มาตรการรองรับนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1. การควบคุมการเขาถึงและใช้งานสารสนเทศ (access control)
1.1 จัดทําบัญชีทรัพย์สินหรือทะเบียนทรัพย์สิน การจําแนกกลุ่มทรัพยากรของระบบหรือการทํางาน
โดยให้กําหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งาน
1.2 กำหนดเกณฑ์ ใ นการอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ถึ ง การใช้ ง านสารสนเทศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ ญ าต
การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจ ดังนี้
(1) กําหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
- อ่านอย่างเดียว
- สร้างข้อมูล
- ป้อนข้อมูล
- แก้ไข
- อนุมตั ิ
- ไม่มีสิทธิ
(2) กำหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอำนาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน (user access management) ทีไ่ ด้กำหนดไว้

(3) ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
(1) จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
- ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร เช่น ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นต้น
- ข้อมูลสารสนเทศด้านทีใ่ ห้บริการ เช่น ข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ข้อมูลระบบสื่อสาร เป็นต้น
(2) จัดแบ่งระดับความสําคัญของข้อมลู ออกเป็น 3 ระดับ คือ
- ข้อมูลที่มรี ะดับความสําคัญมากที่สุด
- ข้อมูลที่มรี ะดับความสําคัญปานกลาง
- ข้อมูลที่มรี ะดับความสําคัญน้อย
(3) จัดแบ่งลําดับชั้นความลับของข้อมูล
- ข้อมูลลับที่สุด หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่สุด
- ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
- ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข้อมูลทัว่ ไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทวั่ ไปได้
(4) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
- ระดับชั้นสําหรับผู้บริหาร
- ระดับชั้นสําหรับผู้ใช้งานทัว่ ไป
- ระดับชั้นสําหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย
(5) การกําหนดเวลาที่ได้เข้าถึง
(6) การกําหนดจํานวนช่องทางที่สามารถเข้าถึง
1.4 มีข้อกําหนดการใช้งานตามภารกิจ เพือ่ ควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (business requirements
for access control) โดยแบ่งการจัดทําข้อปฏิบัติเป็น 2 ส่วน คือ
(1) มีการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยให้กําหนดแนวทางการควบคุมการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ และสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศ

(2) มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อกําหนดด้านความ
มัน่ คงปลอดภัย
2. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management)
เพือ่ ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาต อย่างน้อยดังนี้
2.1 มีก ารกํ า หนดหลัก สูต รฝึก อบรมเกีย่ วกับ การสร้า งความตระหนั ก เรื่อ งความมัน่ คงปลอดภั ย
สารสนเทศ (information security awareness training)
2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับ ผู้ใ ช้งาน เพือ่ ให้เ กิด ความตระหนัก ความเข้า ใจถึงภัย และ
ผลกระทบที่เ กิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ร ะมัดระวังหรือรู้เ ท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกําหนดให้มี
มาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
2.3 มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ครอบคลุมในเรื่อง
ต่อไปนี้
(1) จัดทําแบบฟอร์มขอใช้ระบบงานสารสนเทศ และให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
เพือ่ ตรวจสอบสิทธิและดําเนินการตามขัน้ ตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
(2) มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล ไม่ซำ้ ซ้อนกัน
(3) การกําหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) จะกําหนดจากชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรตัว
แรกของนามสกุล หากซ้ำ ให้เพิ่มอักษรตัวทีส่ อง หรือจนกว่าจะไม่ซำ้ กับชื่อผู้ใช้งานคนอื่น
(4) จำกัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มภายใต้บัญชีรายชื่อเดียวกัน และอนุญาตให้ใช้เท่าที่จําเป็น
(5) มีการตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(6) จัดทําเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบด้วย
(7) มีการทําบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมตั ิเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
(8) มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และได้รับการพิจารณาอนุญาตจาผู้
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
(9)มีหลักเกณฑ์ในการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและการตัดออก
จากทะเบียนของผู้ใช้งาน เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนตําแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง
เป็นต้น
2.4 มีการบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (user management) โดยแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมและจํากัดสิทธิเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนีร้ วมถึง
สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึง ดังนี้
(1) แสดงกระบวนการในการมอบหมายหรือกําหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน

(2) มี ก ารกํ า หนดระดั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศที่ เ หมาะสมตามหน้ า ทีค่ วาม
รับผิดชอบ และตามความจําเป็นในการใช้งาน
(3) การมอบหมายสิทธิ ต้องสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึง
(4) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
2.5 มีการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งาน (user password management) โดยจัดทํา
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ดังนี้
(1) มีขนั้ ตอนปฏิบัติสําหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(2) การตั้งรหัสผ่านชัว่ คราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
(3) ส่งมอบรหัสผ่าน (password) ชั่วคราวให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการทีป่ ลอดภัย โดยหลีกเลี่ยง
การใช้บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในการจัดส่งรหัสผ่าน และผู้ใช้งาน
ควรตอบกลับทันที หลังจากได้รับรหัสผ่าน
(4) ผู้ใ ช้ง านต้อ งเปลี่ย นรหัส ผ่า นทัน ทีห ลัง จากได้รับ รหัส ผ่า นชัว่ คราว และควรเปลี่ย นให้
รหัสผ่านยากต่อการเดา
(5) เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว
(6) ต้องมีการลงนามเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของตน
(7) การเปลี่ยนรหัสผ่านต้องตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านปัจจุบันให้ถูกต้องก่อนที่จะ
อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสใหม่
(8) ในกรณีมีความจําเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการกําหนดระยะเวลาการใช้งานและ
ระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตําแหน่ง และมีการกําหนดสิทธิ
พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้ถึงระดับใดได้บ้าง และต้องกําหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัส
ผู้ใช้งานตามปกติ
2.6 การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights) ต้องมีกระบวนการ
ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนตําแหน่ง โอน ย้าย หรือสิน้ สุดการจ้าง เป็นต้น
3. การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities)
เพือ่ ป้ องกัน การเข้าถึงโดยไม่ได้รับ อนุญาต การเปิดเผย การล่ว งรู้ หรือการลักลอบทําสําเนาข้อมูล
สารสนเทศ มีข้อปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
3.1 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (password use) สําหรับผู้ใช้งาน เพือ่ ให้สามารถ
กําหนดรหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
(1) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวทันทีเมือ่ ล็อกอินเข้าใช้งานระบบครั้งแรก

(2) ควรตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
(3) ควรกําหนดรหัสผ่าน ให้มีตัวอักษรจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสม
กันระหว่างตัวอักษรทีเ่ ป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
(4) ไม่ควรกําหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว หรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคําศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
(5) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากอักขระที่เรียงกัน หรือกลุ่มเหมือนกัน
(6) ไม่ ใ ช้ ร หั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลสํ า หรั บ การใช้ แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
(7) เก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ
(8) ไม่จดหรือบันทึกรหสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ทงี่ ่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น หรือ เก็บ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
(9) ต้องไม่กําหนดให้มีการบันทึกหรือช่วยจํารหัสผ่านส่วนบุคคล (Save Password)
(10) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
(11) กรณีที่มีความจําเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นเนื่องจากงาน หลังจากดําเนินการเรียบร้อย
ให้ทาํ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(12) ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เมื่อ
ทราบว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้
(13) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสําหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
(14) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิม
(15) ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัส ถีก่ ว่าผู้ใช้งานทัว่ ไป
3.2 การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานทีอ่ ุปกรณ์ ให้กําหนดแนวปฏิบัติทเี่ หมาะสมเพื่อป้องกัน ไม่ให้
ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล ดังนี้
(1) มีการกําหนดข้อปฏิบัติให้ป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เพือ่ ป้องกันการสูญหาย
หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) มีมาตรการป้องกันอุปกรณ์ทไี่ ม่มีผู้ใช้งาน หรือต้องปล่อยทิง้ ไว้โดยไม่มีผู้ดูแลชั่วคราว
(3) สร้างความตระหนักให้เกิดความเข้าใจในมาตรการป้องกัน
(4) ต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
(5) ตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าจอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 45 นาที และต้องใส่
รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
(6) ต้องล็อคอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สําคัญ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้ง โดย ไม่ได้
ดูแลชั่วคราว
3.3 การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (clear desk and clear screen policy)
ต้องควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินสารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิและต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้น จากการ
ใช้งาน ดังนี้

(1) มีการกําหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินขององค์กร และควบคุมไม่ให้มีการทิง้ หรือปล่อย
ทรัพย์สินสารสนเทศที่สําคัญให้อยู่ในสถานที่ทไี่ ม่ปลอดภัย ให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น
- การจัดการบริเวณล้อมรอบ
- การควบคุมการเข้า-ออก
- การจัดบริเวณการเข้าถึง การส่งผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก
- การวางอุปกรณ์
- ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทํางาน
(2) การป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดอื่น ๆ
- วัฒนธรรมองค์กร
(3) มีการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้กลไกการพิสูจน์ตัวตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งาน
(4) มีการกําหนดขอบเขตของการป้องกัน ดังนี้
- ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใดๆ เพือ่ ป้องกันทรัพย์สินของหน่วยงาน
- ลงชื่อออกจากระบบทันที เมือ่ จาเป็นต้องปล่อยทิง้ โดยไม่มผี ู้ดูแล
- จัดเก็บข้อมูลสําคัญในสถานที่ที่มคี วามปลอดภัย
- ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
- ป้องกันเครื่องโทรสาร เมือ่ ไม่มีผู้ใช้งาน
- ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
- ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ กล้องดิจิตอล เครื่อง
สําเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เป็นต้น
- นําเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทนั ทีทพี่ ิมพ์งานเสร็จ
3.4 ผู้ใช้งานอาจนําการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 ดังนี้
(1) ต้องแสดงหลักเกณฑ์ในการกําหนดเรื่องข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่สําคัญยิ่งยวด
(2) ต้องแสดงข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าถึงข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่สําคัญยิง่ ยวด
4. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control)
เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
4.1 การใช้บริการเครือข่าย ต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(1) มีการกําหนดระบบสารสนเทศที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง โดยระบุเครือข่าย หรือบริการ ที่
อนุญาตให้มีการใช้งานได้

(2) มีข้อปฏิบัติสําหรับผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เ พียงบริการที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(3) กําหนดการใช้งานระบบสารสนเทศที่สําคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
(application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless LAN) ระบบ
อินเทอร์เน็ต (internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าทีแ่ ละ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้ ต้องทบทวนสิทธิ ดังกล่าวอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
4.2 การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน (user authentication for external connections)
จะต้องมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการให้มกี ารยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานสามารถ
เข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ ดังนี้
(1) ผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ ต้องแสดงตัวตน (identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (username) ทุกครั้ง
(2) ให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูลโดยจะต้องมี วิธีการ
ยืน ยัน ตัว บุคคล (authentication) เพือ่ แสดงว่าเป็น ผู้ใช้งานตัว จริง เช่น การใช้
รหัสผ่าน (password) หรือการใช้สมาร์ทการ์ด หรือการใช้ USB token ที่มคี วามสามารถ
PKI เป็นต้น
(3) จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตน สําหรับการเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 วิธี
(4) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากอินเทอร์เน็ต ให้มกี ารตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
4.3 การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (equipment identification in networks) ต้องมีวิธีการหรือ
กระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ โดยสามารถใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยันการ
เข้าถึง ดังนี้
(1) ให้กําหนดวิธีการพิสูจน์ตัวตนทุกครัง้ ที่ใช้อุปกรณ์
(2) มีการควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสม
(3) จํากัดผู้ใช้งานทีส่ ามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้
4.4 การป้องกันพอร์ตที่ใช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (remote diagnostic and
Configuration port protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการ เข้าถึง
ทางกายภาพและทางเครือข่าย
(1) แสดงขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ในการควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สําหรับตรวจสอบและ
ปรับแต่งระบบ สําหรับการเข้าถึงทางกายภาพและการเข้าถึงทางเครือข่าย
(2) กําหนดวิธีการป้องกันช่องทางที่ใช้บํารุงรักษาระบบผ่านเครือข่าย
(3) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตทีใ่ ช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบให้ใช้
งานได้อย่างจํากัดระยะเวลาเท่าที่จําเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็น ลาย
ลักษณ์อักษร

4.5 การแบ่งแยกเครือข่าย (segregation in networks) ต้องทําการแบ่งแยกเครือข่ายสําหรับกลุ่ม
ผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายสําหรับผู้ใช้งานภายใน และเครือข่ายสําหรับผู้ใช้งานภายนอก
4.6 การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (network connection control) ต้องควบคุมการเข้าถึง
หรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง ดังนี้
(1) มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
(2) จํากัดสิทธิ ความสามารถของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
(3) ระบุอุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
(4) มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทัง้ ในระดับเครือข่าย และระดับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(5) ควบคุมไม่ให้มกี ารเปิดให้บริการบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.7 การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (network routing control) ต้องควบคุมการจัด
เส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ ดังนี้
(1) ควบคุมไม่ให้มกี ารเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
(2) กําหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่าย เพือ่ แยกเครือข่ายย่อย
(3) กําหนดมาตรการการบั งคับ ใช้เส้นทางเครือข่าย สามารถเชื่อมเครือข่ายปลายทางผ่าน
ช่องทางที่กําหนดไว้ หรือจํากัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย
4.8 การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
(1) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (remote access) สู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ
หน่วยงานต้องมีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่
ระบบภายใน
(2) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (remote access) ต้องมีการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
(3) วิธีการใดๆก็ตามทีส่ ามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้จากระยะไกลต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากผู้อํานวยการศูนย์หรือผู้ดูแลระบบทีไ่ ด้รับมอบหมายก่อน และมีการควบคุม
อย่า งเข้ม งวดก่อ นนํา มาใช้แ ละผู้ใ ช้ง านต้อ งปฏิบัติตามข้อ กํา หนดของการเข้า สู่ร ะบบ
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด
(4) ก่อนทําการให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล
หรือความจําเป็นในการดําเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้อํานวยการศูนย์หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
(5) มีการควบคุม พอร์ต (port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัด กุม การเข้าสู่ร ะบบโดยการ
โทรศัพท์เข้ามานั้น ต้องดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบและวิธีการหมุนเข้าต้องได้รบั การ
อนุมัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น

(6) การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความจําเป็นเท่านั้น
และไม่ควรเปิด port และ modem ทีใ่ ช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จําเป็น ช่องทางดังกล่าวควรตัด
การเชื่อมต่อเมือ่ ไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมือ่ มีการร้องขอที่จําเป็นเท่านั้น
5. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ผู้ดูแลระบบ (system administrator) ต้องติดตั้งโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ (domain
controller) เพือ่ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่องของหน่วยงานและกําหนดชื่อผู้ใช้งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ให้กับผู้ใช้งานเพือ่ เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
5.2 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยันตัวตนที่มนั่ คงปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต้องจัดไม่ให้ระบบแสดงรายละเอียดสําคัญหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบก่อนทีก่ าร
เข้าสู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
(2) ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมือ่ พบว่ามีการพยายามคาดเดา
รหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
(3) จํากัดระยะเวลาสําหรับใช้ในการป้อนรหัสผ่าน
(4) จํากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจากอาจสร้าง
ความเสียหายให้กับระบบได้
5.3 ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (user identification and authentication) ต้องกําหนดให้
ผู้ใช้งานมีขอ้ มูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน
และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการ
ยืนยันตัวตนทีเ่ หมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานทีร่ ะบุถึง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้ใช้งานต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สําหรับเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน
(2) หากอนุญาตให้ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ร่วมกัน ต้องขึ้นอยู่
กับความจําเป็นทางด้านธุรกิจหรือด้านเทคนิค
(3) สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น Smart Card
5.4 การบริหารจัดการรหัสผ่าน (password management system) มีระบบบริหารจัดการ
รหัสผ่านที่สามารถทํางานเชิงโต้ตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการกําหนด
รหัสผ่านที่มีคุณภาพ
เมื่อได้ดําเนินการติดตั้งระบบแล้ว ให้ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของทุกชื่อผู้ใช้งานที่
ได้ถกู กําหนดไว้เริ่มต้นทีม่ าพร้อมกับการติดตั้งระบบโดยทันที
5.5 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใช้งาน
โปรแกรมอรรถประโยชน์สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สําคัญ เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์บาง

ชนิดสามารถทําให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้ เพื่อป้องกันการ
ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมัน่ คงปลอดภัยทีไ่ ด้กําหนดไว้หรือที่มอี ยู่แล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
(1) จํ า กั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง และกํ า หนดสิ ท ธิ อ ย่ า งรั ด กุ ม ในการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ โ ปรแกรม
อรรถประโยชน์
(2) กําหนดให้อนุญาตใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นรายครั้งไป
(3) จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจํา
(4) มีการเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้
(5) กําหนดให้มีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ทไี่ ม่จาํ เป็นออกจากระบบ
5.6 เมือ่ มีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น (session
time-out)
(1) ให้กําหนดหลักเกณฑ์การยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อว่างเว้นจากการใช้งานเป็น
เวลา 30 นาทีเป็นอย่างน้อย หากเป็นระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสําคัญสูง ให้กําหนด
ระยะเวลายุติการใช้งานระบบเมื่อว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นขึ้นหรือเป็นเวลา 15 นาที
ตามความเหมาะสม เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) ถ้าไม่มีการใช้งานระบบ ต้องทําการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์และการเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบโดยอัตโนมัติ
(3) เครื่องปลายทางที่ตั้งอยู่ในพืน้ ที่ท่มี ีความเสี่ยงสูงต้องมีการกําหนดระยะเวลาให้ทําการปิด
เครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจากทีไ่ ม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาตามที่กําหนด
5.7 การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time) ต้อง
จํากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพือ่ ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัยมากยิ่งขึน้ สําหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มี
ความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ในการจํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ สําหรับระบบ
สารสนเทศหรือแอพพลิเคชั่นทีม่ ีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
งานได้นานที่สุดภายในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้น เช่น กําหนดให้ใช้งานได้ 3 ช.ม. ต่อการ
เชื่อมต่อหนึ่งครั้ง กําหนดให้ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาการทํางานของหน่วยงานตามปกติเท่านั้น
(2) การกําหนดช่วงเวลาสําหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากเครื่องปลายทาง จะต้อง
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงของที่ตั้งของเครื่องปลายทางด้วย
(3) กําหนดให้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบงานที่มีความสําคัญสูง ระบบงานที่มีการใช้งานใน
สถานที่ที่มคี วามเสี่ยง (ในทีส่ าธารณะหรือพืน้ ทีภ่ ายนอกสํานักงาน) เป็นต้น มีการจํากัดช่วงระยะเวลา
การเชื่อมต่อ

6. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชัน่ และสารสนเทศ (application and
information access control) โดยต้องมีการควบคุม อย่างน้อยดังนี้
6.1 การจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (information access restriction) ต้องจํากัดหรือควบคุมการ
เข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน
(functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยให้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจํากัดหรือควบคุมการ
เข้าถึงหรือเข้าใช้งานทีส่ อดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศที่ได้กําหนดไว้
6.2 ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงต่อหน่วยงาน จะต้องดําเนินการดังนี้
(1) ต้อ งแยกระบบซึ่ง ไวต่อ การรบกวนดัง กล่า วออกจากระบบอื่น ๆ และแสดงให้เ ห็น ถึ ง
ผลกระทบและระดับความสําคัญต่อหน่วยงาน
(2) มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ
(3) มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอก
หน่วยงาน (mobile computing and teleworking) ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบดังกล่าว
6.3 การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการที่
เหมาะสมในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเสี่ยง
ของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
6.4 การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (teleworking) ต้องกําหนดแนวปฏิบัติ แผนงานและ
ขัน้ ตอนปฏิบัติเพือ่ ปรับใช้สําหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน
7. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
7.1 ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของหน่วยงาน จะต้องทําการลงทะเบียนกับผู้ดูแล
ระบบโดยจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อํานวยการศูนย์หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย
7.2 ผู้ดูแลระบบ (system administrator) ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ต้องทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิผู้ใช้งานการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้ส าย รวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ทัง้ นี้ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตาม
ความจําเป็นในการใช้งาน
(2) ต้องทําการลงทะเบียนอุปกรณ์ทกุ ตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
(3) ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point) เพื่อป้องกันไม่ให้
สัญญาณของอุปกรณ์รวั่ ไหลออกนอกพื้นทีใ่ ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย และป้องกันไม่ให้
ผู้โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้

(4) ควรทําการเปลี่ยนค่า SSID (service set identifier) ที่ถูกกําหนดเป็นค่า Default มาจาก
ผู้ผลิตทันทีที่นาํ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point) มาใช้งาน
(5) ควรเปลี่ยนค่าชื่อบัญชีรายชื่อและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสําหรับการตั้งค่าการทํางาน
ของอุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายและควรจะเลื อ กใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ และรหั ส ผ่ า นที่ ค าดเดาได้ ย าก
เพือ่ ป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
(6) ต้องกําหนดค่าใช้ Wep (wired equivalent privacy) หรือ WPA (Wi-Fi protected
access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN client และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (access point) เพื่อให้ยากต่อการดักจับและทําให้ปลอดภัยมากขึ้น
(7) ควรเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (media access control address) และชื่อ
ผู้ใ ช้ (username) รหั ส ผ่ า น (password) ของผู้ ใ ช้ ง านที่ มีสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ง านระบบ
เครื อ ข่ า ยไร้ ส าย โดยจะอนุ ญ าตเฉพาะอุ ป กรณ์ ที่ มี MAC Address และชื่ อ ผู้ ใ ช้
(username) รหัสผ่าน (password) ตามที่กําหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย
ได้อย่างถูกต้อง
(8) ควรจะมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก (firewall) ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายกั บ
เครือข่ายภายในหน่วยงาน
(9) ควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย
อย่างสม่ําเสมอ เพื่ อคอยตรวจสอบและบัน ทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัย ที่เ กิด ขึ้นในระบบ
เครือ ข่ายไร้ส าย และเมื่ อตรวจสอบพบการใช้ งานระบบเครื อข่ายไร้ส ายที่ผิดปกติใ ห้
รายงานต่อผู้อํานวยการศูนย์ทราบโดยทันที
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (physical and environmental
security)
8.1 ศูนย์ขอ้ มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (data center)
(1) ให้ศูนย์เป็นผู้กําหนดพื้น ที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจน และจัดทํา
แผนผังแสดงตําแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการกําหนดพื้นที่
ดังกล่าวแบ่งออกได้เป็นพื้นที่ทํางาน พื้นที่ติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบสารสนเทศหรือ
ระบบเครือข่าย พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
(2) ให้ศูนย์เป็นผู้กําหนดสิทธิในการเข้าถึงพืน้ ที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) ให้ศูนย์กําหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นทีใ่ ช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) หน่ว ยงานภายนอกที่นํา เครื่อ งคอมพิว เตอร์ หรืออุ ป กรณ์ที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านระบบ
เครือข่ายภายในหน่ว ยงาน จะต้องลงบัน ทึกในแบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้งานเครื่ อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และต้องมีเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาลงนาม
(5) มีระบบสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งานโดยให้มีระบบดังนี้ เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้าสํารอง ระบบน้ําและเครื่องดับเพลิง
ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น และให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุน
เหล่านั้นอย่างสม่ําเสมอให้มั่นใจได้ว่า ระบบทํางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการ
ล้มเหลวในการทํางานของระบบ
(6) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนกรณีท่ีระบบสนับ สนุนการทํางานภายในห้องเครื่อง
ทํางานผิดปกติหรือหยุดการทํางาน
8.2 การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (cabling security)
(1) หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไปในบริเวณ
ที่มบี ุคคลภายนอกเข้าถึงได้
(2) ให้มกี ารร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัดสายสัญญาณ
เพือ่ ทําให้เกิดความเสียหาย
(3) ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพือ่ ป้องกันการแทรกแซงรบกวน
ของสัญญาณซึ่งกันและกัน
(4) ทําป้ายชื่อสําหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพือ่ ป้องกันการตัดต่อสัญญาณผิดเส้น
(5) จัดทําผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(6) ห้องที่มีส ายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ปิด ใส่ส ลักให้ส นิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ
บุคคลภายนอก
(7) พิจารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติกแทนสายสัญญาณสื่อสารแบบเดิม (เช่น สายสัญญาณ
แบบ coaxial cable) สําหรับระบบสารสนเทศที่สําคัญ
(8) ดําเนินการสํารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับ
สัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
8.3 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ (equipment maintenance)
(1) ให้มกี ําหนดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่แนะนําโดยผู้ผลิต
(2) ปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนํา
(3) จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบํารุงรักษาอุปกรณ์สําหรับการให้บริการทุกครั้ง เพือ่ ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง

(4) จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทพี่ บ เพือ่ ใช้ในการประเมินและปรับปรุง
อุปกรณ์ดังกล่าว
(5) ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาทําการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน
(6) จัดให้มีการอนุมตั ิสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสําคัญโดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
(ทีม่ าทําการบํารุงรักษาอุปกรณ์) เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.4 การนําทรัพย์สินของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (removal of property)
(1) ให้มกี ารขออนุญาตก่อนนําอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
(2) กําหนดผู้มอี ํานาจในการเคลื่อนย้ายหรือนําอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน
(3) กําหนดระยะเวลาของการนําอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
(4) เมือ่ มีการนําอุปกรณ์ส่งคืน ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับระยะเวลาที่อนุญาต และตรวจสอบ
การชํารุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย
(5) บันทึกข้อมูลการนําอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
เพื่อเอาไว้เป็น
หลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้ง บันทึกข้อมูลเพิม่ เติมเมือ่ นําอุปกรณ์ส่งคืน
8.5 การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (security of equipment off-premises)
(1) กําหนดมาตรการความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันความเสี่ยงจากการนําอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์
(2) ไม่ทงิ้ อุปกรณ์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไว้โดยลําพังในที่สาธารณะ
(3) เจ้าหน้าที่มคี วามรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
8.6 การกําจัดอุปกรณ์หรือการนําอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (secure disposal or re-use of equipment)
(1) ให้ทาํ ลายข้อมูลสําคัญในอุปกรณ์ก่อนทีจ่ ะกําจัดอุปกรณ์ดังกล่าว
(2) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลทีม่ ีความสําคัญในอุปกรณ์
สําหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนทีจ่ ะอนุญาตให้ผู้อื่นนําอุปกรณ์นนั้ ไปใช้งานต่อ เพือ่ ป้องกันไม่ให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลสําคัญนั้นได้
8.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเอกสารระบบสารสนเทศ
(1) จัดเก็บเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศไว้ในสถานที่ที่มนั่ คงปลอดภัย
(2) ให้มกี ารควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโดยผู้เป็นเจ้าของระบบนั้น
(3) ควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่เ กี่ย วข้องกับระบบสารสนเทศที่จัด เก็บหรือเผยแพร่อยู่บ น
เครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนั้น

9. การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
9.1 ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
(1) ให้มีการควบคุมการเปลี่ย นแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานเพื่อป้องกันความ
เสียหายหรือการหยุดชะงักที่มตี ่อระบบสารสนเทศนั้น
(2) ให้ผู้ดูแ ลระบบที่ไ ด้รับ การอบรมแล้ว หรือ มีค วามชํา นาญเท่า นั้นที่ จ ะเป็น ผู้ทํา หน้า ที่
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(3) การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศต้องมีการขออนุมตั ิให้ติดตั้งก่อนดําเนินการ
(4) ไม่ควรติด ตั้งซอร์ส โค้ด คอมไพเลอร์ (complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการนั้นๆ
(5) กําหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี่สําหรับซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศไว้ใน
สถานที่ที่มคี วามมัน่ คงปลอดภัย
(6) กําหนดให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกีย่ วข้องต้องทําการทดสอบระบบสารสนเทศตามจุดประสงค์ที่
กําหนดไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ ก่อนดําเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ทเี่ ป็นตัวระบบสารสนเทศ เป็นต้น
(7) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทําการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน ก่อนดําเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศ
(8) ให้มีการจัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม ขั้นตอน
ปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้องของระบบสารสนเทศในกรณีที่จําเป็นต้องกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าเหล่านั้น
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
(9) ให้มกี ารระบุความต้องการทางสารสนเทศสําหรับระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง ก่อนทีจ่ ะเริ่มต้นทํา
การพัฒนา
9.2 ให้มีการทบทวนการทํางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
(1) แจ้งให้ผู้เกีย่ วข้องกับระบบสารสนเทศได้รบทราบเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวนก่อน
ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
(2) พิจารณาวางแผนดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
วางแผนด้านงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ ในกรณีที่หน่วยงานต้องเปลี่ยนไปใช้ ระบบปฏิบัติการ
ใหม่

9.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก
(1) ควรจัดให้มีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างจากภายนอก
(2) ให้ ร ะบุ ว่ า ใครจะเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสํ า หรั บ ซอร์ ส โค้ ด ในการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์โดยผู้รบั จ้างให้บริการจากภายนอก
(3) ให้กําหนดเรื่องการสงวนสิทธิทจี่ ะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่
จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกโดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ทํากับผู้ให้บริการภายนอก
นั้น
(4) ให้มีก ารตรวจสอบโปรแกรมไม่ป ระสงค์ ดี ในซอฟต์แ วร์ ต่า งๆ ที่จ ะทํ า การติด ตั้ ง ก่อ น
ดําเนินการติดตั้ง
9.4 มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
(1) กําหนดให้มีการจัดทําบัญชีของระบบสารสนเทศเพื่อใช้สําหรับกระบวนการบริหารจัดการ
ช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น ควรมีการบันทึกดังต่อไปนี้
- ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชันที่ใชงาน
- สถานที่ทตี่ ิดตั้ง
- เครื่องทีต่ ิดตั้ง
- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
- ข้อมูลสําหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟแวร์นั้นๆ
(2) กําหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สําคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยทันที
(3) กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ ให้ผู้ดูแลระบบการดําเนินการ
ดังนี้
- มีการเฝ้าระวังและติดตาม ประเมินความเสี่ย งสําหรับช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
รวมทัง้ การประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกีย่ วข้องดําเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
- ให้กําหนดแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการติดตามช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน
- กําหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับ
ช่องโหว่นั้น
(4) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตทีใ่ ช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบให้ใช้
งานได้อย่างจํากัดระยะเวลาเท่าที่จําเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
9.5 การบันทึกเหตุการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (audit logging) มีการบันทึก
พฤติกรรมการใช้งาน (log ) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(1) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
(2) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
(3) ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ

(4) ข้อมูลเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น
(5) ข้อมูลการล็อกอิน ทัง้ ที่สําเร็จและไม่สําเร็จ
(6) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทัง้ ที่สําเร็จและไม่สําเร็จ
(7) ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชั่นของระบบ
(8) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอพพลิเคชัน
(9) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทํากับไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น
(10) ข้อมูลไอพีแอดเดรสทีเ่ ข้าถึง
(11) ข้อมูลโพรโตคอลเครือข่ายที่ใช้
(12) ข้อมูลแสดงการหยุดการทํางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(13) ข้อมูลแสดงการสํารองข้อมูลไม่สําเร็จ
10. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
10.1 การใช้งานทัว่ ไป
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น
ผู้ใช้งานจึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ งานของหน่วยงาน
(2) โปรแกรมที่ ไ ด้ ถูก ติ ด ตั้ง ลงบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน ต้ อ งเป็ น โปรแกรมที่
หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรม
ต่าง ๆ และนําไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนําไปให้ผู้อื่นใช้งาน
โดยผิดกฎหมาย
(3) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทําการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน
(4) การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมจะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง หรือ ผู้รับ จ้างในการบํารุง รัก ษาเครื่องคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ทไี่ ด้ทํา
สัญ ญากับหน่วยงานเท่านั้น
(5) ก่อนการใช้งานสื่อบัน ทึกพกพาต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัส โดยโปรแกรม
ป้องกันไวรัส
(6) ไม่เก็บข้อมูลสําคัญของหน่วยงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
(7) ไม่นาํ อาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
(8) ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Disk Drive

(9) ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตก
จากโต๊ะทํางาน หรือหลุดมือ เป็นต้น
(10) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มอี ากาศร้อนจัด
ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ เป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
(11) หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอย ขีด
ข่วนหรือทําให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
(12) ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
(13) การเคลื่อนย้ายเครื่อง ขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ ให้ทําการยกจากฐานภายใต้แป้นพิมพ์
ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น
(14) ไม่ใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชื้น เช่น อาหาร
กาแฟ เครื่องดืม่ ต่าง ๆ เป็นต้น
(15) ผู้ใช้งานมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล๊อคเครื่องขณะที่ไม่ได้ใช้งาน
ไม่วางเครื่องทิง้ ไว้ในทีส่ าธารณะ หรือในบริเวณที่มคี วามเสีย่ งต่อการสูญหาย
10.2 การสํารองข้อมูลและการกู้คืน
(1) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสํารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่น ๆ เช่น
CD, DVD, External Hard Disk เป็นต้น
(2) ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสํารอง (backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่
เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สํารองไว้อย่างสม่ำเสมอ
(3) ผู้ใช้งานควรประเมินความเสี่ยงว่าข้อมูลที่เก็บไว้บน Hard Disk ไม่ควรจะเป็นข้อมูลสําคัญ
เกี่ยวข้องกับการทํางาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไม่กระทบต่อการดําเนินการของ
หน่วยงาน
11. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
11.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องกําหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ล ะประเภทชั้นความลับทัง้ การเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ
รวมถึงวิธีการทําลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ

11.2 เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
เหล่านี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
11.3 วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทัง้ การเข้าถึงโดยตรงและการ
เข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) เพือ่ ใช้
ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
11.4 การรับส่งข้อมูลสําคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (encryption) ทีเ่ ป็น
มาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ XMLEncryption เป็นต้น
11.5 ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีท่ีนําเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอก
พื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสํารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน
เป็นต้น
12. การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
12.1 การใช้งานสําหรับผู้ใช้งาน
(1) ผู้ใช้งานทีต่ ้องการใช้งาน e-mail ของหน่วยงานต้องทําการกรอกข้อมูลคําขอเข้าใช้งานและ
ยื่ น คํ า ขอกั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่อ ดํ า เนิ น การกํ า หนดสิ ท ธิ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านรายใหม่ แ ละรหั ส ผ่ า น
(password)
(2) เมื่อได้รบั รหัสผ่าน (password) จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) โดยทันที หลังจาก
การเข้าสู่ระบบเป็นครัง้ แรก
(3) ต้องใช้ e-mail ของหน่วยงานเพือ่ ติดต่องานของราชการเท่านั้น
(4) ไม่ควรใช้ e-mail address ของผู้อื่นเพื่ออ่าน รับส่งข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอม
จากเจ้าของ e-mail และให้ถือว่าเจ้าของ e-mail เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ ใน
e-mail ของตน
(5) หลังจากการใช้งาน ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพือ่ ป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบ
(6) ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานไม่ควรระบุความสําคัญของข้อมูลลงใน
หัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(7) ควรตรวจสอบและลบ e-mail ของตนเองทุกวัน เพือ่ ลดปริมาณการใช้พื้นทีข่ องระบบ
e-mail ให้เหลือจํานวนน้อยทีส่ ุด
(8) ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เป็นความลับ
ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้อง
(9) ปฏิบัติตามวิธีการใช้งานรหัสผ่าน (password use) ทีไ่ ด้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

12.2 แนวทางการควบคุมการใช้งานสําหรับผู้ดูแลระบบ (system administrator)
(1) กําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเข้าใช้
บริการของผู้ใช้ระบบและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
(2) กําหนดจํานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่าน (password) ผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
(3) มีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนตําแหน่ง โอน ย้าย หรือสิน้ สุดการจ้าง เป็นต้น
(4) มีการควบคุมการเข้าถึงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการเข้าถึงผู้ใช้งาน (user access
management) ทีไ่ ด้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
13. การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
13.1 กําหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยทีห่ น่วยงานจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy , firewall เป็นต้น ห้ามผู้ใช้งานทําการ
เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Dial-Up Modem ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจําเป็นและได้รับ
การอนุมตั ิจากผูด้ ูแลระบบที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น
13.2 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทําการอุดช่องโหว่
ก่อนที่จะทําการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ของระบบปฏิบัติการ
13.3 ผู้ใช้งานต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามสิทธิทไี่ ด้รับตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ทางข้อมูล ของหน่วยงาน และต้องไม่ใช้ระบบอินเทอร์เ น็ตของหน่ว ยงาน
เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทําการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ทขี่ ัดต่อ
ศีลธรรม เว็บไซต์ที่มเี นื้อหาอันอาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมัน่ คงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือเว็บไซต์ทเี่ ป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือข้อมูลทีอ่ าจก่อความเสียหายให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
13.4 ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
13.5 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการ
ดาวน์โหลดการปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
13.6 ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่เ ปิดเผยข้อมูล ทีส่ ําคัญและเป็น
ความลับของหน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความทีย่ ั่วยุ ให้ร้าย ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของหน่วยงาน การทําลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
13.7 หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานทําการปิดเว็บบราวเซอร์เพือ่ ป้องกันการ
เข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ

14. การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
14.1 อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบและลักษณะตามทีห่ น่วยงานได้กําหนดไว้เท่านั้น
14.2 ผู้ใช้งานทีใ่ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องมีความตระหนักเรื่องความมัน่ คงปลอดภัย
อยู่เสมอ และต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ ที่มีผลกระทบกับหน่วยงานจากการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์
14.3 หากเกิดปัญหาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่อาจมีผลกระทบกับหน่วยงาน
ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด เพือ่ ดําเนินการตามความเหมาะสม
15. การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log)
เพือ่ ให้ขอ้ มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log) มีความถูกต้องและสามารถระบุถงึ ตัวบุคคลได้
จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log) (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้จัดเก็บ)
16. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของกรมสามารถแยก ประเภท
ความเสี่ยงด้านเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์เครื่องมือ และอุปกรณ์
เองอาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทําลายระบบจาก
Cracker เป็นต้น
1.2 ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ การจัดความสําคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบ สารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่างๆ ของกองเกินกว่าอํานาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทําให้เกิดความ เสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้
1.3 ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตาม ธรรมชาติ
หรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำท่วม
ไฟไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
1.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหาร จัดการที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินการด้านสารสนเทศ

ลำดับ
1

2

3
4

5
6

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนงาน
รายละเอียด
ระยะเวลา
-วางแผนการ/กำหนดขอบเขต
5 วัน
วางแผนการ/กาหนดขอบเขต
ตรวจสอบหาข้อมูลการประเมินความ
เสี่ยงและศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ปฏิบัติการตรวจสอบพร้อมระบุความ 5 วัน
ปฏิบตั ิการตรวจสอบความเสี่ยง
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อ
5 วัน
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จัดระดับความเสี่ยง จัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
5 วัน
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเสี่ยง
หรือในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินให้
พัฒนาระบบ
ดำเนินการตามแผนรองรับ
สถานการณ์จากภัยพิบัติอันอาจมี
ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ดำเนินการตามมาตรการจัดการ
10 วัน
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงพร้อมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง
-วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินการ
5 วัน
วิเคราะห์และสรุ ปผล
บริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เสนอผู้บริหาร
รวมระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
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