๒ ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้
ชื่อผู้ใช้งาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผู้อื่น
๔.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีระบบหรือวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของ
รหัสผ่านและมีวิธีการควบคุมดูแลให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กําหนด ได้แก่
๔.๓.๑ กําหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ๘ ตัวอักษร โดยผสมกันระหว่างตัวอักษรที่
เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
๔.๓.๒ กําหนดให้ผู้ใช้งานต้องลงนามเพื่อเก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองไว้เป็นความลับ และไม่
เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
๔.๓.๓ กําหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้กับผู้ใช้ให้ยากต่อการเดา
๔.๓.๔ ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอื่น
หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน
๔.๓.๕ กําหนดให้ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว
๔.๓.๖ ในกรณีมีความจําเป็นต้องให้ สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของระบบ โดยต้องกําหนดระยะเวลาใช้งาน และ
ระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาสิทธิ์พิเศษที่ได้รับ
๔.๓.๗ กําหนดให้มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
๔.๔ กระบวนการในการเข้าสู่ระบบให้บริการอย่างมั่นคงปลอดภัย ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดกระบวนการ
ในการเข้าสู่ระบบให้บริการเพื่อใช้งานเครื่องให้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น กําหนดให้ระบบให้บริการ
ปฏิเสธการใช้งาน หากผู้ใช้งานพิมพ์รหัสผ่านผิดพลาดเกิน ๓ ครั้ง เป็นต้น
๔.๕ การพิ สู จ น์ ตั ว ตนสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งมี วิ ธี ก ารพิ สู จ น์ ตั ว ตนสํ า หรั บ
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔.๖ การตั ด เวลาการใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งมี วิ ธี ก ารตั ด เวลาการใช้ ง าน
เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้นไม่ได้ใช้ งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น กลไกการล็อคหน้าจอ และ
ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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๔.๗ การควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ผู้ ดูแลระบบต้ อ ง
กําหนดให้ควบคุมการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สําหรับระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่
๔.๗.๑ จํากัดการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น
๔.๗.๒ ให้แยกโปรแกรมอรรถประโยชน์ออกจากโปรแกรมระบบงาน
๔.๗.๓ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่นํามาใช้งานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
๔.๘ การติดตั้งระบบเตือนภัยสําหรับระบบที่มีความสําคัญสูง ผู้บริหารต้องจัดให้ติดตั้งระบบเตือนภัย
ให้กับผู้ใช้งานที่ปฏิบัติงานกับระบบที่มีความสําคัญสูง
๔.๙ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกําหนดให้ตัด และหมดเวลาการใช้งานหลังจากที่ไม่มี
กิจกรรมการใช้งานเกิน ๓๐ นาที
๔.๑๐ ผู้ดูแลระบบต้องจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection
Time) ของผู้ใช้งานไปยังเครื่องปลายทาง เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศหรือ
แอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
๕. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๕.๑ การจัดสรรไอพีแอดเดรส (IP Address)
๕.๑.๑ ไอพีแอดเดรส รุ่น 4 (IPV4) 202.58.126.0/24 รวมถึง ไอพีแอดเดรส รุ่น 6 (IPV6) ที่
จั ดหาใช้งานต่ อ ไป ของระบบเครื อ ข่ ายคอมพิว เตอร์ เป็นสิ นทรัพย์ข ององค์ ก ร โดยองค์กรมอบอํ านาจให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าที่บริหารจัดการ
๕.๑.๒ สําหรับเครือข่ายภายในองค์กร มอบอํานาจให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าที่บริหาร
จัดการ โดยใช้ไอพีแอดเดรส รุ่น 4 (IPV4) ช่วง Private Network ตามความเหมะสม รวมถึงไอพีแอดเดรส รุ่น 6
(IPV6) ที่จัดหาใช้งานต่อไป
๕.๑.๓ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าที่จัดสรรไอพีแอดเดรสให้กับหน่วยงานตามที่ร้องขอ
เพื่อให้ ใช้งานได้อย่ างเพีย งพอและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับเปลี่ ยนไอพี
แอดเดรสที่ได้จัดสรรให้กับ กอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง จากหมายเลขเดิมเป็นหมายเลขใหม่ได้ตามหลักวิชาการ
เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ การจัดการชื่อโดเมน
๕.๒.๑ องค์ ก รได้ ขึ้ น ทะเบี ย นชื่ อ โดเมนอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) ขององค์ ก รภายใต้ ชื่ อ
“oncb.go.th” โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศรับภาระชําระค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนและค่าบํารุงรักษาชื่อ
โดเมน
๕.๒.๒ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนประจําองค์กร ภายใต้
ชื่อโดเมนขององค์กร “oncb.go.th” และ สําหรับระบบอินทราเน็ต (Intranet) พร้อมชื่อเครื่องภายใต้ชื่อโดเมน
“oncbnet.go.th”
๕.๒.๓ องค์ ก รมี สิ ท ธิ์ ใ นการใช้ ชื่ อ โดเมน oncb.go.th โดยยื่ น เรื่ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ ผู้ อํ า นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คําขออนุมัติจะต้องลงนามรับรองโดยผู้อํานวยการกอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง
๕.๒.๔ โครงการพิเศษหรือโครงการใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กร สามารถขอจดชื่อโดเมนประจํา
โครงการได้ โดยหากเป็นโครงการระดับหน่วยงานให้จดทะเบียนภายใต้ชื่อโดเมนย่อยประจํากอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง นั้น
หรือในกรณีที่เป็นโครงการระดับองค์กรจะสามารถยื่นขอจดชื่อโดเมนภายใต้ชื่อโดเมนขององค์กรได้
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๒๙

๕.๒.๕ การใช้ไอพีแอดเดรสขององค์กรเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนนอกสารบบชื่อโดเมนขององค์กร
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/
กลุ่มขึ้นตรง ดําเนินการยื่นคําร้องต่อผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น
ที่ ต้ อ งขอจดทะเบี ย นชื่ อ โดเมนนอกสารบบ การอนุ มั ติ จ ดทะเบี ย นให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ อํ า นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. แนวปฏิบัติการควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Use of Personal Computer)
๖.๑ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งกํ า หนดการตั้ ง ชื่ อ (Computer Name) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลและ
การเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบควบคุม Domain กําหนด IP Address ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ต่าง ๆ และ
การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายภายในองค์กร ดังนี้
๖.๑.๑ การตั้งชื่อเครื่องต้องประกอบด้วย ชื่อย่อ กอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง เป็น อักษรภาษาอังกฤษ
ตามด้วยเครื่องหมาย “-” หมายเลขไอพีแอดเดรสประจําเครือข่าย ตามด้วยเครื่องหมาย “-” และตามด้วย สาม
ดิจิตสุดท้ายของหมายเลขไอพีแอดเดรส
๖.๑.๒ การใช้หมายเลขไอพีแอดเดรส รุ่น๔ (IPV๔) แบบ Private Network
รายการ
สงวนไว้สําหรับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC)
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Notebook)
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับผู้มาติดต่อ/ประสานงาน

ช่วงของ IP Address
XXX.XXX.X.๑-๕๐
XXX.XXX.X.๕๑-๑๕๐
XXX.XXX.X.๑๕๑-๒๐๐
XXX.XXX.X.๒๐๑-๒๓๐
XXX.XXX.X.๒๓๑-๒๕๔

๖.๒ ผู้ดูแลระบบต้องลงโปรแกรมค้นหาทําลายไวรัสที่มีความน่าเชื่อถือในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๖.๓ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control :
NAC) สําหรับควบคุมเครื่องที่นํามาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายขององค์กร
๖.๔ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ประสานงานจะทําการยกเลิกการเชื่อมต่อทันที โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อน
ล่วงหน้า เมื่อตรวจพบว่าผู้ใช้งานใช้งานผิดจากวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ หรือมีพฤติการณ์เสี่ยงต่อความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศขององค์กร
๗. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ ให้เข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
และรวมความถึงการกําหนดหน้าที่ของผู้ใช้งาน การเข้าถึงเครือข่าย การใช้งานระบบสารสนเทศ การเฝ้าดูการใช้
งานระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศขององค์กร
ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง
อย่างสม่ําเสมอ ดังนี้
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๐

๗.1 กําหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ์
หรือการมอบอํานาจ ดังนี้
กําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- สิทธิ์อ่านอย่างเดียว
- สิทธิ์การเพิ่มข้อมูล
- สิทธิ์การแก้ไขข้อมูล
- สิทธิ์การลบข้อมูล
- สิทธิ์การอนุมัติ/อนุญาต
- ไม่มสี ิทธิ์
๗.๒ กําหนดการระงับ สิทธิ์ มอบอํานาจ ให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กําหนดไว้
๗.๓ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องขออนุญาตผ่าน E-Form ในระบบสนับสนุน
งานให้บริการสารสนเทศ และได้รับการพิจารณาจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๗.๔ การแบ่ งประเภทของข้อมูล และการจัดลํ าดับความสํ าคัญหรือลํ าดับชั้นความลั บของข้อมูลใช้
แนวทางตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการที่
ละเอียดรอบคอบ ถือเป็นแนวทางที่เ หมาะสมในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัย
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กําหนดกระบวนการ และกรรมวิธีต่อเอกสารที่สําคัญไว้ ดังนี้
๗.4.1 จัดแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น
๑) ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้
๒) ข้อมูลเฉพาะที่ต้องกําหนดสิทธิ์ ได้แก่
๒.๑) ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
๒.๒) ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจ
๗.4.2 จัดแบ่งระดับความสําคัญของข้อมูล ออกเป็น ๔ ระดับ
๑) ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด
๒) ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญมาก
๓) ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญปานกลาง
๔) ข้อมูลที่มีระดับความสําคัญน้อย
หากข้อมูลที่น อกเหนื อจากที่กําหนด การจัดระดับความสําคัญของข้อมูล ให้ พิจารณาในระดั บ
ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านบําบัดรักษายาเสพติด และ
ด้านบริหารจัดการ ด้วยการประเมินมูลค่าความเสียหายต่อองค์กร หากข้อมูลมีปัญหา ไม่สมบูรณ์ แนวปฏิ บัติใน
การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล มีดังนี้
ระดับความสําคัญของข้อมูล
ความสําคัญมากที่สุด
ความสําคัญมาก
ความสําคัญปานกลาง
ความสําคัญน้อย

การประเมินมูลค่าความเสียหายหากข้อมูลมีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์
มีผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ของหน่วยงาน หรือปิดหน่วยงาน
มีผลกระทบในระดับที่ยังไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร
มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กน้อย
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดําเนินภารกิจ

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๑

๗.4.3 จัดแบ่งลําดับชั้นความลับของข้อมูล
๑) ข้ อ มู ล ลั บ ที่ สุ ด หมายถึ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
๒) ข้ อ มู ล ลั บ มาก หมายถึ ง หากเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย งบางส่ ว นจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓) ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
๔) ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
๗.4.4 จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง ดังนี้
๑) เข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้
๒) เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ ได้แก่ ข้อมูลเฉพาะที่ต้องกําหนดสิทธิ์ข้อมูลลับ
๓) เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลระบบ
๗.4.5 กําหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
๑) ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายภายในได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒) ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ภายนอกผ่านระบบ VPN
ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗.4.6 กําหนดเวลาและจํานวนระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
๑) ระบบงานบริการสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้ตลอดเวลา
๒) ระบบงานภายในสําหรับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบตามช่วงเวลา ดังนี้
๒.๑) เวลาราชการ (เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
๒.๒) นอกเวลาราชการ (นอกช่วงเวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
๒.๓) ช่วงเวลาวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๒.๔) ช่วงเวลาพิเศษเป็นรายครั้ง โดยระบุช่วงเวลา ระยะเวลาการเข้าถึง
๒.๕) เข้าถึงได้ตลอดเวลา
๒.๖) เข้าถึงได้ตามข้อตกลงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Level
Agreement : SLA และ Operational Level Agreement : OLA )
๗.๕ มีข้อกําหนดการใช้งานตามภารกิจ เพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยแบ่งการจัดทําข้อปฏิบัติ
เป็นสองส่วน คือ
๗.5.1 มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยให้กําหนดแนวทางการควบคุมการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
๗.5.2 มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลกําหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อกําหนดด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
๗.๖ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ์
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
๗.๗ ต้องจั ดให้ มีการบั น ทึก การผ่ านเข้า -ออกสถานที่ตั้ งของระบบสารสนเทศเพื่ อเป็ นหลั กฐานใน
การตรวจสอบ
๗.๘ การใช้บริการจากผู้ใช้งานภายนอก บางครั้งผู้ใช้งานภายนอกอาจเข้าถึงระบบสารสนเทศ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง และประมวลผลระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น จึงต้องกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๒

ผู้ใช้งานภายนอกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กร โดยแนวปฏิบัตินี้ต้องตรวจสอบและ
ประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้งต่อปี
๗.๘.๑ จั ดทําเอกสารแบบฟอร์มสํ าหรับ ผู้ใช้งานภายนอก ต้องมีรายละเอียดในการเข้าระบบ
สารสนเทศอย่างน้อย ดังนี้
๑) เหตุผลในการขอใช้งาน
๒) ระยะเวลาในการใช้งาน
๓) การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
๔) การตรวจสอบ Mac Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
๕) การกําหนดการป้องกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
๗.๘.๒ กําหนดให้ผู้ใช้งานภายนอกที่ทํางานให้กับองค์กรทุกหน่วยงานต้องลงนามในสัญญาการไม่
เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยสัญญาต้องทําให้เสร็จก่อนให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
๗.๘.๓ กําหนดให้ผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอก ต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย และหากมีการปรับเปลี่ยนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อใช้ควบคุมและ
ตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการว่าเป็นไปตามข้อกําหนด
๗.๘.๔ เจ้าของโครงการซึ่งรับผิดชอบต่อโครงการที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก ต้อง
กําหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จําเป็นเท่านั้น และให้หน่วยงานภายนอกลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล และ
ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความปลอดภัยทั้ง ๓ ด้าน คือ การรักษาความลับ (Confidentiality)
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability)
๗.๘.๕ องค์กรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบตามสัญญาการใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการ
ใช้งานอย่างทั่วถึงตามข้อกําหนด
๗.๘.๖ ในการจ้างเหมาพัฒนา บํารุงรักษาระบบ ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้ใช้งานภายนอก ได้แก่
๑) ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้งาน ได้แก่ กําหนดสิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะที่จําเป็น
ขั้นต่ํา ตรวจสอบว่าระบบสารสนเทศที่อนุญาตให้ใช้งานนั้นมีเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งาน
๒) ต้องมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนสําหรับผู้ใช้งานภายนอก ก่อนที่จะอนุญาตให้เ ข้ามาใช้งาน
ระบบสารสนเทศ ได้แก่ การกําหนดชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
๓) ต้องบันทึกกิจกรรมการใช้งานข้อมูลเก็บเป็น Log File
๔) ในระบบที่มีความสําคัญสูงไม่อนุญาตให้ทดสอบบนระบบจริง (Production) แต่ต้อง
ทดสอบบนระบบทดสอบ (Test) ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะนํามาติดตั้งบนระบบจริง และก่อนการติดตั้งระบบจริง
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน
๘. แนวปฏิบัติการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Use of the Internet &
Social Network )
๘.๑ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
๘.๑.๑ ผู้ ดู แ ลระบบควรกํ า หนดเส้ น ทางการเชื่ อ มต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเข้ า ใช้ ง า น
อินเทอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy, Firewall,
IPS/IDS เป็นต้น ห้ามผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Dial-Up Modem เป็นต้น
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๓

ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจําเป็นและทําการขออนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
๘.๑.๒ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารแสดงตั ว ตน (Identification) และพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตน
(Authentication) ก่ อ นที่ ผู้ ใ ช้ ง านเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การปฏิ เ สธ
ความรับผิดชอบในการกระทําของผู้ใช้ งานเอง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๒ การปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์
๘.๒.๑ ผู้ดูแลระบบจะปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ ตามประกาศหรือการแจ้งให้ปิดกั้นอันเนื่องมาจาก
ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น และตามที่ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (CIO) หรือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์
และเป็นอันตรายต่อระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น การแพร่ ระบาดไวรัส คอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์นั้น ๆ
เว็ บ ไซต์ ป ลอมดักจับ ข้อมูล เว็บ ไซต์ ที่ไม่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ เป็นต้น โดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป
๘.๒.๒ ผู้ดูแลระบบจะต้องปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตชั่วคราว สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ผู้ใช้งานที่มีพฤติการณ์เสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและส่งผลทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุค คลติด
ไวรั ส แล้ ว มี พ ฤติ ก ารณ์ ส่ ง ข้ อ มู ล ภายในเครื่ อ งออกสู่ อิ น เทอร์ เ น็ ต การ Download ไฟล์ ข้ อ มู ล ที่ มี ไ วรั ส
คอมพิว เตอร์ แฝงมาด้ว ย การรั บ ส่ งไฟล์ ข้อมูล (Up Load-Download) ขนาดใหญ่มาก ๆ แล้ ว ทําให้ ระบบ
เครือข่ายภายในองค์กรติดขัด ผู้ใช้ งานลักลอบใช้รหัสประจําตัวของผู้อื่น หรือการปลอมแปลงตัวตนในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนดูเสมือนเข้าใช้งานโดยผู้ใช้งานคนอื่นโดยมิชอบ เป็นต้น จนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้
ว่ามีความปลอดภัย ไม่ส่งผลเสียต่อระบบสารเทศและการสื่อสารขององค์กร หรือจนกว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนี้
ได้อย่างถูกต้อง จึงยกเลิกได้
๘.๒.๓ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร จะต้องจัดลําดับความสําคัญของการเปิดขนาดช่องบริการ
เครือข่ายส่วนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Quality of Service : QOS) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมดังนี้
๑) ช่องบริการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ให้ความสําคัญมากเป็น
อันดับหนึ่ง
๒) ช่องบริการที่ไม่ใช่เพื่องานราชการ เช่น การ Download ไฟล์เพลง ภาพยนตร์ เกม
ออนไลน์ เพื่อความบันเทิง เป็นต้น ให้ความสําคัญน้อยสุด โดยจัดให้เข้าถึงบริการดังกล่าวได้ในเวลานอกเวลาทํา
การเท่านั้ น ยกเว้น เครื่ องคอมพิว เตอร์ ที่ ผู้ บริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสู ง (CIO) หรือผู้ อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเห็นควรอนุญาตให้เข้าถึงในเวลาทําการได้
๘.๒.๔ องค์กรสงวนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Traffic
Log) อันแสดงถึงแหล่งกําเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา และชนิดการบริการ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๒.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พร้อม
ดําเนิ น การจั ดเก็บบั น ทึกข้อมูลดังกล่าว โดยต้องสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลั งได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ต้องอนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบสามารถมีสิทธิ์ในการ
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๔

เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ การประสานงานจากเจ้ า พนั ก งาน เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๒.๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สําหรับประสานงานและคอยดูแลควบคุม
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ พร้อมสามารถส่งมอบให้กับเจ้าพนักงาน เมื่อร้องขอตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. แนวปฏิ บั ติ ก ารนํ า อุ ป กรณ์ โ มบายส่ ว นบุ ค คล (Mobile-BYOD) มาใช้ ง านและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ชั้ น
ความลับขององค์กร
๙.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินและจัดแบ่งลําดับชั้นความลับของข้อมูล ระบบสารสนเทศที่มี
แผนงานจะให้บริการผ่านอุปกรณ์โมบายส่วนบุคคล (Mobile-BYOD) ตามแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้า ถึง
ระบบสารสนเทศ และนําเสนอคณะกรรมการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Steering Committee) พิจารณา
๙.๒ ชั้นความลับของข้อมูล เป็น ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ข้อมูลลับที่สุด ต้องจัดให้มีการควบคุมดูแล ดังนี้
๙.๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์โมบายส่วนบุคคล
และลงทะเบียนอุปกรณ์สําหรับควบคุมดูแล โดยจัดให้อยู่ในความดูแลของกลุ่มงานระบบปฏิบัติการช่วยเหลือ
(Help Desk) และจัดให้มีข้อตกลงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Level Agreement : SLA
และ Operational Level Agreement : OLA)
๙.๒.๒ อุปกรณ์โมบายส่วนบุคคลต้องใช้ภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ เป็นหลัก
๙.๒.๓ โปรแกรมใด ๆ รวมถึ ง Plugins ที่ ติ ด ตั้ ง บนตั ว อุ ป กรณ์ โ มบายส่ ว นบุ ค คล ต้ อ งมี
ความน่าเชื่อถือ และหรือมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พิสูจน์ได้
๙.๒.๔ ต้องติดตั้งโปรแกรมประเภททําลายไวรัส และหรือประเภท Anti-malware
1๐. แนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางกายภาพห้ อ งควบคุ ม ระบบ หรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Centre : DC)
ความมั่นคงทางกายภาพถือเป็นส่วนสํ าคัญอันหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงทาง
กายภาพรวมถึงการป้องกันสถานที่และอุปกรณ์ ให้ปลอดภัยจากการปล้น การโจรกรรม อุบัติภัยทางธรรมชาติ
เช่น แผ่นดินไหว น้ําท่วม เป็นต้น การป้องกันอุบัติเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
อุณหภูมิ หรือความชื้น ในห้องควบคุมที่สูงเกินขีดจํากัด หรือการกระทําโดยประมาท เช่น การทําน้ํากรดโดน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นในการป้องกันอาคารและอุปกรณ์ โดยกําหนดแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการสร้างห้ องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงมาตรการในการใช้ห้ องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1๐.1 จําแนกและกําหนดพื้นที่ห้องควบคุมระบบ เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังควบคุมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจัดแบ่งพื้นที่ ดังนี้
1๐.๑.๑ ห้องควบคุมระบบแบ่งเป็นสองพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุม (Control Area) และพื้นที่
จํากัดการเข้าถึง (Restricted Area)
1๐.๑.๒ พื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับการเยี่ยมชมหรื อสั งเกตการณ์ระบบ ส่วนพื้นที่
จํากัดการเข้าถึงเป็นห้องที่มีเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่
1๐.2 การเข้าไปในพื้นที่ควบคุม
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1๐.๒.๑ ไม่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลใดเข้ า ไปในพื้ น ที่ ค วบคุ ม ยกเว้ น เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งควบคุ ม ระบบ
ผู้บริหารหน่วยงาน หรือบุคคลที่ผู้บริหารหน่วยงานนําเข้าเยี่ยมชม
1๐.๒.๒ ไม่อนุญาตให้นําอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุม
1๐.๒.๓ ไม่ อ นุ ญ าตให้ นํ า วั ต ถุ ไ วไฟ วั ต ถุ อั น ตราย และวั ต ถุ ติ ด ไฟง่ า ย เช่ น เศษกระดาษ
เศษถุงพลาสติก เป็นต้น เข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุม เว้นแต่รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
1๐.๒.๔ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น อั น อาจเป็ น ผลทํ า ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อสินทรัพย์ขององค์กร จะอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ควบคุมได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ระบบที่ได้รับมอบหมาย
1๐.๒.๕ บุคคลอื่นที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงาน หรือการเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ควบคุมต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายและต้องอยู่ด้วยตลอดเวลา
1๐.๓ การเข้าไปในพื้นที่จํากัดการเข้าถึง
1๐.๓.๑ ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่จํากัดการเข้าถึง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ห้ องควบคุมระบบ
หรือในกรณีที่บุคคลอื่นที่มีความจําเป็นเข้าไปปฏิบัติงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย และ
ต้องมีผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย ๑ คน เข้าไปร่วมปฏิบัติงานและประสานงานด้วยทุกครั้ง และให้
บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานทุกครั้ง
1๐.๓.๒ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี เข้าไปในพื้นที่จํากัดการเข้าถึง
1๐.๓.๓ ไม่อนุญาตให้นําอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่จํากัดการเข้าถึง
1๐.๓.๔ ไม่ อ นุ ญ าตให้ นํ า วั ต ถุ ไ วไฟ วั ต ถุ อั น ตราย และวั ต ถุ ติ ด ไฟง่ า ย เช่ น เศษกระดาษ
เศษถุงพลาสติก เป็นต้น เข้ าไปในเขตพื้นที่จํากัดการเข้าถึง เว้นแต่รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย
1๐.๓.๕ ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมในพื้นที่จํากัดการเข้าถึง
1๐.๓.๖ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น อั น อาจเป็ น ผลทํ า ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อสินทรัพย์จะอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่จํากัดการเข้าถึงได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบ
ที่ได้รับมอบหมาย
1๐.๔ ด้านกายภาพของห้องควบคุมระบบ
1๐.๔.๑ แยกอุป กรณ์ที่มีความสํ าคัญมากออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่ว ไป โดยกําหนดลํ าดับ
ความสําคัญของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ เช่น Router, Switch, Server, UPS เป็นต้น
1๐.๔.๒ มี Rack ในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา
1๐.๔.๓ ตําแหน่งของการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ควรวางใกล้ประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้เครื่องปรับอากาศเป่าถูกโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น
1๐.๔.๔ การจัดวางสาย Cable Network สายไฟฟ้า ต้องติดป้ายชื่อสายต้นทาง ปลายทาง และ
เก็บสายให้เรียบร้อย เพื่อป้องการการเดินสะดุด
1๐.๔.๕ ติ ด ประกาศบั น ทึ ก การบํ า รุ ง รั ก ษา ชื่ อ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องผู้ ดู แ ล ระบบ
ทีร่ ับผิดชอบอุปกรณ์แต่ละชนิด
1๐.๔.๖ มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้อง เช่น กล้อง CCTV ระบบการเข้าออกห้อง โดยระบบ
Fingerprint Scan หรือ RFID เป็นต้น
1๐.๔.๗ มีระบบสังเกตการณ์อุณหภูมิภายใน Rack ระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย
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1๐.๔.๘ มีระบบสํารองไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ เช่น ติดตั้งระบบเครื่องกํา เนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ
และระบบสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น
1๐.๔.๙ มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
1๐.๔.๑๐ มีระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (๕๐-๘๐°F) และความชื้น (๒๐-๘๐%)
1๐.๔.๑๑ ติดตั้งฉนวนกันไฟไหม้ที่ฝ้าเพดานและกําแพง
1๐.๕ การบํารุงรักษาห้องควบคุมระบบและระบบเครือข่าย
1๐.๕.๑ กรณีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แกะหีบห่อและประกอบให้แล้วเสร็จจาก
ภายนอกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่จํากัดการเข้าถึงก่อนนําไปติดตั้ง เว้นแต่รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย
1๐.๕.๒ กรณีที่จําเป็ นต้องทํางานก่อสร้าง แก้ไข และติดตั้ง ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ จํา กัด
การเข้าถึง ต้องมีอุปกรณ์ควบคุม ฝุ่น ความร้อน เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ระบบที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงาน
1๐.๕.๓ ตรวจสอบความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
1๐.๕.๔ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
น้ําท่วม หรือมีผู้บุกรุก เป็นต้น
1๐.๕.๕ ซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
1๐.๕.๖ มีตารางการเข้าบํารุงรักษาอุปกรณ์ชัดเจน
1๑. แนวทางปฏิบัติการควบคุม เข้า-ออก ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
เพื่ อ กํ า หนดมาตรการควบคุ ม ป้ อ งกั นมิ ใ ห้ บุค คลที่ ไ ม่ มี อํ า นาจหน้ าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ถึ ง ล่ ว งรู้ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สําคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง ซึ่งจะทําให้เกิด
ความเสียหายต่อข้อมูลขององค์กร โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเข้าออกที่แตกต่างกันของกลุ่ม
บุคคลที่มีความจําเป็นต้องเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
1๑.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1๑.1.๑ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) อนุมัติสิทธิ์การเข้า-ออกพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
2) อนุมัติกระบวนการควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
1๑.1.๒ ผู้ควบคุมและผู้ประสานงาน และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1) ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาภายในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ อย่างเคร่งครัด
2) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้ผ่านเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง ต้องได้รับอนุญาต
เท่านั้น
1๑.2 กระบวนการควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
ผู้ดูแลระบบและผู้ประสานงาน และ/หรือผู้ที่ถูกมอบหมายมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) จัดระเบียบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วนชัดเจนตามความสําคัญ เพื่อสะดวกในกาปฏิบัติงานและควบคุมการเข้าถึง
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2) ทําการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเข้า -ออกเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง และ
มีการบันทึกการเข้า-ออกพื้นที่
๓) สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า -ออกห้ อ งต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะบุ ค คลต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออนุมัติผ่าน E-Form และสิทธิ์ของแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับหน้าที่การปฏิบัติงาน
๔) บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องทําบันทึกประวัติ หรือรหัสประจําตัว หรือบัตรผ่าน หรือบันทึก
ลายนิ้วมือ สําหรับใช้ในการเข้า-ออก
๕) จัดทําบันทึกการเข้า-ออกเป็นเอกสารแบบฟอร์ม หรือไฟล์ดิจิตอล สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้
๖) บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แต่อาจมีความจําเป็นต้องเข้า -ออก ต้องทําบันทึก
ประวัติและต้องควบคุมอย่างรัดกุม
๗) การเข้าถึงพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง ต้องมีการลงบันทึกการผ่านเข้า-ออกทุกครั้ง
๘) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึก แบบฟอร์ม กับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยเป็นประจําทุกเดือน
๙) ต้องทําการทบทวนสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
1๒. แนวปฏิบัติการนําระบบงานไปติดตั้งบนคลาวด์ (Cloud Computing)
1๒.๑ การวางแผนการนําระบบงานไปติดตั้งบนคลาวด์
1๒.๑.๑ คัดเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัย
1๒.๑.๒ การจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตอํานาจรัฐ รัฐบาลประเทศไทย และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (ที่เกี่ยวข้อง)
1๒.๑.๓ ระบุระบบงานและข้อมูลของระบบงานที่จะนําขึ้นคลาวด์
1๒.๑.๔ ระบุชั้นความลับและเจ้าของข้อมูลว่าสอดคล้องกับนโยบายการนําระบบงานและข้อมูล
ไปติดตั้งบนคลาวด์ที่องค์กรกําหนดไว้หรือไม่
1๒.๑.๕ ดําเนินการจัดการกับข้อมูลตามชั้นความลับของข้อมูล
1๒.๑.๖ จัดทําบัญชีทรัพย์สินขององค์ประกอบของระบบที่จะนําขึ้นคลาวด์
1๒.๑.๗ ประเมินความเสี่ยงกับระบบและจัดทําแผนการลดความเสี่ยง
1๒.๑.๘ กําหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
1๒.๑.๙ กํ า หนดข้ อ ตกลงการควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ ระบบ (The Agreed and Finalized
Interface Control Document : ICD )
1๒.๒ การวิเคราะห์และออกแบบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
1๒.๒.๑ ออกแบบและจัดทําผังเครือข่ายของระบบ
1๒.๒.๒ แบ่งแยกเครือข่ายตามผังเครือข่ายที่กําหนด
1๒.๒.๓ แยกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับการทดสอบไว้ในเครือข่ายที่แยกต่างหาก
จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนสําหรับการให้บริการจริง
1๒.๒.๔ ศึกษาการจราจร (Traffic) ที่เข้าออกเครือ ข่ายทั้งหมด เพื่อกําหนดเป็น Traffic ที่
อนุญาตและไม่อนุญาต ซึ่งเป็นการกําหนดการไหลของข้อมูลในเครือข่าย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๘

1๒.๒.๕ กําหนดนโยบาย (Policy) ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อจํากัด Traffic ที่เข้า-ออกเครือข่าย
1๒.๒.๖ ติดตั้งไฟร์วอลล์และกําหนด Rule บนไฟร์วอลล์ตามนโยบายไฟร์วอลล์ที่กําหนดไว้
1๒.๒.๗ ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก
1๒.๒.๘ ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
1๒.๒.๙ ติดตั้งระบบ VPN สําหรับผู้ดูแลระบบใช้งาน
1๒.๒.๑๐ ติดตั้งระบบตั้งสัญญาณนาฬิกาให้ตรง
1๒.๓ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
1๒.๓.๑ กําหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑) ด้านการตรวจสอบข้อมูลนําเข้าและออกจากระบบงาน
๒) ด้านการบันทึกข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ที่สําคัญและอาจจําเป็น ต้ อง
ตรวจสอบในภายหลัง
๓) ด้านกลุ่มผู้ใช้งาน บทบาท และสิทธิ์การเข้าถึงระบบงาน
๔) ด้านการลงทะเบียนและถอดถอนการเข้าถึงระบบงาน
๕) ด้านการตัดหรือหมดเวลาใช้งาน
๖) ด้านการระบุและพิสูจน์ตัวตนที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๗) ด้านหน้าจอการล็อคอิน (Login) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๘) ด้านการติดตามปริมาณการใช้ระบบและขีดความสามารถ หรือประสิทธิ์ภาพของระบบ
๙) ด้านการป้องกันข้อมูลรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน
๑๐) ด้านการป้องกันข้อมูลสําคัญที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน
๑๑) ด้านการป้องกันข้อมูลสําคัญที่มีการส่งผ่านเครือข่าย
๑๒) ด้านการเข้ารหัสข้อมูลและการลงลายมือชื่อดิจิตอล
๑๓) ด้านการวิเคราะห์จุดอ่อนของซอร์สโค้ด (Source Code)
๑๔) ด้านการกู้คืนระบบงาน
1๒.๓.๒ ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย
1๒.๔ การทดสอบระบบ
1๒.๔.๑ ทดสอบระบบให้ครอบคลุมตามความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
ที่กําหนดไว้ (Security Test)
1๒.๔.๒ กําหนดให้มีการป้องกันข้อมูลสําคัญ (Data Masking Technique)
๑) กําหนดให้เจ้าของข้อมูลลบข้อมูลส่วนที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลทิ้งไปก่อนนําข้อมูลนั้น
ไปใช้ในการทดสอบกับระบบ
๒) กําหนดให้เจ้าของข้อมูลลบข้อมูลส่วนที่เป็นความลับทิ้งไปก่อนนําข้อมูลนั้นไปใช้ใน
การทดสอบกับระบบ
1๒.๔.๓ ทดสอบโดยการป้อนอินพุท (Input) ที่จะทําให้ระบบทํางานผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ทําให้
ระบบล่ม หรือถึงขั้นระบบถูกบุกรุกได้ (Fuzzing Technique)
1๒.๔.๔ ทดสอบและรับรองระบบ (User Acceptance Test)
1๒.5 การติดตั้งระบบ
1๒.๕.๑ จัดทําแผนการติดตั้งระบบงาน
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๓๙

1๒.๕.๒ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะ
ติดตัง้ ระบบงาน
1๒.๕.๓ ปิดบริการ (Service) ที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานในระบบงาน
1๒.๕.๔ จัดทํา Security Baseline ของระบบที่จะทําการติดตั้ง
1๒.๕.๕ ปรั บ แต่งค่า พารามิเ ตอร์ต่ าง ๆ ที่มีผ ลต่อความมั่น คงปลอดภั ย ของระบบงานตาม
Security Baseline ของระบบที่ได้กําหนดไว้
1๒.๕.๖ จํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source Code) ของระบบงาน หลีกเลี่ยงการติดตั้งซอร์สโค้ดของ
ระบบงานบนเครื่องให้บริการ (ยกเว้นในกรณีที่ระบบงานต้องเรียกใช้โดยตรงในขณะที่ทํางาน)
1๒.๕.๗ ตรวจสอบและปิดช่องโหว่ในระบบที่ทําการติดตั้ง
1๒.๕.๘ ติดตั้งโปรแกรมเพื่อติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ของระบบ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
1๒.๕.๙ จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ (Log) บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับให้บริการระบบงานที่ทําการติดตั้ง
1๒.๕.๑๐ จั ด ทํ า แผนการสํ า รองข้ อ มู ล ของระบบงานและดํ า เนิ น การตามแผนฯ ทดสอบ
การกู้ข้อมูลเป็นครั้งคราว
1๒.๕.๑๑ จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบและติ ด ตามสภาพความพร้ อ มใช้ ข องระบบงานและ
ดําเนินการตามแผนฯ
1๒.๕.๑๒ จัดทําแผนการตรวจสอบและติดตามทรัพยากรของระบบงานและดําเนินการตามแผนฯ
1๒.๕.๑๓ จัดทําแผนการกู้คืนระบบงานและดําเนินการทดสอบปีละครั้ง
1๓. แนวปฏิบัติการติดตั้งระบบสารสนเทศ
1๓.๑ การวางแผนในการติดตั้ง
1๓.๑.๑ ระบุระบบงานและข้อมูลของระบบงานที่จะติดตั้ง
1๓.๑.๒ ระบุชั้นความลับและเจ้าของข้อมูลว่าสอดคล้องกับนโยบายการนําระบบงานและข้อมูล
ไปติดตั้งให้บริการตามรูปแบบ หรือมีข้อตกลงใด ๆ หรือไม่
1๓.๑.๓ ดําเนินการจัดการกับข้อมูลตามชั้นความลับของข้อมูล
1๓.๑.๔ จัดทําบัญชีสินทรัพย์ขององค์ประกอบของระบบ
1๓.๑.๕ ประเมินความเสี่ยงกับระบบและจัดทําแผนการลดความเสี่ยง
1๓.๑.๖ กําหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
1๓.๑.๗ กํ า หนดข้ อ ตกลงการควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ ระบบ (The Agreed and Finalized
Interface Control Document : ICD )
1๓.๒ การวิเคราะห์และออกแบบความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
1๓.๒.๑ ออกแบบและจัดทําผังเครือข่ายของระบบ
1๓.๒.๒ แบ่งแยกเครือข่ายตามผังเครือข่ายที่กําหนด
1๓.๒.๓ แยกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับการทดสอบไว้ในเครือข่ายที่แยกต่างหากจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับการให้บริการจริง
1๓.๒.๔ ศึกษาการจราจร (Traffic) ที่เข้า -ออกเครือข่ายทั้งหมด เพื่อกําหนดเป็น Traffic ที่
อนุญาตและไม่อนุญาต ซึ่งเป็นการกําหนดการไหลของข้อมูลในเครือข่าย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๔๐

1๓.๒.๕ กําหนดนโยบาย (Policy) บนอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อจํากัด Traffic ที่เข้า
ออกเครือข่าย
1๓.๒.๖ เปิดใช้ระบบป้องกันการบุกรุก
1๓.๒.๗ ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส
1๓.๒.๘ ติดตั้งระบบ Remote Control สําหรับผู้ดูแลระบบใช้งาน
1๓.๒.๙ ติดตั้งระบบตั้งสัญญาณนาฬิกาให้ตรง
1๓.๓ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
1๓.๓.๑ กําหนดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑) ด้านการตรวจสอบข้อมูลนําเข้าและออกจากระบบงาน
๒) ด้านการบันทึกจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ที่สําคัญและอาจจําเป็นต้องตรวจสอบ
ในภายหลัง
๓) ด้านกลุ่มผู้ใช้งาน บทบาท และสิทธิ์การเข้าถึงระบบงาน
๔) ด้านการลงทะเบียนและถอดถอนการเข้าถึงระบบงาน
๕) ด้านการตัดหรือหมดเวลาใช้งาน
๖) ด้านการระบุและพิสูจน์ตัวตนที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๗) ด้านหน้าจอการล็อคอิน (Login) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๘) ด้านการติดตามปริมาณการใช้ระบบและขีดความสามารถ หรือประสิทธิ์ภาพของระบบ
๙) ด้านการป้องกันข้อมูลรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน
๑๐) ด้านการป้องกันข้อมูลสําคัญที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน
๑๑) ด้านการป้องกันข้อมูลสําคัญที่มีการส่งผ่านเครือข่าย
๑๒) ด้านการเข้ารหัสข้อมูลและการลงลายมือชื่อดิจิตอล
๑๓) ด้านการวิเคราะห์จุดอ่อนของซอร์สโค้ด (Source Code)
๑๔) ด้านการกู้คืนระบบงาน
1๓.๓.๒ ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย
1๓.๔ การทดสอบระบบ
1๓.๔.๑ ทดสอบระบบให้ครอบคลุมตามความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานที่
กําหนดไว้ (Security Test)
1๓.๔.๒ กําหนดให้มีการป้องกันข้อมูลสําคัญ (Data Masking Technique)
๑) กําหนดให้เจ้าของข้อมูลลบข้อมูลส่วนที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลทิ้งไปก่อนนําข้อมูลนั้น
ไปใช้ในการทดสอบกับระบบ
๒) กําหนดให้เจ้าของข้อมูลลบข้อมูลส่วนที่เป็นความลับทิ้งไปก่อนนําข้อมูลนั้นไปใช้ใน
การทดสอบกับระบบ
1๓.๔.๓ ทดสอบโดยการป้อนอินพุท (Input) ที่จะทําให้ระบบทํางานผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ทําให้
ระบบล่ม หรือถึงขั้นระบบถูกบุกรุกได้ (Fuzzing Technique)
1๓.๔.๔ ทดสอบและรับรองระบบ (User Acceptance Test)
1๓.๕ การติดตั้งระบบ
1๓.๕.๑ จัดทําแผนการติดตั้งระบบ
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1๓.๕.๒ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะ
ติดตั้งตัวระบบงาน
1๓.๕.๓ ปิดบริการ (Service) ที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานโดยตัวระบบงาน
1๓.๕.๔ จัดทํา Security Baseline ของระบบที่จะทําการติดตั้ง
1๓.๕.๕ ปรั บ แต่งค่า พารามิเ ตอร์ต่ าง ๆ ที่มีผ ลต่อความมั่น คงปลอดภั ย ของระบบงานตาม
Security Baseline ของระบบที่ได้กําหนดไว้
1๓.๕.๖ จํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source Code) ของระบบงาน หลีกเลี่ยงการติดตั้งซอร์สโค้ด
ของระบบงานบนเครื่องให้บริการ (ยกเว้นในกรณีที่ระบบงานต้องเรียกใช้โดยตรงในขณะที่ทํางาน)
1๓.๕.๗ ตรวจสอบและปิดช่องโหว่ในระบบที่ทําการติดตั้ง
1๓.๕.๘ ติดตั้งโปรแกรมเพื่อติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ของระบบ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
1๓.๕.๙ จัดทําแผนการตรวจสอบและวิเคราะห์จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสําหรับให้บริการระบบงานที่ทําการติดตั้ง
1๓.๕.๑๐ จั ด ทํ า แผนการสํ า รองข้ อ มู ล ของระบบงานและดํ า เนิ น การตามแผนฯ ทดสอบ
การกู้ข้อมูลเป็นครั้งคราว
1๓.๕.๑๑ จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบและติ ด ตามสภาพความพร้ อ มใช้ ข องระบบงานและ
ดําเนินการตามแผนฯ
1๓.๕.๑๒ จัดทําแผนการตรวจสอบและติดตามทรัพยากรของระบบงานและดําเนินการตามแผนฯ
1๓.๕.๑๓ จัดทําแผนการกู้คืนระบบงานและดําเนินการทดสอบปีละครั้ง
1๔. แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
1๔.๑ จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน ถูกต้อง
แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บต้องกําหนดชั้นความลับในการเข้าถึง
1๔.2 ห้ามแก้ไขข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เก็บรักษาไว้
1๔.3 กําหนดให้มีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application
Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า-ออกระบบ บันทึกการพยายามเข้า
สู่ระบบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย ๙๐ วัน นับตั้งแต่การใช้งาน
สิ้นสุดลง โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
1๔.4 ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึก เหล่านั้น
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
1๕. แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
1๕.1 การตรวจสอบข้อมูลนําเข้าและออกจากระบบงาน
1๕.๑.๑ การตรวจสอบข้อมูลนําเข้า (Input) และผลผลิต (Output) ของระบบงาน
ระบบต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลนําเข้า และผลผลิตของระบบว่าสามารถบันทึกข้อมูล
เข้ า ไปได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ รวมทั้ ง สามารถออกผลผลิ ต ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ตลอดจนมี ก าร
ประมวลผลข้อมูลนําเข้า และผลผลิตที่ออกมาได้อย่างถูกต้องหรือไม่
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1๕.๑.๒ การตรวจสอบข้อมูลนําเข้า ระบบงาน และความสามารถป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การบุกรุกต่าง ๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑) SQL Injection
๒) Cross-site Scripting
๓) การรับไฟล์ประเภทที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในระบบงาน เช่น ไฟล์ที่เป็นไวรัส หรือไฟล์
โปรแกรมที่แอบทํางานอย่างอื่นแอบแฝง เป็นต้น
๔) Insecure Direct Object Reference การรับข้อมูลนําเข้าระบบที่เป็น Object ดังนี้
File, Directory, Database Record, URL, Form Parameter ซึ่งสามารถอ้ างอิ งไปยั งข้ อ มูล ในระบบตามที่
ต้องการ อาทิ อ้างอิงไปยังไฟล์ที่ผู้บุกรุก (Hacker) ต้องการเข้าถึง สามารถใส่ค่าที่เป็น Object ใด ๆ ก็ตามที่
ต้องการทดลองดูว่าสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ ถ้าได้ก็แสดงว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น
ระบบงานต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึง Object หนึ่งในระบบงานหรือไม่
๕) การรั บ ค่ า URL เข้ า มาในระบบงานที่ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบบงานต้ อ งการหรื อ
คาดหมาย ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการทดลองเปลี่ยนค่า URL เป็นค่า
ต่าง ๆ เพื่อดูว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลตาม URL ที่ทดลองเหล่านั้นได้หรือไม่
1๕.2 การบันทึกข้อมูลล็อคที่สําคัญและจําเป็นต้องตรวจสอบในภายหลัง
1๕.๒.๑ การใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เพื่อการป้องกันการปฏิเสธ
ระบบต้องสามารถบันทึกกิจกรรมการใช้ระบบของผู้ใช้งานได้
1๕.๒.๒ การบริหารจัดการระบบของผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันการปฏิเสธ
ระบบต้องสามารถบันทึกกิจกรรมการบริหารจัดการระบบของผู้ดูแลระบบได้
1๕.๒.๓ การเข้าถึงระบบ
ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลการ Login เข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานไม่ว่าจะสําเร็จ
หรือไม่ก็ตาม โดยอย่างน้อยต้องบันทึก ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา ที่ Login เข้าใช้งาน หมายเลข IP Address
1๕.๓ กลุ่มผู้ใช้งาน บทบาทหน้าที่ และสิทธิ์การเข้าถึงระบบงาน
การกําหนดกลุ่มผู้ใช้งานต่าง ๆ บทบาทหน้าที่และสิทธิ์เข้าถึงระบบต้องสามารถกําหนดกลุ่ ม
ผู้ใช้งานต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ และสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้า ถึง
ระบบงานที่กําหนดได้
1๕.๔ การลงทะเบียน ถอดถอน และทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงระบบงาน
การลงทะเบียนและถอดถอนผู้ใช้งานของระบบ
๑) ระบบต้องสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบฯ แยกออกจากกัน เช่น บัญชีผู้ดูแลระบบ
บัญชีผู้ตรวจสอบ บัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น กล่าวคือต้องไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีผู้ใช้งานซ้ําซ้อนกัน
๒) ระบบต้ อ งมี ห น้ า จอสํ า หรั บ ผู้ ดู แ ลระบบ เพื่ อ ทํ า การลงทะเบี ย น ถอดถอน และ
ทบทวนสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
1๕.5 การระบุและพิสูจน์ตัวตนสําหรับการเข้าใช้ระบบงาน
1๕.๕.๑ การป้องกันข้อมูล Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
ระบบต้องใช้การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลการ Login เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ
รหัสลับ เป็นต้น จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
1๕.๕.๒ การกําหนดรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย
ระบบต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาโดยผู้อื่นดังนี้
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๑) กําหนดให้ตั้งรหัสผ่าน ตามแนวปฏิบัติการกําหนดรหัสผ่าน (Password) การ
เปลี่ยนรหัสผ่าน และการใช้งานรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
๒) กําหนดให้ตั้งรหัสผ่านที่เป็นคําที่ผสมกันระหว่างตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
๓) ไม่อนุญาตให้ตั้งรหัสผ่านจากคําที่ปรากฏในพจนานุกรม
๔) ไม่อนุญาตให้ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน เช่น ๑๒๓ abc เป็นต้น
หรือเป็นกลุ่มของอักขระที่เหมือนกัน เช่น ๑๑๑๑, aaaa, bbbb เป็นต้น
1๕.๕.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๑) ระบบต้องอนุ ญาตให้ ผู้ใช้งานเลื อกหรือเปลี่ยนรหัส ผ่านได้ด้วยตัว เอง และต้องมี
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งอีกครั้ง
๒) ระบบต้องกําหนดให้ผู้ ใช้งานเปลี่ยนรหัส ผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้
โดยผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป
๓) ระบบต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทัน ทีที่ได้รับบัญชีผู้ใช้งานและ
ทําการ Login เข้าใช้งานระบบงานเป็นครั้งแรก
๔) ระบบต้องไม่แสดงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งานบนหน้าจอในระหว่างที่ผู้ใช้งานนั้น
กําลังใส่ข้อมูล Login เช่น ให้แสดงเป็นเครื่องหมายจุด หรือดอกจันทร์ บนหน้าจอ เป็นต้น
๕) ระบบต้ อ งจั ด เก็ บ รหั ส ผ่ า นเดิ ม ของผู้ ใ ช้ ง านไว้ เ ป็ น จํ า นวน ๒ ครั้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
การกลับไปใช้รหัสผ่าน ๒ ครั้ง ล่าสุดที่ได้เคยตั้งไว้
1๕.๖ หน้าจอการ Login ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
1๕.๖.๑ การแสดงรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวกับการ Login
๑) ระบบต้องแสดงรายละเอียดของระบบงาน ภายหลังจากที่ Login สําเร็จแล้วเท่านั้น
๒) ระบบต้องแสดงข้อความเตือน หรือห้ามผู้ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบ
โดยเด็ดขาด
๓) ระบบต้องไม่มี หรือแสดงระบบให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในระหว่างที่ทําการ Login
เข้าใช้งาน เพื่อไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้
๔) ระบบต้ อ งสามารถแสดงวัน เวลาที่ Login เข้ า ใช้ ง านครั้ ง ที่ แล้ ว ทั้ ง ที่ สํ า เร็ จ และ
ไม่สําเร็จ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบอย่างน้อยเป็นจํานวน ๕ ครั้ง
๕) ระบบต้องไม่มีกลไกในการจดจํารหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้โดย
อัตโนมัติในครั้งถัดไปโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านได้
1๕.๖.๒ การตัดการใช้งานกรณี Login ไม่สําเร็จ
ระบบต้องสามารถตัดการ Login ของผู้ใช้งานที่ Login ไม่สําเร็จเกินกว่า ๓ ครั้ง
1๕.7 การตัดหรือหมดเวลาการใช้งาน (Session time-out)
การตัดหรือหมดเวลาใช้งานระบบต้องสามารถตัดหรือหมดเวลาใช้งานหลังจากที่เข้าระบบงาน
มาแล้ว และไม่ได้ใช้งานหรือมีกิจกรรมกับระบบเกินกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กําหนดไว้ เช่น ๕ นาที หากไม่มี
การใช้งานระบบจะตัดการใช้งาน เป็นต้น
1๕.8 การติดตามปริมาณการใช้ระบบและขีดความสามารถ หรือประสิทธิภาพของระบบ
การติดตามปริมาณการใช้ระบบและขีดความสามารถของระบบต้องสามารถตรวจสอบและติดตาม
ปริมาณการใช้ทรัพยากรของระบบ เช่น การใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจํา
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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(Memory) หน่วยบันทึกข้อมูล (Hard Disk) ของระบบ จํานวนผู้ใช้ระบบงาน ณ ที่เวลาหนึ่ง จํานวนธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ต่อหน่วยของเวลา จํานวน Concurrent Session ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเปิดใช้งานได้ เป็นต้น
1๕.๙ การป้องกันข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
๑) ระบบต้องทําการแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานก่อนที่จะจัดเก็บไว้ในระบบ เพื่อป้ องกัน
ระบบถูกเจาะและสามารถเข้าถึงข้อมูลรหัสผ่านเหล่านั้นได้โดยง่าย โดยที่เทคนิคการแปลงรหัสผ่าน เพื่อนําไป
จัดเก็บต้องยากแก่การเดาโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
๒) ระบบต้องไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรหัสผ่านใด ๆ ไว้ในซอร์สโค้ดของระบบงาน
๓) ระบบต้องไม่มีการส่ งข้อมูล รหั ส ผ่ านไปในเครือข่ายโดยที่ไม่มีการเข้ารหั ส ข้ อ มู ล
เพื่อป้องกันข้อมูลรหัสผ่านนั้น
1๕.๑๐ การป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน
1๕.๑๐.๑ การป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบโดย
ผู้ดูแลระบบ
ระบบต้องสามารถกําหนดสิทธิ์ผู้ที่สามารถเข้าถึงและทําการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบดังนี้
๑) ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ซึ่งบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๒) ข้อมูลทะเบียนผู้ใช้งาน
1๕.๑๐.๒ การป้องกันข้อมูลสําคัญที่จัดเก็บไว้ในระบบ
ระบบต้องสามารถใช้การเข้ารหัสข้อมูล หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูล
สําคัญที่จัดเก็บไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลลับ ข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น
1๕.๑๑ การป้องกันข้อมูลสําคัญที่มีการส่งไปในเครือข่าย
ระบบต้องสามารถใช้การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสําคัญที่มีการส่งไปในเครือข่าย และ
ป้องกันการดักแอบดูข้อมูลนั้นในระหว่างที่มีการส่ง
1๕.๑๒ การเข้ารหัสข้อมูลและการลงลายมือชื่อดิจิตอล
1๕.๑๒.๑ การเข้าและถอดรหัสข้อมูลสําคัญ
ระบบต้องสามารถใช้งานกุญแจสําหรับการเข้าและถอดรหัสข้อมูลสําคัญได้
1๕.๑๒.๒ การลงลายมือชื่อดิจิตอล
๑) ระบบต้องสามารถลงลายมือชื่อดิจิตอลกับข้อมูลที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ลงลายมือชื่อดิจิตอล
๒) ในกรณีที่ข้อมูลที่มีการลงลายมือชื่อดิจิตอลมาถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระหว่างที่
ส่งมา ระบบต้องสามารถแจ้งให้ผู้รับข้อมูลทราบว่าข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
1๕.๑๓ การกู้คืนระบบ
การออกแบบระบบสํ าหรับการกู้คืนระบบ ระบบต้องได้รับการออกแบบด้านเทคโนโลยีให้
สามารถกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
1๖. แนวปฏิบัติการดําเนินการตอบสนองเหตุการณ์มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
หากเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย จําเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที ดังนั้น
จึงต้องมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1๖.1 ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire wall)
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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1๖.๑.๑ ดําเนินการตรวจสอบกฎ (Rule) ของระบบป้องกันการบุกรุกอย่างน้อยเดือนละครั้ง
1๖.๑.๒ ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของเหตุการณ์ (Log File) และรายงานของระบบป้องกัน
การบุกรุกเครือข่ายสิ่งที่ต้องตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มข้อมูล (Packet) ที่ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายได้ปิดกั้น
๒) ลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่ถูกปิดกั้น
๓) หมายเลขไอพีแอดเดรสของเครือข่ายใดที่ถูกปิดกั้นเป็นจํานวนมาก
1๖.๑.๓ หากตรวจสอบพบการโจมตี หรื อ เหตุ ก ารณ์ ล ะเมิ ด ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
สารสนเทศให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตัดสินใจดําเนินการแก้ไขปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้รายงานต่อ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1๖.๑.๔ กรณีที่ตรวจพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ที่อาจ
ส่งผลต่อเครือข่ายโดยรวม ให้ระงับการเชื่อมต่อเครือข่าย และให้แก้ไขเครื่องนั้นทันที
1๖.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1๖.๒.๑ ต้ อ งตรวจสอบความปลอดภั ย เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยก่ อ นเปิ ด ให้ บ ริ ก าร โดย
อย่างน้อยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
๑) ปิด Service ที่ไม่ได้ใช้งาน
๒) ติดตัง้ NTP เพื่อเทียบเวลาให้ถูกต้อง
๓) จํากัดการเข้าถึงจาก Root หรือ Administrator โดยตรง
1๖.๒.๒ หน่วยงานที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ต้องสํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแล
และกําหนดผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบสํารอง
1๖.๒.๓ หน่วยงานที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ต้องตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ต้องจด
บันทึก ตรวจสอบแก้ไข และรายงาน เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา
1๖.๒.๔ ต้ อ งตรวจสอบ แก้ ไ ข และรายงานช่ อ งโหว่ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
1๖.๒.๕ กรณีที่ตรวจพบเหตุล ะเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ต้อง
ดําเนินการแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบขององค์กร หรือผู้มีอํานาจที่ได้รับมอบหมาย ระงับการเชื่อมต่อเครือข่าย และ
ให้แก้ไขเครื่องนั้นทันที
1๖.3 ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต โทรจัน รวมถึงสปายแวร์
1๖.๓.๑ องค์กรต้องดําเนินการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อป้องกัน
1๖.๓.๒ หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ต้องดําเนินการติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และต้องตั้งให้ Update อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
1๖.๓.๓ ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของไฟล์เหตุก ารณ์ (Log File) และรายงานของอุปกรณ์
สิ่งที่ต้องตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
๑) การคุกคามทางอินเทอร์เน็ตใดที่มีเป็นจํานวนมาก
๒) ถูกส่งมาจากที่ใด และถูกส่งไปยังที่ใด
1๖.๓.๔ ต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะที่
ตรวจพบว่ามีการกระจายภายในเครือข่ายขององค์กร
1๖.๓.๕ กรณีที่ตรวจพบเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ที่อาจ
ส่งผลต่อเครือข่ายโดยรวม ให้ระงับการเชื่อมต่อเครือข่าย และให้แก้ไขเครื่องนั้นทันที
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.
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ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
ระดับ
ความหมาย
๐ ไม่มีผลกระทบ
๑ กระทบเล็กน้อย
๒ กระทบค่อนข้างน้อย
๓ กระทบค่อนข้างรุนแรง
๔ กระทบรุนแรง
๕ หยุดให้บริการ

คําอธิบายความหมายเพิ่มเติม
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดําเนินภารกิจ
มีผลกระทบในระดับที่ยังไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร
มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กน้อย
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินภารกิจ
มีผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถในการดําเนินงานต่อไปได้
มีผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ขององค์กร

1๗. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (กรณีการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต)
๑๗.๑ เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับแจ้งเหตุให้วิเคราะห์ว่าเป็นเหตุละเมิดประเภทใด เกิดผลกระทบอย่างไร มี
วิธีรับมืออย่างไรบ้าง
๑๗.๒ ผู้ดูแลระบบรายงานให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที
๑๗.๓ ผู้ ดู แ ลระบบปฏิ บั ติ ก ารตามวิ ธี รั บ มื อ เหตุ ล ะเมิ ด ตามความเหมาะสม ในกรณี นี้ อ าจได้ แ ก่
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน การแยกระบบที่มีปัญหาออก การปิดบริการที่สงสัย การปิดเส้นทางการเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ การยกเลิ กบั ญชี ผู้ ใช้ งานที่ถู ก ใช้ ในการเข้า ถึ งระบบโดยมิ ได้รั บ อนุ ญาต ในบางกรณีเ จ้า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องจะต้องค้นหาและจับกุมผู้ก่อเหตุละเมิด
๑๗.๔ ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานของเหตุการณ์
๑๗.๕ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบว่าวิธีการรับมือที่ใช้ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ แล้วเพิ่มเติมมาตรการ
เพื่อลดช่องโหว่ หรือถอดแยกส่วนของระบบสารสนเทศที่มีปัญหาออก
๑๗.๖ ผู้ดูแลระบบกู้คืนระบบสารสนเทศสู่สภาพเดิม และทํารายงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๘. แนวปฏิบัติภายหลังการเกิดเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
หลังจากเกิดเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องสํารวจความเสียหายที่เกิดจากเหตุละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตรวจสอบสาเหตุและ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดการละเมิด ทํารายงานและทบทวนมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อพิจารณา
๑๙. แนวปฏิบัติการสํารองและกู้คืนข้อมูล
๑๙.1 การสํารองข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ ให้ผู้ดูแลระบบดําเนินการคัดเลือกและ
จัดทําระบบสํารองข้อมูล ดังนี้
๑๙.๑.๑ สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแล และจัดระดับความสําคัญของข้อมูล
๑๙.๑.๒ สํารวจข้อมูล และจัดระดับความสําคัญในการสํารองข้อมูล ดังนี้
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๔๗

ระดับ
๐
๑
๒
๓
๔
๕

ความหมาย
ไม่มีผลกระทบ
กระทบเล็กน้อย
กระทบค่อนข้างน้อย
กระทบค่อนข้างรุนแรง
กระทบรุนแรง
หยุดให้บริการ

คําอธิบายความหมายเพิ่มเติม
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดําเนินภารกิจ
มีผลกระทบในระดับที่ยังไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร
มีผลกระทบในระดับที่มีนัยสําคัญเล็กน้อย
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินภารกิจ
มีผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถในการดําเนินงานต่อไปได้
มีผลกระทบรุนแรงต่อการดํารงอยู่ขององค์กร

๑๙.๑.๓ ต้องจั ดให้ มีความถี่ในการสํ ารองให้ พอเพียง ในระบบที่มีความสํ าคัญสู ง เครื่องที่มี
ความสําคัญสูงควรเพิ่มความถี่การสํารองให้มากขึ้น ดังนี้
ที่
รายการ
๑ Web Servers
Application Server

๒

๓

๔

๕

ข้อมูลที่ต้องสํารอง
ค่า Configure
ข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์

ความถี่ในการสํารองข้อมูล
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
Full ๑ ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูล นั้น
ไปไว้นอกสถานที่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และ
สํารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
Database Server
ค่า Configure
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในฐานข้อมูล ของ Full ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ และนําสื่อบันทึกข้อมูล
ระบบที่สําคัญ
นั้นไปไว้นอกสถานที่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
และสํารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
Mail Server
ค่า Configure
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในเมล์บ็อกซ์
Full ๑ ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูล นั้น
ไปไว้นอกสถานที่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และ
สํารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
Domain Control Server ค่า Configure
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ฐานข้อมูล
Full ๑ ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูลนั้น
ไปไว้นอกสถานที่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และ
สํารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
Server อื่น ๆ
ค่า Configure
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล
Full ๑ ครั้งต่อเดือน และนําสื่อบันทึกข้อมูล นั้น
ไปไว้นอกสถานที่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และ
สํารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
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๔๘

๑๙.๑.๔ ต้องจัดทําผังหรือขั้นตอนการสํารองข้อมูล
๑๙.๑.๕ ต้องทดสอบข้อมูลที่สํารองไว้อย่างสม่ําเสมอ
๑๙.๑.๖ ต้องจัดทําบันทึกการสํารองข้อมูล และตรวจสอบว่าการสํารองข้อมูลสําเร็จหรือไม่ แก้ไข
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
๑๙.๑.๗ ต้องจัดให้มีการสํารองข้อมูลภายนอกสํานักงาน ในระบบที่มีความสําคัญระดับสูง โดย
นํ า ไปจั ด เก็ บ ไว้ ใ นห้ อ งความมั่ น คงสู ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มสํ า รองข้ อ มู ล ส่ ง ไปจั ด เก็ บ ที่ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์สํารอง จังหวัดนครราชสีมา
๑๙.๑.๘ ต้องจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลที่มีระดับความสําคัญสู ง (Encrypted backup) โดยการ
ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสํารองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
๑๙.๑.๙ ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หรือในกรณีที่พบปัญหาในการสํารองข้อมูลจนเป็นเหตุไม่สามารถดําเนินการอย่างสมบูรณ์ได้
๑๙.๑.๑๐ กําหนดชนิด เช่น Full หรือ Incremental เป็นต้น และช่วงเวลาการสํารองข้อมูลตาม
ความเหมาะสม พร้อมทั้งกําหนดสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล
๑๙.๑.๑๑ ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๙.๒ การกู้คืนข้อมูล ในกรณีที่พบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์จนเป็นเหตุ
ทําให้ต้องดําเนินการกู้คืนระบบ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดําเนินการแก้ไข รายงานผลการแก้ไขพร้อมทั้งบันทึกและ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้
๑๙.2.๑ ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สํารองไว้ หรือตามความเหมาะสมเพื่อ
กู้คืนระบบ
๑๙.๒.๒ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายกระทบต่อการ
ให้บริการ หรือการใช้งานของผู้ใช้งาน ให้แจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการกู้คืนระบบ
เป็นระยะจนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
๑๙.๒.๓ สาเหตุและวิธีการกู้คืน
สาเหตุ
กรณีที่ ๑ เกิดความเสียหายขึ้นกับโปรแกรม
ต้นฉบับ (Source Code)
กรณีที่ ๒ เกิดความเสียหายขึ้นกับฐานข้อมูล
(Database)
กรณีที่ ๓ เกิดความเสียหายขึ้นกับระบบปฏิบัติการ
(OS) โดยที่ฮาร์ดแวร์ยังคงทํางานปกติ

กรณีที่ ๔ เกิดความเสียหายขึ้นกับฮาร์ดแวร์

วิธีการ
ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับที่มีการใช้งานอยู่
ณ ปัจจุบัน หรือล่าสุด
ดําเนินการกู้คืนฐานข้อมูลที่เก็บไว้ล่าสุด เพื่อให้ใช้
งานได้ต่อเนื่องโดยที่ข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด
ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารใหม่ แ ละติ ด ตั้ง
ระบบงานจากโปรแกรมต้นฉบับที่มีการใช้งานอยู่ ณ
ปัจจุบัน หรือล่าสุด รวมถึงกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่เก็บไว้ล่าสุด
ให้ บริ ษั ทผู้ ดู แลแก้ ไขเบื้ องต้ นให้ ฮาร์ ดแวร์ สามารถ
ทํ างานได้ ตามปกติ และหากเกิ ดความเสี ยหายกั บ
ระบบปฏิบัติการและระบบงาน ให้บริษัทหรือผู้ ได้รับ
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๔๙

สาเหตุ

วิธีการ
มอบหมายดํ าเนิ นการติ ดตั้ งระบบปฏิ บั ติ การและ
ระบบงานนั้นใหม่ โดยใช้โปรแกรมต้นฉบับที่มีการใช้
งานอยู่ ณ ปั จจุ บั นหรื อล่ าสุ ด และกู้ คื นข้ อมู ล จาก
ฐานข้อมูลที่เก็บไว้ล่าสุด

๑๙.3 การจัดทําแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหน้าที่
๑๙.๓.๑ ต้องจัดทําแผนความพร้อมกรณีฉุกเฉิน โดยแผนความพร้อมกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการ
เห็นชอบจากผู้บริหารประกอบด้วย
๑) การกําหนดชนิดของภัยพิบัติ
๒) ประเมินความเสี่ยงที่มีผลทําให้ระบบที่มีระดับความสําคัญสูงติดขัดหรือไม่สามารถใช้
งานได้
๓) กําหนดขั้นตอนรับมือภัยพิบัติ
๑๙.๓.๒ ต้องทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และระบบแผน
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๙.3.๓ ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินความพร้อมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒๐. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
๒๐.๑ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Internal IT Auditor)
เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๒๐.๑.๑ กํ า หนดให้ ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายในเป็ น ผู้ ต รวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งระบบ
สารสนเทศและให้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๒๐.๑.๒ มีข้อตกลงร่วมกันสําหรับขอบเขตการตรวจสอบ ระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับการตรวจ
๒๐.๑.๓ มีข้อจํากัดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต้องตรวจสอบได้ในลักษณะที่
อ่านได้เพียงอย่างเดียว
๒๐.๑.๔ มีวิธีการที่ปลอดภัยสําหรับการอนุญาตให้ผู้ตรวจสามารถเข้าถึงข้อมูลชนิดที่สามารถ
เขียนหรือบันทึกข้อมูลได้
๒๐.๑.๕ มีการสร้างสําเนาข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทํางานบนข้อมูลสําเนา
๒๐.๑.๖ มีการทําลายหรือลบข้อมูลที่ทําสําเนาทิ้งโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ
๒๐.๑.๗ มีวิธีการแบบปลอดภัยสําหรับจัดเก็บหลักฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการตรวจ
๒๐.๑.๘ มี การกํ าหนดหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของผู้ ตรวจสอบและขั้ นตอนปฏิ บั ติ สํ า หรั บการ
ตรวจสอบ
๒๐.๑.๙ มีการกําหนดเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นเอกเทศจากกิจกรรมหรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ ะดํา เนิน การตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบกิจกรรมหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนดูแลหรือรับผิดชอบ)
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๕๐

๒๐.๒ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยผู้ตรวจสอบความมั่ นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(External IT Security Auditor) เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๒๐.๒.๑ ระบุความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าทางระบบปฏิบัติการเพื่อยึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบเข้าเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓) ความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบเครือข่ายเกิดการ
ขัดข้องระหว่างการใช้งาน
๔) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลักลอบใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๐.๒.๒ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงให้คํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑) ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุ
๒) ภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
๓) จุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ
๒๐.๒.๓ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่ อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศปีละ ๑ ครั้ง
๒๐.๒.๔ กําหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยง
๒๐.๒.๕ มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศอย่างน้อย ดังนี้
๑) ควรกําหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านได้
อย่างเดียว
๒) ในกรณี ที่ จํ า เป็ น ต้อ งเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ในแบบอื่ น ๆ ให้ ส ร้ า งสํ าเนาสํ าหรับ ข้ อมูล นั้น
สําหรับให้ผู้ตรวจสอบใช้งาน และควรทําลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้แหล่งจัดเก็ บ
ข้อมูลอื่นที่มีข้อกําหนดการเข้าถึงข้อมูล
๓) กําหนดให้ระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
๔) กําหนดให้เฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้ง บันทึกข้อมูลเหตุการณ์
(Event Log) แสดงการเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สําคัญ ๆ
๕) ในกรณีที่มีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดให้แยก
การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และจัดเก็บ
ป้องกันเครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการป้องกันเป็นอย่างดี
๒๐.๓ ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กร
หรือผู้หนึ่งผู้ใดอันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ “ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ” เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี่ ย ง
ความเสี ย หายหรืออัน ตรายที่เกิดขึ้นโดยตรง รวมถึงในกรณีที่มีการร้องเรียน และฟ้องร้องภายใต้กฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๕๑

๒๐.๔ รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศปี ล ะ ๑ ครั้ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
2๑. แนวปฏิบัติการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๑.๑ จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างสม่ําเสมอ โดยการจัดฝึกอบรม ใช้วิธีการเสริม
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมขององค์กร
๒๑.2 จัดสัมมนาหรือประชุม เพื่อเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติให้กับ ผู้ใช้งาน โดยมีแผนการการจัด
สัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยจะจัดร่วมกับการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาถ่ายทอดความรู้
๒๑.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้ อระวังใน
รูปแบบที่สามารถเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ
๒๑.4 ระดมการมี ส่ ว นร่ ว มและลงสู่ ภ าคปฏิ บั ติ ด้ ว ยการกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และสํ า รวจ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
๒๑.5 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เพื่ อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถป้องกันตนเองได้ และให้รับทราบขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุโปรแกรมไม่ประสงค์ดีว่าต้องดําเนินการ
อย่างไร
๒๑.6 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งานให้ตระหนักถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น
และสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
๒๑.7 ผู้ ใช้งานต้องตระหนั กและปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ได้ประกาศใช้ในประเทศไทย รวมทั้ง
กฎระเบียบขององค์กร และข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าว ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
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๕๒

หมวดที่ 4
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับผู้ใช้งานภายนอกและหน่วยงานภายนอก
๑. แนวปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
๑.๑ ผู้ใช้งานภายนอก หรือผู้มาติดต่อจากหน่วยงานภายนอก ที่นําเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายภายในองค์กร จะต้องขออนุญาตใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
๑.๒ ผู้ใช้งานภายนอก หรือผู้มาติดต่อจากหน่วยงานภายนอก กรณีจะขอใช้งานเครือข่ายไร้สาย ต้องทํา
การลงทะเบียนรหัสประจําตัวผู้ใช้งานกับส่วนยุทธศาสตร์และอํานวยการของกอง/สํานัก/กลุ่มขึ้นตรง
๑.๓ ผู้มาติดต่อจากหน่วยงานภายนอกสามารถเข้า-ออกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยบัตรผู้ติดต่อ
๑.๔ ผู้ มาติดต่อ จากหน่ ว ยงานภายนอกที่มาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอย
สอดส่องดูแลตลอดเวลา
๒. แนวปฏิบัติการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๒.๑ ผู้ใช้งานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ต้อง
ทําเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มสําหรับผู้ใช้งานภายนอก เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารของ
องค์กร
๒.๒ ผู้ใช้งานภายนอกที่ทํางานให้กับ องค์กรทุกหน่วยงาน จําเป็นต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผย
ข้อมูลขององค์กร โดยสัญญาต้องทําให้เสร็จก่อนให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
๒.๓ ผู้ให้บริการจากหน่วยงานภายนอก ต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัย และหากมีการปรับเปลี่ยนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการ
ของผู้ให้บริการว่าเป็นไปตามข้อกําหนด
๒.๔ เจ้าของโครงการซึ่งรับผิดชอบต่อโครงการที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก ต้องกําหนดการเข้า
ใช้งานเฉพาะบุคคลที่จําเป็นเท่านั้น และให้หน่วยงานภายนอกลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล และผู้ดูแลระบบต้อง
ควบคุมการปฏิบั ติงานนั้น ๆ ให้ มีความปลอดภัยทั้ง ๓ ด้าน คือ การรั กษาความลับ (Confidentiality) การรักษา
ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการรักษาความพร้อมที่จะให้บริการ(Availability)
๒.๕ ผู้ใช้งานภายนอกต้องยินยอมให้องค์กรตรวจสอบตามสัญญาการใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ควบคุมการใช้งานอย่างทั่วถึงตามข้อกําหนด
๒.๖ ในการจ้างเหมาพัฒนา บํารุงรักษาระบบ ผู้ใช้งานภายนอกที่เข้าถึงระบบสารสนเทศต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
๒.๖.๑ ตามสิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะที่จําเป็นขั้นต่ํา และระบบสารสนเทศที่อนุญาตให้ใช้งานนั้นมี
เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งานเท่านั้น
๒.๖.๒ ผู้ใช้งานภายนอกต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน สําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
๒.๖.๓ ในระบบที่มีความสําคัญสูงต้องทดสอบบนระบบทดสอบ (Test) ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะนํามา
ติดตั้งบนระบบจริง และก่อนการติดตั้งระบบจริงต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารก่อน
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๕๓

๓. แนวทางปฏิบัติการควบคุม เข้า-ออก ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
ผู้ใช้งานภายนอก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ผู้ใช้งานภายนอกต้องทําการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัว ตน เช่น บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับบัตรผู้ติดต่อ “Visitor” แล้วทําการลงบันทึกข้อมูล
๓.๒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่นําเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน จะต้องลงบันทึกรายการอุปกรณ์
ในแบบฟอร์ม หรือหนังสือการขออนุญาตเข้า-ออกให้ถูกต้องชัดเจน
๓.๓ ต้องติดบัตรผ่านตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสํานักงาน ปปส. ภาค ๓
และพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
๓.๔ สามารถเข้า-ออกสํานักงาน ปปส. ภาค ๓ ด้วยบัตรผู้ติดต่อ “Visitor” และพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
สํารองด้วยกุญแจ หรือบัตรอื่นใด โดยสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับเหตุผลความจําเป็นในการขอเข้าปฏิบัติงาน
๓.๕ พื้นที่ที่สามารถเข้าได้ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือหนังสือการขออนุญาตเข้า -ออกนั้นต้องมี
เจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลตลอดเวลา
๓.๖ สามารถนําผู้ติดตามเข้ามาช่วยงานได้ แต่ทุกคนจะต้องถูกบันทึกการเข้า-ออกทุกครั้ง
๓.๗ ต้องคืนบัตรผู้ติดต่อ “Visitor” กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และต้องได้รับการตรวจสอบ
การคืนบัตร และตรวจสอบแบบฟอร์ม หรือหนังสือการขออนุญาตเข้า-ออกว่ามีผู้ลงนามอนุญาตแล้วทุกครั้ง
๓.๘ ต้องได้รับการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ลงบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม หรือหนังสือการขออนุญาต
เข้า-ออกและตรวจสอบอุปกรณ์ที่นําออก
๓.๙ การเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองห้ามไม่ให้นําน้ําดื่ม หรือเครื่องดื่ม และ
อาหาร หรือของขบเคี่ยวเข้าไปรับประทานหรือดื่ม
๓.๑๐ พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองเป็นเขตปลอดอาวุธทุกชนิดห้ามนําเข้า-ออก

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ป.ป.ส.

๕๔

