คำ�นำ�
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับหน่วยงาน โดยช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนในการดำ�เนินงาน อย่างไรก็ตาม แม้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์
และอำ�นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แต่กม็ คี วามเสีย่ งต่อการถูกโจมตีจากผูไ้ ม่หวังดีได้มากขึน้ ซึง่ อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบหรือการบุกรุกโจมตีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อก่อกวน
ให้ระบบใช้การไม่ได้ รวมถึงการขโมยข้อมูลหรือความลับทางราชการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้างความเสียหาย
ด้านระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก ทัง้ ยังส่งผลทางลบต่อชือ่ เสียงหรือภาพพจน์ของหน่วยงาน ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริการ
และผูด้ แู ลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จึงมีความจำ�เป็นจะต้องตระหนักถึงการดูแลบำ�รุงรักษา
และการควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยมีหลักสำ�คัญด้วยกัน ๓ ประการ คือ
ความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำ�แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ ซึง่ ดำ�เนินการภายใต้พระราชกฤษฎีกากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารทำ�ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
แก่ระบบสารสนเทศชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศฉบับนี้ จะเป็นเครือ่ งมือให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูด้ แู ลระบบและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย
งานต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
คำ�นำ�
สารบัญ
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ส่วนที่ ๑ นโยบายควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
๑. การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
๒. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environmental Security)
๓. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
๔. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
๖. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
๘. การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๙. การกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
๑๐. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Use of Personal Computers and Portable Computers)
๑๑. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
(Management of Confidential Data Access)
๑๒. การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
๑๓. การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
๑๔. การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
๑๕. การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Preventing Malware)
๑๖. การป้องกันโปรแกรมชุดคำ�สั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
๑๗. การบริหารระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Firewall)
ส่วนที่ ๒ นโยบายระบบสารสนเทศและระบบสำ�รองของสารสนเทศ
ส่วนที่ ๓ นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
ส่วนที่ ๔ นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ ๕ การพิจารณาความผิดและการดำ�เนินการทางวินัย

๙-๑๗
๑๙-๕๗
๒๑-๔๘
๒๑-๒๓
๒๓-๒๕
๒๕-๒๗
๒๘-๓๐
๓๐-๓๑
๓๑-๓๓
๓๓-๓๔
๓๕-๓๗
๓๗-๔๑
๔๑-๔๒
๔๒-๔๔
๔๔-๔๕
๔๕-๔๖
๔๖
๔๖-๔๗
๔๗
๔๗-๔๘
๔๙-๕๒
๕๓-๕๔
๕๕-๕๖
๕๗

สารบัญ
ภาคผนวก ก
- วิธีปฏิบัติในการทำ�ลายข้อมูล
ภาคผนวก ข
- พระราชกฤษฎีกากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
  ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
  ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
  พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๙-๖๑
๖๓-๘๓
๖๕-๗๐
๗๒-๘๐
๘๑-๘๓

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท�ำประกาศ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การด�ำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อ ถื อ ได้
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรือ่ ง แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ค�ำนิยาม ประกอบด้วย
(๑) “กรมการพัฒนาชุมชน” หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) “ส่วนกลาง” หมายความว่า ส�ำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ และรวมถึงศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทุกแห่ง ที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
(๓) “ส่วนภูมิภาค” หมายความว่า ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและทุกหน่วยงานที่สังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน
(๔) “ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) “ผูบ้ ริหาร” หมายความว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผูท้ อี่ ธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
(๖) “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)” หมายความว่า
ผู้ที่มีชื่อในค�ำสั่งแต่งตั้ง มีหน้าที่
๑) ก�ำหนดนโยบายด้านการควบคุม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๒) ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓) รายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามระเบียบให้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
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(๗) “ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” (System Administrator) หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าถึงโปรแกรม รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน
			 ส่วนกลาง
ก. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๑) เป็นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในการปฏิบตั กิ ารใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระดับ
กรมการพัฒนาชุมชน
๒) มีอ�ำนาจสั่งการให้หยุดหรือปฏิบัติการระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
๓) รายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบตั งิ านตามประกาศให้ ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ทราบ
ข. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย
๑) เป็ น ผู ้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละแจ้ ง เหตุ ก ารณ์ ต ่ อ ผู ้ อ�ำนวยการศู น ย์ ส ารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนาชุมชน เพือ่ ระงับเหตุการณ์จากการไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศของผูใ้ ช้งานต่อผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
๒) มีอ�ำนาจสัง่ การแทนผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน ในกรณีทผี่ อู้ �ำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
			ส่วนภูมิภาค
ก. พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด
๑) เป็นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในการปฏิบตั กิ ารใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระดับจังหวัด
๒) มีอ�ำนาจสั่งการให้หยุด หรือปฏิบัติการระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
๓) รายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบตั งิ านตามระเบียบให้ ผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชนทราบ
ข. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๑) เป็นผูว้ เิ คราะห์สถานการณ์ในระดับส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอและแจ้งเหตุการณ์ต่อพัฒนาการจังหวัด เพื่อระงับเหตุการณ์ไม่ปฏิบัติตามประกาศของผู้ใช้งาน
ต่อพัฒนาการจังหวัด
๒) มีอ�ำนาจสั่งการแทนพัฒนาการจังหวัด ในกรณีที่พัฒนาการจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
(๘) “ผู้ใช้งาน (User)” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรวมถึงลูกจ้าง
และพนักงานราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาของกรมการพัฒนาชุมชน
(๙) “สิทธิของผู้ใช้งาน (User Management)” หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจ�ำเพาะ สิทธิพิเศษ
และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และก�ำหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงระบบ
ด้วยการก�ำหนดบัญชีผู้ใช้งาน
(๑๐) “บัญชีผู้ใช้งาน (User Account)” หมายความว่า บัญชีที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงและใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
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(๑๑) “ชื่อผู้ใช้ (Username)” หมายความว่า ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกก�ำหนดขึ้น
เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการก�ำหนดสิทธิการใช้งานไว้
(๑๒) “รหัสผ่าน (Password)” หมายความว่า ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๓) “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
(๑๔) “เครือ่ งคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลทีท่ �ำงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเร็วสูง โดยท�ำงานตามค�ำสั่งผ่านทางซอฟต์แวร์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer)
(๑๕) “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้ตามต้องการ
(๑๖) “สินทรัพย์” หมายความว่า สิ่งใดก็ตามทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนอันมีมูลค่าหรือคุณค่า
ส�ำหรับหน่วยงาน
(๑๗) “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาตการก�ำหนดสิทธิ
หรือการมอบอ�ำนาจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ทางกายภาพ รวมทัง้ การอนุญาตเช่นว่านัน้ ส�ำหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจก�ำหนดข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเข้าถึง
โดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
(๑๘) “ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายความว่า การธ�ำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality)
ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น
ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิดชอบ (Accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ
(Non-Repudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
(๑๙) “เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์
สภาพของบริการหรือเครือข่ายทีแ่ สดงให้เห็นความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัย
หรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลวหรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
(๒๐) “สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” หมายความว่า
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งอาจท�ำให้ระบบของหน่วยงาน
ถูกบุกรุกหรือโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
(๒๑) “ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)” หมายความว่า ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสากล
(๒๒) “ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบงานของหน่วยงานที่น�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ในการวางแผน การบริ ห าร การสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ก ารการพั ฒ นาและควบคุ ม การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ซึง่ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบตั กิ าร โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นต้น
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(๒๓) “หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มสี ทิ ธิ
ในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิในการใช้ระบบ
ตามอ�ำนาจ หน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูล
(๒๔) “ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่า
การสือ่ ความหมายนัน้ จะท�ำได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใด ๆ และไม่วา่ จะจัดท�ำในรูปของเอกสาร แฟ้ม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
หรือวิธีอื่นใดที่ท�ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
(๒๕) “การเข้ารหัส (Encryption)” หมายความว่า การน�ำข้อมูลมาเข้ารหัสเพือ่ ป้องกันการลักลอบ
เข้ามาใช้ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสเพื่อให้ข้อมูลกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ
(๒๖) “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)” หมายความว่า ระบบที่บุคคลใช้ในการรับ - ส่งข้อความ
ระหว่างกัน โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร
ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ มาตรฐาน
ที่ใช้ในการรับ - ส่งข้อมูลชนิดนี้ ได้แก่ SMTP , POP๓ และ IMAP เป็นต้น
(๒๗) “สือ่ บันทึกพกพา” หมายความว่า สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่
Flash Drive หรือ Handy Drive หรือThumb Drive หรือ External Hard disk หรือ Floppy disk เป็นต้น
(๒๘) “อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่ท�ำหน้าที่จัดเส้นทางและค้นหาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น
(๒๙) “การพิสจู น์ยนื ยันตัวตน (Authentication)” หมายความว่า ขัน้ ตอนการรักษาความปลอดภัย
ในการเข้าใช้ระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการระบบทั่วไป โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password)
(๓๐) “SSID (Service Set Identifier)” หมายความว่า บริการที่ระบุชื่อของเครือข่ายไร้สายแต่ละ
เครือข่ายที่ไม่ซ�้ำกัน โดยที่ทุก ๆ เครื่องในระบบต้องตั้งค่า SSID ค่าเดียวกัน
(๓๑) “WEP (Wired Equivalent Privacy)” หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพือ่ รักษาความปลอดภัย
ของข้ อ มู ล ในเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายโดยอาศั ย ชุ ด ตั ว เลขมาใช้ เ ข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ดั ง นั้ น ทุ ก เครื่ อ งในเครื อ ข่ า ย
ที่รับ - ส่งข้อมูลถึงกันจึงต้องรู้ค่าชุดตัวเลขนี้
(๓๒) “WPA (Wi-Fi Protected Access)” หมายความว่า ระบบการเข้ารหัสเพือ่ รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในเครือข่ายไร้สายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีความปลอดภัยมากกว่าวิธีเดิมอย่าง WEP
(๓๓) “MAC Address (Media Access Control Address)” หมายความว่า หมายเลขเฉพาะ
ที่ ใ ช้ อ ้ า งถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ ต ่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย หมายเลขนี้ จ ะมากั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต การ์ ด โดยแต่ ล ะการ์ ด
จะมีหลายเลขที่ไม่ซ�้ำกัน ตัวเลขจะอยู่รูปของเลขฐาน ๑๖ จ�ำนวน ๖ คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้ส�ำหรับ
การส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง
(๓๔) “VPN (Virtual Private Network)” หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนที่สร้างขึ้น
มาเป็นของส่วนตัว โดยในการรับ - ส่งข้อมูลจริงจะท�ำโดยการเข้ารหัสเฉพาะแล้วรับ - ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท�ำให้บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านได้ และมองไม่เห็นข้อมูลนั้นไปจนถึงปลายทาง
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(๓๕) “แผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram)” หมายความว่า แผนผังซึ่งแสดงถึงการเชื่อมต่อ
ของระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ข้อ ๔ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศนี้
มี ๒ ส่วนดังนี้
(๑) นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยครอบคลุม
ตามข้อ ๕
(๒)  แนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนือ้ หาอย่างน้อยครอบคลุม
ตามข้อ ๖ - ๑๔
ข้อ ๕ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศนี้ มี ๒ ส่วนดังนี้
(๑) ส่วนที่ว่าด้วยการจัดท�ำนโยบาย
๑) ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารด้านคอมพิวเตอร์และผูใ้ ช้งานได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำนโยบาย
๒) นโยบายได้ท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้ใช้งานทราบและสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชน
๓) ก�ำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ชัดเจน
๔) ให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) ส่วนที่ว่าด้วยรายละเอียดของนโยบาย
๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ มีนโยบายทีจ่ ะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผู้ใช้งานและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย
๒) มีระบบสารสนเทศและระบบส�ำรองของสารสนเทศ มีนโยบายในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยมีการแยกประเภทและจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบส�ำรอง
ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ทสี่ มบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทัง้ มีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพือ่ ให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
๓) มีการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านสารสนเทศ มีนโยบายในการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยง รวมถึงก�ำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ มีนโยบาย
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดท�ำคู่มือ จัดฝึกอบรมและเผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ข้อ ๖ ข้อก�ำหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control) อย่างน้อย ดังนี้
(๑) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล โดยค�ำนึงถึงการใช้งาน
และความมั่นคงปลอดภัย
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(๒) ในการก�ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องก�ำหนดตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาตการก�ำหนดสิทธิหรือการมอบอ�ำนาจของหน่วยงาน
(๓) ต้องก�ำหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ล�ำดับความส�ำคัญหรือล�ำดับชั้นความลับของข้อมูล
รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึงและช่องทางการเข้าถึง
ข้อ ๗ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว และผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการสร้ า งความตระหนั ก
เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
จากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย ดังนี้
(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงก�ำหนดให้มี
มาตรการเชิงป้องกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ต้องก�ำหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติส�ำหรับ
การลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งาน
เมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใ้ ช้งาน (User Management) ต้องจัดให้มกี ารควบคุมและจ�ำกัดสิทธิ
เพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจ�ำเพาะ สิทธิพิเศษ
และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผ่านส�ำหรับผู้ใช้งาน (User Password Management) ต้องจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านส�ำหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights) ต้องจัดให้มี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ข้อ ๘ ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้หรือการลักลอบท�ำส�ำเนาข้อมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
(๑) การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use) ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับผู้ใช้งานในการก�ำหนดรหัสผ่าน
การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
(๒) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล
(๓) การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and Clear
Screen Policy) ต้องควบคุมไม่ให้ทรัพย์สนิ สารสนเทศ เช่น เอกสาร สือ่ บันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ และต้องก�ำหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้น
จากการใช้งาน
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(๔) ผู้ใช้งานอาจน�ำการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๙ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการ
ทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย ดังนี้
(๑) การใช้บริการเครือข่าย ต้องก�ำหนดให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการ
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๒) การยืนยันตัวบุคคลส�ำหรับผูใ้ ช้งานทีอ่ ยูภ่ ายนอกหน่วยงาน (User Authentication for
External Connections) ต้องก�ำหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอก
หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
(๓) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks) ต้องมีวิธีการ
ที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน
(๔) การป้องกันพอร์ตที่ใช้ส�ำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตทีใ่ ช้ส�ำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทัง้ การเข้าถึง
ทางกายภาพและทางเครือข่าย
(๕) การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) ต้องท�ำการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่ม
ของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่มของระบบสารสนเทศ
(๖) การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control) ต้องควบคุมการเข้าถึง
หรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
(๗) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control) ต้องควบคุม
การจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูล
หรือสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ
(๘) การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
(๙) การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
ข้อ ๑๐ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System Access Control) เพือ่ ป้องกัน
การเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ก�ำหนดขัน้ ตอนปฏิบตั เิ พือ่ การเข้าใช้งานทีม่ นั่ คงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ ารจะต้องควบคุม
โดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
(๒) ระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication) ต้องก�ำหนดให้
ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานและเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคในการยืนยัน
ตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง
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(๓) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System) ต้องจัดท�ำหรือจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถท�ำงานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการท�ำงานในลักษณะอัตโนมัติ
ซึ่งเอื้อต่อการก�ำหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
(๔) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) จ�ำกัดและควบคุมการใช้งาน
โปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ก�ำหนดไว้
หรือที่มีอยู่แล้ว
(๕) เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น
(Session Time-out)
(๖) การจ�ำกัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)
ต้องจ�ำกัดระยะเวลาในการเชือ่ มต่อเพือ่ ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ ส�ำหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรม
ที่มีความเสี่ยงหรือมีความส�ำคัญสูง
ข้อ ๑๑ การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application
and Information Access Control) โดยต้องมีการควบคุมอย่างน้อย ดังนี้
(๑) การจ�ำกัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้องจ�ำกัดหรือควบคุม
การเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผูใ้ ช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชนั
(Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องตามนโยบายควบคุม
การเข้าถึงสารสนเทศที่ได้ก�ำหนดไว้
(๒) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวนมีผลกระทบและมีความส�ำคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องได้รับการแยกออก
จากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Mobile Computing and Teleworking)
(๓) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องก�ำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) ต้องก�ำหนดแนวปฏิบัติแผนงาน
และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้ส�ำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน
ข้อ ๑๒ จัดท�ำระบบส�ำรองส�ำหรับระบบสารสนเทศ ตามแนวทางต่อไปนี้
(๑) ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดท�ำระบบส�ำรองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม
(๒) ต้องจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนือ่ ง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ
(๓) ต้องมีการก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ระบบส�ำรองและการจั ด ท�ำแผนเตรี ย มพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด�ำเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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(๔) ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส�ำรองและระบบแผนเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉินอย่างสม�่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๕) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางจัดท�ำระบบส�ำรอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (Information Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งจะต้องด�ำเนินการโดยผูต้ รวจสอบภายในของหน่วยงาน
(Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor)
เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ข้อ ๑๔ ให้ผบู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ทบทวนให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ ให้ใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่หน่วยงาน
หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง
ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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ส่วนที่ ๑

นโยบายควบคุมการเข้าถึง
และการใช้งานระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยส�ำหรับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบและบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานรับรู้ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการพัฒนาชุมชน
๒. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงมาตรฐาน
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ๒.๕)

แนวปฏิบัติ
๑. การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
๑.๑ จัดท�ำบัญชีสนิ ทรัพย์หรือทะเบียนสินทรัพย์ การจ�ำแนกกลุม่ ทรัพยากรของระบบหรือการท�ำงาน
โดยให้ก�ำหนดกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งาน
๑.๒ ก�ำหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญาตการก�ำหนดสิทธิ
หรือการมอบอ�ำนาจ ดังนี้
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(๑) ก�ำหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น
- อ่านอย่างเดียว
- สร้างข้อมูล
- ป้อนข้อมูล
- แก้ไข
- อนุมัติ
- ไม่มีสิทธิ
(๒) ก�ำหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ มอบอ�ำนาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการการเข้าถึง
ของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้ก�ำหนดไว้
(๓) ผู ้ ใ ช้ ง านที่ ต ้ อ งการเข้ า ใช้ ง านระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงาน จะต้ อ งขออนุ ญ าต
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
(๑) จัดแบ่งประเภทข้อมูล
- ข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ การเงินและบัญชี เป็นต้น
- ข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน เช่น ข้อมูลหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลผูน้ �ำชุมชน
ข้อมูลสินค้า OTOP ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค เป็นต้น
(๒) จัดแบ่งระดับความส�ำคัญของข้อมูล ออกเป็น ๓ ระดับ คือ
- ข้อมูลที่มีระดับความส�ำคัญมากที่สุด
- ข้อมูลที่มีระดับความส�ำคัญปานกลาง
- ข้อมูลที่มีระดับความส�ำคัญน้อย
(๓) จัดแบ่งล�ำดับชั้นความลับของข้อมูล
- ข้อมูลลับทีส่ ดุ หมายถึง หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงที่สุด
- ข้อมูลลับมาก หมายถึง หากเปิดเผยทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
- ข้อมูลลับ หมายถึง หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
- ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
(๔) จัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
- ระดับชั้นส�ำหรับผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกล�ำดับชั้นความลับของข้อมูล
- ระดับชั้นส�ำหรับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าถึงล�ำดับชั้นข้อมูลทั่วไป เท่านั้น
- ระดับชั้นส�ำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้มอบหมาย สามารถเข้าถึงล�ำดับชั้นข้อมูลทั่วไป
โดยข้อมูลลับที่สุด ข้อมูลลับมากและข้อมูลลับ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
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(๕) การก�ำหนดเวลาที่ได้เข้าถึง ดังนี้
- ข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่หน่วยงานประกาศ
- ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนสามารถเข้าถึงได้ ๒๔ ชั่วโมง
(๖) การก�ำหนดจ�ำนวนช่องทางที่สามารถเข้าถึง
๑.๔ ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้ใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business
Requirements for Access Control) โดยแบ่งการจัดท�ำข้อปฏิบัติเป็น ๒ ส่วน คือ
(๑) ควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ โดยก�ำหนดการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
(๒) ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อก�ำหนดด้านความมัน่ คง
ปลอดภัย
๒. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม (Physical and Environmental
Security)
๒.๑ เพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย แก่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ หมาะสมตามระดั บ ความเสี่ ย ง
ให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนก�ำหนดวิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดประเภท
คอมพิวเตอร์ตามล�ำดับความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต�่ำ
๒.๒ การรักษาความปลอดภัยแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ ให้พิจารณาสถานที่ติดตั้ง
และเก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ๔ ระดับ คือ
(๑) เขตหวงห้ามเด็ดขาด (Exclusion Area) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องจัดพื้นที่ให้เป็น
เขตหวงห้ามเด็ดขาด ต้องตัง้ อยูใ่ นบริเวณด้านในทีม่ กี ารสัญจรไปมาน้อยและมีการออกแบบสถานทีเ่ พือ่ ให้อปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
(๒) เขตหวงห้ามเฉพาะ (Limited Area) ข้อมูลส�ำคัญจ�ำเป็นต้องปกปิดเป็นความลับ
เช่น ข้อมูลบุคลากรต้องตั้งอยู่ในบริเวณด้านในของหน่วยงานราชการและต้องมีการออกแบบสถานที่ให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเขตในความควบคุม
(๓) เขตในความควบคุมของหน่วยงานราชการ (Control Area) ต้องตั้งอยู่ในบริเวณ
ของหน่วยงานราชการและต้องมีการออกแบบสถานทีใ่ ห้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ตงั้ อยูภ่ ายในพืน้ ทีม่ คี วามปลอดภัย
จากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
(๔) เขตผู้มาติดต่อ (Public Area) ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้สะดวก โดยต้องไม่ผ่าน
เขตในความควบคุมและอยู่ห่างจากเขตหวงห้ามเด็ดขาดและเขตหวงห้ามเฉพาะ ทั้งนี้ต้องมีการออกแบบ
สถานที่ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
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๒.๓ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ที่ติดตั้งและเก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ก�ำหนดแผนปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย และเหตุ ฉุ ก เฉิ น ต่ า ง ๆ และทดสอบระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
ภายในเขตรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) จัดอบรมและซักซ้อมผู้จัดการฐานข้อมูลที่ปฏิบัติงานภายในเขตรักษาความปลอดภัย
ตามระยะเวลาอันสมควร เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒.๔ ให้กองคลังรับผิดชอบการบ�ำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย และอุปกรณ์
ป้องกันภัยต่าง ๆ ภายในเขตรักษาความปลอดภัย ตามระยะเวลาอันสมควรภายใต้ค�ำแนะน�ำจากศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
๒.๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการติดตั้งและเก็บรักษาให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การลักลอบใช้อุปกรณ์
(๒) จัดท�ำทะเบียนคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การบ�ำรุงรักษา และการขนย้าย
(๓) ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกจากพื้นที่ติดตั้งให้เหมาะสม
ตามระดับความเสี่ยง เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลเสียหายจากการขนย้าย
(๔) รับผิดชอบการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๒.๖ ให้หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เก็ บ รั ก ษาอย่ า งเป็ น ระเบี ย บในสถานที่ ป ลอดภั ย ให้ เ หมาะสมตามระดั บ ความเสี่ ย ง
เพื่อป้องกันการลักลอบใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(๒) ประสานงานกับศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการจัดเตรียมแผนรองรับ
หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายและทดสอบแผนรองรับตามระยะเวลาอันสมควร
(๓) มอบหมายให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดูแลการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และควบคุมการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รั่วไหล
หรือถูกแก้ไข
๒.๗ การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling Security)
(๑) ในกรณี ที่ ต ้ อ งการเพิ่ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง สายสั ญ ญาณและอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ แ จ้ ง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนทุกครั้ง
(๒) หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ต้องผ่านเข้าไป
ในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้
(๓) ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณหรือการตัดสาย
สัญญาณ เพื่อท�ำให้เกิดความเสียหาย
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(๔) ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
(๕) ท�ำป้ายชื่อส�ำหรับสายสัญญาณและบนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการตัดต่อสัญญาณผิดพลาด
(๖) จัดท�ำผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(๗) ห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคล
ภายนอก
(๘) พิจารณาใช้งานสายไฟเบอร์ออฟติก แทนสายสัญญาณสือ่ สารแบบเดิม (เช่น สายสัญญาณ
แบบ Coaxial Cable) ส�ำหรับระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญ
(๙) ด�ำเนินการส�ำรวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมดเพื่อตรวจหาการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับ
สัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
๒.๘ การน�ำสินทรัพย์ของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property)
(๑) ก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจในการเคลื่อนย้ายหรือน�ำอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน
(๒) ก�ำหนดระยะเวลาของการน�ำอุปกรณ์ออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
(๓) เมือ่ มีการน�ำอุปกรณ์สง่ คืน ให้ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับระยะเวลาทีอ่ นุญาตและตรวจสอบ
การช�ำรุดเสียหายของอุปกรณ์ด้วย
(๔) บันทึกข้อมูลการน�ำอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน เพื่อเอาไว้เป็น
หลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้ง บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อน�ำอุปกรณ์ส่งคืน
๒.๙ การก�ำจัดอุปกรณ์หรือการน�ำอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Re-Use of
Equipment)
(๑) ให้ท�ำลายข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ก่อนที่จะให้ผู้อื่นน�ำไปใช้งานต่อ
(๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความส�ำคัญในอุปกรณ์
ก่อนให้ผู้อื่นน�ำอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญนั้นได้
๒.๑๐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยส�ำหรับเอกสารระบบสารสนเทศให้จังหวัดเก็บไว้ในสถานที่
ที่มั่นคงปลอดภัยและมีมาตรการควบคุมการเข้าถึง
๓. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
๓.๑ การลงทะเบียนบุคลากรและบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน ให้ผู้ดูแลระบบก�ำหนด
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ ให้ มี สิ ท ธิ ต ่ า ง ๆ ในการใช้ ง านตามความจ�ำเป็ น ทั้ ง ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ
ส�ำหรับการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำแบบฟอร์มประสงค์ขอใช้ระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อตรวจสอบสิทธิและด�ำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานและยื่นต่อ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๒) มีการระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งานแยกเป็นรายบุคคลไม่ซ�้ำซ้อนกัน
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(๓) จ�ำกัด การใช้บัญชีผู้ใช้งานแบบกลุ่มภายใต้บัญ ชีชื่อเดียวกัน และอนุญ าตให้ใ ช้งาน
ระบบสารสนเทศเท่าที่จ�ำเป็น
(๔) ตรวจสอบและมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งต้อง
ลงนามรับทราบด้วย
(๕) หลักเกณฑ์การยกเลิกสิทธิให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ การตัดออกจากบัญชีผู้ใช้งาน
และการคืนสิทธิ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก. ให้ ล บบั ญ ชี ผู ้ ใ ช้ ง านโดยไม่ ชั ก ช้ า หลั ง จากผู ้ ใ ช้ ง านพ้ น สภาพการเป็ น ข้ า ราชการ
และลูกจ้าง โดยให้หวั หน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค แจ้งผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
ล่วงหน้าทุกครั้งที่มีผู้ใช้งานหมดสิทธิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ข. การยกเลิกสิทธิการใช้งานชั่วคราว และการคืนสิทธิการใช้งานให้พิจารณาเหตุการณ์/
สถานการณ์ ต่อไปนี้
					- ผู้ใช้งานไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน ๓ เดือน ได้แก่ ลาป่วย ลาศึกษาต่อ
- มีพฤติกรรมการใช้งานที่หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม
- การคืนสิทธิการใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานถูกยกเลิกสิทธิ สามารถกระท�ำได้ต่อเมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์จากผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร
ค. ในการส�ำรองบัญชีผู้ใช้งานให้ผู้ดูแลระบบ
- ส�ำรองไฟล์และข้อมูลแบบออฟไลน์ทุก ๓ เดือนเป็นอย่างน้อย โดยพิจารณาจาก
จ�ำนวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นหลัก
				 - ส�ำรองทุกครั้งที่ติดตั้งระบบงานใหม่และควรส�ำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ทุกครั้ง
ที่มกี ารปรับปรุงแก้ไขระบบงานบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- จัดเก็บสื่อที่ใช้ส�ำรองข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ รุ่น โดยให้จัดเก็บสื่อที่ใช้
ส�ำรองข้อมูลล่าสุดในตู้นิรภัยของกรมการพัฒนาชุมชนและให้จัดเก็บสื่อที่เหลือภายในเขตหวงห้ามเด็ดขาด
หรือเขตหวงห้ามเฉพาะ
				 - ทดสอบการกู้คืนระบบโดยจ�ำลองจากสถานการณ์จริงทุกปี
๓.๒ ผู ้ ดู แ ลระบบ ก�ำหนดการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส�ำคั ญ ให้ เ ป็ น สิ ท ธิ เ ฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ต
๓.๓ ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดประเภทของสิทธิกบั ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ โดยจ�ำแนกประเภทสิทธิตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและต้องจัดเก็บและมอบหมายสิทธิแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
(๒) กรณีมีความจ�ำเป็นต้องให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด ผู้ใช้งานนั้นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา โดยก�ำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวหรือพ้นจากต�ำแหน่งและต้องมีการก�ำหนดสิทธิพิเศษที่ได้รับว่า ได้เข้าถึงระดับใดบ้าง และต้องก�ำหนด
ให้เป็นรหัสพิเศษที่แตกต่างจากผู้ใช้งานทั่วไป
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(๓) ก�ำหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ่านอย่างเดียว
การสร้างข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูลและการอนุมัติ
๓.๔ ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดการเปลีย่ นแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน เมือ่ ผูใ้ ช้งานลาออกหรือพ้นจากต�ำแหน่ง
(๒) ส่งมอบรหัสผ่านชัว่ คราวให้กบั ผูใ้ ช้งานด้วยวิธกี ารทีป่ ลอดภัย ควรหลีกเลีย่ งการใช้บคุ คลอืน่
หรือใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการป้องการในการส่งรหัสผ่าน
(๓) ก�ำหนดให้ผู้ใช้งาน ตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่านทันทีและให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน
ตามวิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
(๔) ก�ำหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่านในระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการป้องกัน
การเข้าถึง
(๕) ก�ำหนดขื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ำกัน
(๖) ก�ำหนดให้รหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิพิเศษให้แตกต่างจากผู้ใช้งานทั่วไป
๓.๕ ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทของข้อมูล ระดับความส�ำคัญของข้อมูล
และล�ำดับชั้นความลับของข้อมูล ดังนี้
(๑) ก�ำหนดรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง
(๒) ก�ำหนดระยะเวลาการใช้ ง านไม่ เ กิ น ๙๐ นาที ต ่ อ ครั้ ง และระงั บ การใช้ ง านทั น ที
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๓) การรับส่งข้อมูลส�ำคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รบั การเข้ารหัส (Encryption)
ที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ SSL VPN หรือ XML Encryption
(๔) ก�ำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๖๐ วัน
(๕) ก�ำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน ต้องมีการส�ำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
๓.๖ ผู้ดูแลระบบ ต้องจ�ำกัดการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time)
ส�ำหรับระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูง ดังนี้
(๑) ก�ำหนดให้มีการระบุและพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานใหม่ ไม่เกิน ๙๐ นาทีต่อครั้ง
(๒) ผู้ประสงค์ใช้งานสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความส�ำคัญสูง ให้ยื่น
ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓.๗ ต้องจัดให้มกี ารเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ด้วยช่องทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(๒) เว็บไซต์
(๓) เอกสาร
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๔. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย ดังนี้
๔.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องก�ำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๑) ให้ผู้ดูแลระบบก�ำหนดให้ระบบสารสนเทศต้องควบคุมการเข้าถึง โดยระบุเครือข่าย
หรือบริการที่อนุญาตให้มีการใช้งานได้เท่านั้น
(๒) ให้ผดู้ แู ลระบบก�ำหนดการระบบสารสนเทศทีส่ �ำคัญ ต้องให้สทิ ธิเฉพาะการฏิบตั งิ านในหน้าที่
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๔.๒ การยืนยันตัวบุคคลส�ำหรับผูใ้ ช้งานทีอ่ ยูภ่ ายนอกหน่วยงาน (User Authentication for External
Connections) จะต้องมีข้อปฏิบัติหรือกระบวนการให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งาน
ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบต้องก�ำหนดให้ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จ�ำเป็น เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
ไฟร์วอลล์ ในอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
จากระยะไกล
(๒) ผู้ดูแลระบบต้องก�ำหนดรายละเอียดหรือข้อก�ำหนดส�ำหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล ดังนี้
- ชนิดของงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตส�ำหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
- ระบบงานหรือบริการต่าง ๆ ที่อนุญาตให้เข้าถึงได้จากระยะไกล
- ชั่วโมงหรือช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- ชั้นความลับของข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้
(๓) การใช้งานต้องได้รบั อนุญาตผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน เป็นลายลักษณ์อกั ษร
และได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมจากผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
ที่ไม่ได้รับอนุญาต
(๔) การเข้าสูร่ ะบบจากระยะไกล ผูใ้ ช้งานทีจ่ ะเข้าใช้งานระบบต้องแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
(Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) ทุกครั้ง
(๕) ผู้ดูแลระบบตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูล โดยจะต้อง
มีวิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริง เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password)
หรือการใช้สมาร์ทการ์ด
(๖) มี วิ ธี ก ารในการตรวจสอบเพื่ อ พิ สู จ น์ ตั ว ตน ส�ำหรั บ การเข้ า สู ่ ร ะบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน อย่างน้อย ๑ วิธี
(๗) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
๔.๓ ให้ผู้ดูแลระบบ ระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks)
โดยวิธีการหรือกระบวนการที่สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเพื่อยืนยันการเข้าถึง ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบต้องจัดท�ำผังเครือข่าย เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสม
(๒) ใช้ MAC address และ IP ในการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย
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๔.๔ การป้องกันพอร์ตที่ใช้ส�ำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ผูด้ แู ลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตทีใ่ ช้ส�ำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย โดยวิธีปฏิบัติการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ตามข้อ ๘.๑ - ๘.๗
๔.๕ การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks) ต้องท�ำการแบ่งแยกเครือข่าย ส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน
โดยแบ่งออกเป็น ๒ เครือข่าย คือ เครือข่ายส�ำหรับผู้ใช้งานภายใน และเครือข่ายส�ำหรับผู้ใช้งานภายนอก
๔.๖ ผู ้ ดู แ ลระบบควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ ทางเครื อ ข่ า ย (Network Connection Control)
ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่าง ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
การควบคุมการเข้าถึง ดังนี้
(๑) ท�ำการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
(๒) จ�ำกัดสิทธิ ความสามารถของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
(๓) ระบุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
(๔) มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่ายและระดับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๕) ควบคุมไม่ให้เปิดให้บริการบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.๗ การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control) ต้องควบคุมการจัดเส้นทาง
บนเครือข่ายเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ควบคุมไม่ให้เปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
(๒) ก�ำหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่าย เพื่อแยกเครือข่ายย่อย
(๓) ก�ำหนดมาตรการการบังคับใช้เส้นทางเครือข่าย สามารถเชื่อมเครือข่ายปลายทาง
ผ่านช่องทางที่ก�ำหนดไว้หรือจ�ำกัดสิทธิในการใช้บริการเครือข่าย
๔.๘ การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
(๑) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) ต้องมีการก�ำหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
(๒) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) ต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวตน
ของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่านหรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
(๓) วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้จากระยะไกล
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือผู้ดูแลระบบ ที่ได้รับมอบหมายก่อน
และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนน�ำมาใช้และผูใ้ ช้งานต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของการเข้าสูร่ ะบบสารสนเทศ
อย่างเคร่งครัด
(๔) ก่อนให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล
หรือความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอและต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชนหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
(๕) การควบคุมพอร์ต (Port) ทีใ่ ช้ในการเข้าสูร่ ะบบอย่างรัดกุม การเข้าสูร่ ะบบโดยการโทรศัพท์
เข้ า มานั้ น ต้ อ งดู แ ลและจั ด การโดยผู ้ ดู แ ลระบบและวิ ธี ก ารหมุ น เข้ า ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสมแล้วเท่านั้น
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(๖) การอนุญาตให้ผใู้ ช้งานเข้าสูร่ ะบบจากระยะไกล ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความจ�ำเป็นเท่านัน้
และให้ตัดการเชื่อมต่อ Port และ Modem ทันทีที่ภาระกิจเสร็จสิ้น
๔.๙ การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ก�ำหนดให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นบุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ส�ำหรับบุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๒) ต้องใช้ข้อความที่สุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่ายเท่านั้น
(๓) ต้องใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดาวน์โหลดไฟล์ที่มี
ขนาดใหญ่ หากมีความจ�ำเป็นให้ปฏิบัตินอกเวลาท�ำงาน
(๔) ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ไม่ว่าจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หรือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๕) ต้องไม่ให้ผอู้ นื่ ใช้งานผ่านบัญชี ของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์
หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบตั กิ ารของเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รบั อนุญาต ผูใ้ ช้งานต้องปฏิบตั ิ
อย่างน้อย ดังนี้
๕.๑ การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
(๑) ต้องก�ำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) ต้องตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) โดยตั้งเวลาประมาณ ๑๐ นาที
ให้ท�ำการล็อคหน้าจอเมื่อไม่ใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน
(๓) ต้องท�ำการ Logout ออกจากระบบทันทีที่เลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
๕.๒ การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
(๑) การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
ต้องก�ำหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิค
ในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง มีข้อปฏิบัติดังนี้
- ต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (User name) และแสดงตัวตน (ID) ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)
- การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password) โดยระบบ
มีการจ�ำกัดระยะเวลาในการป้อนรหัสผ่านและสามารถยุตกิ ารเชือ่ มต่อจากเครือ่ งปลายทางได้ เมือ่ พบว่ามีการพยายาม
คาดเดารหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
- สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ Smart Card ร่วมได้
(๒) ผู้ใช้งานต้องท�ำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนใช้ระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ตามข้อปฏิบัติ ดังนี้
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- ผูใ้ ช้งานทีเ่ ป็นเจ้าของบัญชีผใู้ ช้บริการ (Account) ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในผลอันจะเกิดขึน้
จากการใช้บัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�ำของผู้อื่น
- ผูใ้ ช้งานต้องเก็บรักษาบัญชีผใู้ ช้บริการ (Account) ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอืน่
ห้ามโอน จ�ำหน่ายหรือแจกจ่ายให้ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
- ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ของตนเอง
และท�ำการลงบันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานหากการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
มีปัญหาหรือเกิดความผิดพลาด ผู้ใช้งานแจ้งให้ผู้ดูแลระบบท�ำการแก้ไข
๕.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่าน
(๑) ผูด้ แู ลระบบต้องก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั สิ �ำหรับตัง้ หรือเปลีย่ นรหัสผ่านทีม่ คี วามมัน่ คง
ปลอดภัย โดยก�ำหนดให้รหัสผ่านมีความยาวพอสมควร
(๒) ในการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่ให้ซ�้ำของเดิมครั้งสุดท้าย
(๓) ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านต้องป้องกันรหัสผ่านที่ได้มีการจัดเก็บไว้หรือที่จ�ำเป็น
ต้องส่งไปในเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕.๔ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์
(๑) ต้องจ�ำกัดและควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ ส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ส�ำคัญ เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมบางชนิดสามารถท�ำให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการป้องกันทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบได้เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ก�ำหนดไว้
หรือที่มีอยู่แล้ว
(๒) โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่น�ำมาใช้งานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
(๓) ต้องจัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ออกจากซอฟต์แวร์ส�ำหรับระบบงาน
(๔) ต้องยกเลิก ลบทิ้งโปรแกรมอรรถประโยชน์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่ไม่มี
ความจ�ำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้
๖. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and
Information Access Control) ต้องมีการควบคุมอย่างน้อย ดังนี้
๖.๑ การจ�ำกัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้องจ�ำกัดหรือควบคุม
การเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชั่น (Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยให้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการจ�ำกัดหรือควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานทีส่ อดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
ที่ได้ก�ำหนดไว้
๖.๒ ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความส�ำคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) แยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนออกจากระบบอื่น
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(๒) การควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบ
- แยกห้องติดตั้งระบบซึ่งไวต่อการรบกวนให้เป็นสัดส่วนเฉพาะ
- ควบคุมการเข้าออกห้องติดตัง้ ระบบซึง่ ไวต่อการรบกวน โดยการก�ำหนดสิทธิการเข้าออก
ให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
(๓) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสือ่ สารเคลือ่ นทีแ่ ละการปฏิบตั งิ านจากภายนอก
หน่วยงาน (Mobile Computing and Teleworking) ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบซึง่ ไวต่อการรบกวน ต้องได้รบั อนุญาต
จากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๖.๓ การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อก�ำหนดสิทธิการในการเข้าถึงระบบควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่อสารเคลื่อนที่
(๒) ได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๖.๔ การปฏิบตั งิ านจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) ก�ำหนดแนวปฏิบตั แิ ผนงานและขัน้ ตอนปฏิบตั ิ
ใช้ส�ำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
(๑) การให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการศูนย์
สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน เป็นลายลักษณ์อกั ษรและต้องก�ำหนดระยะเวลาการเข้าถึงเพือ่ ควบคุมการเข้าถึงได้
(๒) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องท�ำการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
(๓) ผู้ดูแลระบบต้องก�ำหนดมาตรการป้องกันและการเตรียมการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นก่อนอนุญาต
ให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นปฏิบัติงานจากระยะไกล
๖.๕ ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์และแนวทางป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานใน
กรมการพัฒนาชุมชน ให้ผู้ดูแลระบบทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งานซอฟต์แวร์นอกเหนือจากที่กรมการพัฒนา
ชุมชนมีลขิ สิทธิ์ ให้แจ้งความจ�ำเป็นให้ผอู้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชนพิจารณาความเหมาะสม
และด�ำเนินการจัดซื้อให้ถูกต้อง
(๒) จัดท�ำทะเบียนคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายเพื่อตรวจสอบ
จ�ำนวนลิขสิทธิ์และรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์
(๓) เก็บเอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์อย่างเป็นระเบียบในสถานที่ปลอดภัย
(๔) ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย
หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์
(๕) ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นหรือจัดจ้างให้มีการพัฒนาถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการพัฒนาชุมชน
ห้ามเจ้าหน้าที่น�ำไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมการพัฒนาชุมชน
๖.๖ ซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูป ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปให้ผู้ติดตั้งซอฟต์แวร์ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ขอความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๒) ตรวจสอบไวรัสบนซอฟแวร์ส�ำเร็จรูปก่อนการติดตั้ง
(๓) ติดตั้งซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปให้ครบถ้วนและทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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(๔) กรณีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
- มี คุ ณ สมบั ติ ด ้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ เ ลื อ กใช้ ง านคุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า ว
ตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน โดยซอฟต์แวร์ต้องมีความปลอดภัยและสามารถให้บริการได้ตามต้องการ
- ต้องก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ระบบป้องกันการบุกรุก เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
โดยให้ผู้จัดการฐานข้อมูลหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนา
ระบบเครือข่าย ในการจัดท�ำเอกสารคู่มือของซอฟต์แวร์เพื่อใช้ประกอบการท�ำงานและปรับปรุงให้ถูกต้องทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยเอกสารดังกล่าวต่อบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๕) เอกสารคู่มือต้องแสดงรายละเอียดคุณสมบัติที่ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับใช้งาน ได้แก่
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้งไดเรกทอรีที่จัดเก็บรายชื่อไฟล์ที่ส�ำคัญและขั้นตอนการบริหาร
ซอฟต์แวร์
๖.๗ ในกรณีจ้างเหมาด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ขอเห็นชอบจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการพัฒนาชุมชน
(๒) เอกสารคู่มือต้องแสดงคุณสมบัติที่ก�ำหนดเฉพาะ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเครื่อง
ลูกข่ายที่ติดตั้งไดเรกทอรีที่จัดเก็บรายชื่อไฟล์ที่ส�ำคัญ และขั้นตอนการด�ำเนินการ
(๓) เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดจ้างให้มีการพัฒนาถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการพัฒนาชุมชน
ห้ามผู้รับจ้างน�ำไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมการพัฒนาชุมชน
๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
๗.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของหน่วยงาน จะต้องท�ำการลงทะเบียน
กับผู้ดูแลระบบ โดยจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย
๗.๒ ผู้ดูแลระบบหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนก�ำหนดสิทธิผใู้ ช้งานให้เหมาะกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ มีการทบทวนสิทธิ
การเข้าถึงอย่างสม�่ำเสมอ
(๒) ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
(๓) ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ไม่ให้สัญญาณ
ของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและป้องกันไม่ให้ผู้โจมตี สามารถรับส่งสัญญาณ
จากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
(๔) ให้เปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ทันทีที่น�ำอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Access Point) มาใช้งาน
(๕) ให้เปลี่ยนค่าชื่อบัญชีรายชื่อและรหัสผ่าน ของอุปกรณ์ไร้สายและควรจะเลือกใช้ชื่อบัญชี
รายชื่อและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเพื่อป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
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(๖) ต้องก�ำหนดค่าใช้ WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected
Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
เพื่อให้ยากต่อการดักจับและท�ำให้ปลอดภัยมากขึ้น
(๗) ให้เลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address)
และชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
โดยจะอนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ ที่มี MAC Address และชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ตามที่ก�ำหนดไว้
เท่านั้น
(๘) ต้องท�ำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับ
เครือข่ายภายในหน่วยงาน
(๙) ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย
อย่างสม�่ำเสมอและเมื่อตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ ให้รายงานต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์
สารสนเทศฯ ทราบโดยทันที
๗.๓ ผูใ้ ช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Policy) ของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับและต้องก�ำหนดรหัสการเข้าใช้งาน
(๒) ห้ า มน�ำอุ ป กรณ์ Wireless มาติ ด ตั้ ง หรื อ เปิ ด ใช้ ง านเองในหน่ ว ยงานไม่ ว ่ า จะเป็ น
Access Point, Wireless Routers, Wireless USB Client หรือ Wireless Card
(๓) ห้ามผู้ใช้งาน (User) เปิด ad-hoc หรือ peer-to-peer Network
(๔) กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอนุญาตให้มีการติดตั้ง Wireless ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
- วาง Access Point (AP) ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้วางหน้า Firewall หากมี
ความจ�ำเป็นต้องวางในระบบเครือข่ายภายใน (Internal Network) โดยให้เพิ่มการรับรองและการเข้ารหัสด้วย
(Authentication, Encryption)
- ให้ก�ำหนดรายการ MAC Address ที่สามารถเข้าใช้ Access Point ได้เฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น
- ให้จัดการกับ SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกก�ำหนดเป็นค่า Default มาจาก
			
โรงงานผลิต ค่า SSID ทันทีที่น�ำ Access Point มาใช้งาน และต้องปิดคุณสมบัติการ Auto Broadcast SSID
ของตัว Access Point ด้วย
- ผู้ดูแลระบบจะต้องเขียนการติดตั้ง Wireless อย่างถูกวิธีและปรับค่า Configuration
ให้เหมาะสม รวมทั้งท�ำ Check List เกี่ยวกับ Security Configuration
-  อุปกรณ์ Wireless LAN ของแต่ละผูผ้ ลิตมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างกัน ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนการใช้งาน

34

๘. การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๘.๑ ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์
(๑) ผูด้ แู ลระบบ ต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การอบรมหรือมีความช�ำนาญเท่านัน้ จึงมีมสี ทิ ธิเปลีย่ นแปลง
ต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(๒) การติดตัง้ หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศต้องได้รบั การอนุมตั กิ อ่ นด�ำเนินการ
(๓) ไม่ติดตั้งซอร์สโค้ด คอมไพเลอร์ (Complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ให้บริการนั้น ๆ
(๔) ก�ำหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี่ส�ำหรับซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ
ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
(๕) ก�ำหนดให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องท�ำการทดสอบระบบสารสนเทศตามจุดประสงค์
ทีก่ �ำหนดไว้อย่างครบถ้วนเพียงพอ ก่อนด�ำเนินการติดตัง้ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทีใ่ ห้บริการ เช่น ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวระบบสารสนเทศ เป็นต้น
(๖) ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทดสอบด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศให้ ค รบถ้ ว น
ก่อนให้บริการระบบสารสนเทศ
(๗) ให้จัดเก็บซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิมตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม
(๘) ให้ระบุความต้องการด้านระบบสารสนเทศทีต่ อ้ งการปรับปรุงก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นท�ำการพัฒนา
๘.๒ ให้ทบทวนการท�ำงานของระบบสารสนเทศภายหลังจากทีเ่ ปลีย่ นแปลงระบบปฏิบตั กิ าร รวมทัง้
วางแผนด้านงบประมาณในกรณีที่หน่วยงานต้องใช้ระบบปฏิบัติการใหม่และต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงระบบปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น มี เ วลาเพี ย งพอ
ในการด�ำเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
๘.๓ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก
(๑) ให้ระบุวา่ ใครจะเป็นผูม้ สี ทิ ธิในสินทรัพย์ทางปัญญาส�ำหรับซอร์สโค้ด ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
(๒) ให้ก�ำหนดเรือ่ งการสงวนสิทธิทจี่ ะตรวจสอบด้านคุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์
ที่จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอกโดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ท�ำกับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
(๓) ให้ตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดใี นซอฟต์แวร์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะท�ำการติดตัง้ ก่อนด�ำเนินการติดตัง้
๘.๔ มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
(๑) ก�ำหนดให้จดั ท�ำบัญชีของระบบสารสนเทศเพือ่ ใช้ส�ำหรับกระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่
ของระบบเหล่านั้นมีการบันทึก ดังต่อไปนี้
- ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่ใช้งาน
- สถานที่ที่ติดตั้ง
- เครื่องที่ติดตั้ง
- ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
- ข้อมูลส�ำหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟแวร์นั้น ๆ
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(๒) ก�ำหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่ส�ำคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมในทันที
(๓) กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบสารสนเทศให้ผู้ดูแลระบบด�ำเนินการ ดังนี้
- เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินความเสี่ยงส�ำหรับช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
การประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
- ก�ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับ
ช่องโหว่ นั้น
(๔) ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ส�ำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ให้ใช้งานได้อย่างจ�ำกัดระยะเวลาเท่าที่จ�ำเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๘.๕ ระบบตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion
Prevention System (IPS) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เฝ้าระวังและรักษาอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกระบบ รวมทัง้ วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการบุกรุก
(๒) เก็บสถิตเิ กีย่ วกับความพยายามบุกรุกหรือโจมตีองค์กรเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการวัดประสิทธิภาพ
ของระบบรักษาความปลอดภัยอืน่ และเพือ่ เป็นการป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถกู ภัยคุกคามจากภายนอก เช่น
Hacker รวมทั้งไวรัสประเภทต่าง ๆ
(๓) บริหารจัดการเหตุการณ์บกุ รุกระบบ (Incident Management) เพือ่ ตอบสนองเหตุการณ์
โดยวิเคราะห์ลักษณะการบุกรุก จัดล�ำดับความส�ำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรและจัดท�ำวิธีปฏิบัติ
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การบุกรุก ต่อไปนี้
- จ�ำกัดขอบเขต (Containment) ทีเ่ สีย่ งต่อการบุกรุกและจ�ำกัดความรุนแรงของการบุกรุก
- ก�ำจัดต้นเหตุ (Eradication) รวมถึงปิดกั้นช่องทางของการบุกรุก
- กู้คืนระบบ (Recovery) แก้ไขระบบที่ถูกบุกรุกให้สามารถกลับมาท�ำงานได้ตามปกติ
				 - ติ ด ตามผล (Follow-Up) บั น ทึ ก ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ แ ละแนะน�ำวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดซ�้ำ
(๔) ก�ำหนดบุคคลรับผิดชอบการก�ำหนด แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงค่า Parameter ต่าง ๆ ของระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน รวมถึงการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
และแจ้งผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนให้รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
(๕) การใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) เพื่อตรวจเช็คระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่และจ�ำกัดการใช้งานเฉพาะที่จ�ำเป็น
(๖) ผู้ดูแลระบบต้องท�ำการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม�่ำเสมอ
ต้องประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ าน (Operation)
ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และการท�ำงาน (Functionality) ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๖ การบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit
Logging) การบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
(๒) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงและออกจากระบบ
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(๓) ข้อมูลเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
(๔) ข้อมูลการล็อกอินทั้งที่ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จ
(๕) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงสินทรัพย์สารสนเทศทั้งที่ส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จ
(๖) ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชั่น (Configuration) ของระบบ
(๗) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอพพลิเคชั่น
(๘) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระท�ำกับไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น
(๙) ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
(๑๐) ข้อมูลโพรโตคอลเครือข่ายที่ใช้
(๑๑) ข้อมูลแสดงการหยุดการท�ำงานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(๑๒) ข้อมูลแสดงการส�ำรองข้อมูลไม่ส�ำเร็จ
๘.๗ การเข้าถึงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๑) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) ทีต่ งั้ อยู่ ณ กรมการพัฒนาชุมชน สงวนไว้เป็นเขตหวงห้าม
โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๒) ผู้ใช้งานต้องไม่น�ำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดของเครื่องออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
			 (๓) ผูใ้ ช้งานต้องไม่น�ำเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์อนื่ ใดเชือ่ มเข้าเครือข่ายเพือ่ ประกอบธุรกิจส่วนบุคคล
๙. การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
เพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้งานทัง้ หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้รบั ทราบถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อันจะเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูลของหน่วยงาน
ให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนี้
๙.๑ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานในทางที่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(๑) ท�ำให้ แ พร่ ห ลาย ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ อ าจจะกระทบกระเทื อ นต่ อ ความมั่ น คง
แห่งราชอาณาจักรหรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
(๓) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๔) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๕) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
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(๖) น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้น
เป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้
โดยประการที่น่าจะท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
(๗) เข้าถึงโดยมิชอบ ซึง่ ระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ มี าตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้
มิได้มีไว้ส�ำหรับตน
(๘) น�ำมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทผี่ อู้ นื่ จัดท�ำขึน้ เป็นการเฉพาะไปเปิดเผย
โดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
(๙) เข้าถึงโดยมิชอบ ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทมี่ มี าตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้
มิได้มีไว้ส�ำหรับตน
(๑๐) กระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตักรับไว้ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
(๑๑) ท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
(๑๒) กระท�ำด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท�ำงานตามปกติได้
(๑๓) ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือ
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
โดยปกติสุข
(๑๔) กระท�ำการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือการบริการสาธารณะหรือเป็นการกระท�ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๙.๒ ผูใ้ ช้งานต้องไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้มกี ารกระท�ำความผิดตาม ๙.๑ (๑) - (๖) ในระบบคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในความควบคุมของตน
๙.๓ ผู้ใช้งานต้องไม่จ�ำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมที่จัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระท�ำความผิดตาม ๙.๑ (๗) - (๑๔)
๙.๔ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่คัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายน�ำไปติดตั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือน�ำไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
(๒) การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Name) ของหน่วยงานจะต้องก�ำหนด
โดยกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น
(๓) ไม่ท�ำการปรับแต่งไบออส (BIOS) หรือการตั้งค่าระบบ (Configuration) อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบการท�ำงานของคอมพิวเตอร์ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เป็นปกติ
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ภายในหน่วยงาน

(๔) ไม่ท�ำการเปลี่ยนแปลงเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

(๕) หากผูใ้ ช้งานมีความประสงค์ขอใช้เลขทีอ่ ยูไ่ อพีสาธารณะ (Public IP Address) ต้องท�ำหนังสือ
ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเท่านั้น
(๖) ไม่ตดิ ตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ คี วามสามารถในการตรวจสอบข้อมูลบนระบบเครือข่าย
(๗) ไม่ตดิ ตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อนื่ ใดเพิม่ เติมในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของหน่วยงานเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
(๘) ไม่ใช้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทีม่ กี ารครอบครองแบนด์วดิ ท์ (Bandwidth)
จ�ำนวนมากหรือเป็นเวลานานในระหว่างเวลาท�ำงาน
๙.๕ วิธีปฏิบัติการใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
(๑) ก�ำหนดชื่อผู้ใช้งานของทุกระบบงาน ตามวิธีปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่านที่เหมาะสม ดังนี้
- ให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- รูปแบบการตัง้ ชือ่ ให้ใช้ชอื่ ผูใ้ ช้งานแล้วตามด้วยเครือ่ งหมาย Under Score (_) ตามด้วย
นามสกุล ๓ ตัว ได้แก่ นายสมชาย ดีจริง Username = somchai_dee
- ในกรณีทชี่ อื่ นามสกุลเขียนภาษาอังกฤษแล้ว Username ซ�ำ้ กันอีกให้เพิม่ อักษรนามสกุล
ออกไปได้อีก
(๒) ในการรักษาความปลอดภัยบัญชีผใู้ ช้งาน การปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับรหัสผ่าน ให้ผใู้ ช้งานปฏิบตั ิ ดังนี้
- ไม่ตั้งรหัสผ่านโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กลับหน้าหลัง ใช้ตัวเลข
หรือตัวอักษรที่เหมือนกันทั้งหมด
- ไม่ตั้งรหัสผ่านโดยใช้ชื่อหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเกิด
ชื่อบุตร หมายเลขโทรศัพท์
- ไม่ตั้งรหัสผ่านโดยใช้ค�ำที่อยู่ในพจนานุกรม
- รหัสผ่านต้องมีความยาวเกิน ๖ ตัวอักษร
- ตั้งรหัสผ่านที่ผสมระหว่างอักษรตัวเล็กและอักษรตัวใหญ่
- รหัสผ่านที่ผสมกับอักขระพิเศษ (; $ เป็นต้น)
- ในกรณีทรี่ ะบบรองรับการเปลีย่ นรหัสผ่านให้เปลีย่ นรหัสผ่านโดยไม่ชกั ช้า เมือ่ เข้าใช้งานระบบ
ในครั้งแรก
- ห้ามเปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่นและไม่จดรหัสผ่านลงกระดาษหรือสื่ออื่น ๆ หรือก�ำหนดให้
เครื่องคอมพิวเตอร์จ�ำรหัสผ่าน หากเกิดความเสียหายเจ้าของรหัสผ่านต้องรับผิดชอบ
- หากมีความจ�ำเป็นต้องเปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นใช้งานจะต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกรมการพัฒนาชุมชน
- เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุก ๖๐ วัน
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(๓) หากสงสัยว่าบุคคลอื่นลักลอบหรืออาจลักลอบใช้บัญชีผู้ใช้งานหรือสงสัยว่ามีการละเมิด
การรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านโดยไม่ชักช้า
(๔) ในกรณีลืมรหัสผ่านให้แจ้งผู้ดูแลระบบโดยตรงเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
(๕) ในกรณีถกู ยกเลิกสิทธิการใช้งานชัว่ คราวละประสงค์จะขอคืนสิทธิการใช้งาน ให้แจ้งผูด้ แู ลระบบ
เพือ่ ขอบัญชีผใู้ ช้งานเป็นลายลักษณ์อกั ษรและยืน่ หลักฐานดังกล่าวต่อผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
(๖) ในกรณีมบี คุ ลากรลาออกและประสงค์จะใช้บญั ชีผใู้ ช้งานต่อเป็นการชัว่ คราว ให้แจ้งผูด้ แู ลระบบ
เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ พิจารณาและยืน่ หลักฐานดังกล่าวต่อผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
(๗) ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสถี่กว่าผู้ใช้งานทั่วไป
๙.๖ วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันอุปกรณ์ในขณะทีไ่ ม่มผี ใู้ ช้งานเพือ่ ป้องกันผูไ้ ม่มสี ทิ ธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์
ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล ดังนี้
(๑) ต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
(๒) ตัง้ ให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลอ็ คหน้าจอหลังจากทีไ่ ม่ได้ใช้งานเป็นเวลา ๑๐ นาที และก�ำหนด
ให้ใส่รหัสผ่านจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
(๓) ต้องล็อคอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส�ำคัญ เมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้ง
โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
๙.๗ วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and
Clear Screen Policy) ไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ ได้แก่ เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ
(๑) ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก ารทิ้ ง หรื อ ปล่ อ ยสิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศ
ให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ดังนี้
- จ�ำกัดการเข้าถึงสินทรัพย์สารสนเทศที่ส�ำคัญให้ก�ำหนดสิทธิเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- การจัดบริเวณการเข้าถึงบุคคลภายนอก
- จัดเก็บข้อมูลส�ำคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
- ออกจากระบบทันที เมื่อจ�ำเป็นต้องปล่อยทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแล
- ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- น�ำเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
- ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ กล้องดิจิตอล
เครื่องส�ำเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร
- ป้องกันเครื่องโทรสาร เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
- ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
- ท�ำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามภาคผนวก ก เพื่อป้องกันการน�ำกลับมาใช้ใหม่
(๒) การป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดหมวดหมู่สารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก�ำหนดอื่น ๆ
- วัฒนธรรมองค์กร
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(๓) การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้กลไกการพิสูจน์ตัวตนที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งาน
๙.๘ ให้ผู้ใช้งานน�ำการเข้ารหัส (Encryption) มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐. การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Use of Personal
Computers and Portable Computers)
๑๐.๑ การใช้งานทั่วไป
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอนุญาตให้ใช้งานเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงาน ดังนั้น
ต้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
(๒) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ต้องเป็นโปรแกรมที่
หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ และน�ำไป
ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือแก้ไขหรือน�ำไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
(๓) การตัง้ ชือ่ คอมพิวเตอร์ (Computer Name) ต้องเป็นไปตามทีก่ รมการพัฒนาชุมชนก�ำหนด
(๔) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานท�ำการติดตั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน
(๕) การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ต้องด�ำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ
หรือผู้รับจ้างในการบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ท�ำสัญญากับหน่วยงานเท่านั้น
(๖) การก�ำหนดสิทธิให้ผู้อื่นสามารถเห็นไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (File Sharing) ผู้ใช้งาน
ต้องกระท�ำอย่างระมัดระวัง โดยก�ำหนดสิทธิเฉพาะบุคคลที่จ�ำเป็น
(๗) ผู้ใช้งานต้อง Shut Down คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกครั้งหลังเลิกใช้งานในแต่ละวัน
เพื่อป้องกันระบบปฏิบัติการเสียหาย
(๘) ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ต้องท�ำการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรม
ป้องกันไวรัสที่หน่วยงานจัดหาให้เท่านั้น
(๙) ไม่เก็บข้อมูลส�ำคัญของหน่วยงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
(๑๐) ไม่น�ำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่
(๑๑) ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Disk Drive
(๑๒) ห้ามใช้หรือวางเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบพกพาในสภาพแวดล้อมทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
สูงกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส
(๑๓) ผู้ใช้งาน มีหน้าที่ป้องกันการสูญหายของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา
๑๐.๒ การส�ำรองข้อมูลและการกู้คืน
(๑) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการส�ำรองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่น ๆ
เช่น CD, DVD, External Hard Disk เป็นต้น
(๒) ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลส�ำรอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ส�ำรองไว้อย่างสม�่ำเสมอ
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(๓) ผู้ใช้งานต้องประเมินความเสี่ยงว่า ข้อมูลที่เก็บไว้บน Hard Disk เป็นข้อมูลที่ไม่ส�ำคัญ
เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน เพราะหาก Hard Disk เสียไป ก็ไม่กระทบต่อการด�ำเนินการของหน่วยงาน
๑๐.๓ การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(๑) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการส�ำรองข้อมูลของตนเองที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เพื่อใช้กู้คืนข้อมูลในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย
(๒) การป้องกันไวรัส ให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้
- ปรับปรุงหรือตรวจสอบการปรับปรุงเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสทุกครั้ง
ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
- ในกรณีที่น�ำแผ่นดิสก์จากผู้อื่นหรือคัดลอกไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ให้ตรวจสอบไวรัสก่อนการใช้งานทุกครั้ง
(๓) ให้ผู้ใช้งานตั้งรหัสผ่านที่โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen Saver) เพื่อป้องกันบุคคลอื่น
ลักลอบใช้งานหรือดูข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ผู้ใช้งานไม่อยู่หน้าเครื่อง
(๔) ผูใ้ ช้งานไม่แก้ไขการก�ำหนดค่าเกีย่ วกับเครือข่ายหรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
ด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขให้ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
๑๐.๔ คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(๑) ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ต้องใส่กระเป๋าส�ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน
(๒) ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
(๓) การเคลือ่ นย้ายขณะทีเ่ ครือ่ งเปิดใช้งานอยู่ ให้ยกจากฐานภายใต้แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครือ่ ง
โดยการดึงหน้าจอภาพขึ้นโดยเด็ดขาด
(๔) ไม่ใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว ความชื้น เช่น อาหาร
น�้ำ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น
(๕) ผูใ้ ช้งานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ไม่วางเครือ่ งทิง้ ไว้ในทีส่ าธารณะ
หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
(๖) ห้ามผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub Component) ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
รวมถึงแบตเตอรี่
๑๑. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ (Management of Confidential
Data Access)
๑๑.๑ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) ข้อมูลลับทีส่ ดุ ข้อมูลลับมาก ข้อมูลลับ ได้แก่ ข้อมูลทีถ่ กู ก�ำหนดชัน้ ความลับตามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและเอกสารทีก่ รมการพัฒนาชุมชนก�ำหนดหรือถือปฏิบตั อิ ยูใ่ นเวลานัน้
(๒) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่ถูกก�ำหนดชั้นความลับ
๑๑.๒ เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ให้ศนู ย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชนด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
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(๑) ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภททั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้าถึงผ่านระบบงานเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูล
(๒) ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการลักลอบดูข้อมูล
และแก้ไขข้อมูล
(๓) ก�ำหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทเพื่ อ ป้ อ งกั น การลั ก ลอบดู ข ้ อ มู ล
หรือสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลในระหว่างรับส่ง
(๔) ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการท�ำลายข้อมูลแต่ละประเภท เมื่อข้อมูลหมดอายุการใช้งานหรือ
มีความจ�ำเป็นต้องท�ำลายเพื่อป้องกันการลักลอบดูข้อมูลที่ค้างในอุปกรณ์เฉพาะส�ำหรับจัดเก็บ
(๕) ก�ำหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการส�ำรองข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทให้ เ หมาะสมกั บ จ�ำนวนครั้ ง
ในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเพื่อใช้กู้คืนในกรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหายและให้เก็บสื่อที่ใช้ส�ำรองข้อมูล
ในอุปกรณ์เฉพาะส�ำหรับจัดเก็บที่มีความปลอดภัย
๑๑.๓ เจ้ า ของข้ อ มู ล ต้ อ งทบทวนความเหมาะสมของสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของผู ้ ใ ช้ ง าน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
๑๑.๔ วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรง
และการเข้าถึงผ่านระบบสารสนเทศ ผูด้ แู ลระบบต้องก�ำหนดชือ่ ผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
๑๑.๕ การรับส่งข้อมูลส�ำคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
๑๑.๖ ให้หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ในกรณีที่น�ำเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน ต้องมีการส�ำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อ
บันทึกก่อน เป็นต้น
๑๑.๗ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑) การท�ำลายข้อมูลลับให้เป็นไปตามค�ำสั่ง เรื่อง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
และข้อมูลข่าวสารลับ โดยวิธีการท�ำลายข้อมูลลับให้ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติตามภาคผนวก ก
(๒) ในการส�ำรองข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ส�ำรองข้อมูลตามระยะเวลาทีศ่ นู ย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชนก�ำหนดหรือเมือ่ ได้รบั แจ้ง
จากเจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเป็นนัยส�ำคัญ
- จัดเก็บสื่อที่ใช้ส�ำรองข้อมูลในอุปกรณ์เฉพาะส�ำหรับเก็บรักษาที่ปิดล็อคได้
- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ส�ำรองทุกครั้ง
๑๑.๘ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทั่วไปให้หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก�ำหนดให้
เจ้าของข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่บริหารความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้
(๑) เจ้าของไฟล์ขอ้ มูลสามารถอ่านและเขียนไฟล์ขอ้ มูลและบุคคลทัว่ ไปสามารถอ่านไฟล์ขอ้ มูล
ได้เท่านั้น
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(๒) กรณีข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลควรก�ำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล
ผ่านระบบงานเท่านั้น ไม่ควรให้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลโดยตรง
(๓) วิธีการท�ำลายข้อมูลทั่วไปควรปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในภาคผนวก ก
(๔) การส�ำรองข้อมูลทัว่ ไปให้หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของข้อมูลให้ท�ำหน้าที่บริหารความปลอดภัยของข้อมูลให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ส�ำรองข้อมูลเดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของข้อมูลว่าข้อมูล
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเป็นนัยส�ำคัญ
- ควรจัดเก็บสื่อที่ใช้ส�ำรองข้อมูลลงบน แผ่น CD แผ่น DVD HardDisk
- ควรตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ส�ำรองทุกครั้ง
๑๒. การควบคุมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
๑๒.๑ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของ
กรมการพัฒนาชุมชนเท่านัน้ ห้ามน�ำบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Account) ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ที่หน่วยงานก�ำหนด
๑๒.๒ ให้หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค น�ำกฎระเบียบข้อบังคับการส่งและรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การส่งข้อมูลแนบที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายให้เข้ารหัสก่อน
- การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ฉบับ ห้ามส่งไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน ๒๕ MB และต้องบีบ
อัดไฟล์แนบก่อนส่ง
- ห้ามใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเจตนาสร้างความเสียหาย
ให้กบั ผูอ้ นื่ เช่น ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซำ�้ หลายครัง้ ข้อมูลลักษณะลูกโซ่ ส่งข้อความเท็จหรือข้อความพาดพิง
ถึงบุคคลอื่น เป็นต้น
- ไม่ส่งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๒) การรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อไม่ให้เนื้อที่ในการจัดเก็บ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เต็ม
- ไม่ควรเปิดเมล์ ไฟล์แนบหรือคลิกลิงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของกรมการพัฒนาชุมชน
- ในกรณีที่สงสัยว่ามีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ได้รับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดียวกันซ�ำ้ หลายครัง้ หรือได้รบั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากบุคคลทีไ่ ม่รจู้ กั เป็นประจ�ำ เป็นต้น
ควรรีบแจ้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
(๓) การใช้หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- การแจ้งหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชน สามารถท�ำได้
ในกรณีที่ต้องติดต่องานของหน่วยงานหรือรู้จักบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นอย่างดี
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- ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องติดต่อเรือ่ งส่วนตัวกับบุคคลหรือองค์กรทีไ่ ม่รจู้ กั ควรใช้หมายเลข
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
๑๒.๓ แนวทางการควบคุมการใช้งาน ให้ผอู้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชนด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการ
ของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
(๒) ก�ำหนดจ�ำนวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่าน (Password) ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง
(๓) ทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานและปรับปรุงบัญชีผใู้ ช้งาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ หรือเมือ่ มีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนต�ำแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น
(๔) การควบคุมการเข้าถึงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการเข้าถึงผู้ใช้งาน (User Access
Management) ที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๑๒.๔ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูร้ บั บริการ คูส่ ญั ญาหรือตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้ใช้งานจะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชนเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์อนื่ เว้นแต่ในกรณีทรี่ ะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชนขัดข้องและได้รบั การอนุญาต
จากผู้มีอ�ำนาจแล้วเท่านั้น
๑๒.๕ การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ส่ง
๑๒.๖ ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในงานภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเรื่องส่วนตัว
หากผู้ใช้งานต้องการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ขอให้ใช้งานจากบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรี
๑๒.๗ ห้ามผูใ้ ช้งานน�ำบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Account) ซึง่ เป็นของกรมการพัฒนาชุมชน
ไปเผยแพร่สู่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม เช่น การโพสต์ในเว็บบอร์ดในชุดค�ำถามหรือแบบสอบถาม
จากผูค้ า้ เป็นต้น เว้นแต่การเผยแพร่นนั้ เป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ทางราชการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูม้ อี �ำนาจแล้วเท่านัน้
๑๒.๘ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานต้องระบุชื่อผู้รับ หัวข้อ ให้ชัดเจน และใช้ภาษาสุภาพ
ไม่ขัดต่อจริยธรรม ไม่ปลุกปั่น ยั่วยุ เสียดสี หรือส่อในทางผิดกฎหมาย
๑๒.๙ ผูใ้ ช้งานต้องไม่สง่ ข้อความทีเ่ ป็นความเห็นส่วนบุคคล โดยอ้างว่าเป็นความเห็นของกรมการพัฒนาชุมชน
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมการพัฒนาชุมชน
๑๒.๑๐ ห้ามใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการพัฒนาชุมชนเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล ข้อความ รูปภาพ
หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมายหรือกระทบต่อการด�ำเนินงาน ตลอดจน
การรบกวนผู้ใช้งานอื่นหรือผู้รับบริการของกรมการพัฒนาชุมชน
๑๓. การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
๑๓.๑ อนุญาตให้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบและลักษณะตามทีห่ น่วยงานได้ก�ำหนดไว้เท่านัน้
๑๓.๒ ผูใ้ ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตอ้ งมีความตระหนักเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัย รวมถึงพฤติกรรม
ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และต้องรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหายใดๆ ที่มีผลกระทบกับหน่วยงานจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
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๑๓.๓ หากเกิดปัญหาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่อาจมีผลกระทบกับหน่วยงาน
ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยเร็วที่สุดเพื่อด�ำเนินการตามความเหมาะสม
๑๔. การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน
ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บต้องก�ำหนดชั้นความลับ
ในการเข้าถึง
๑๔.๒ ห้ามแก้ไขข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)
๑๔.๓ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
๑๔.๔ ก�ำหนดให้บันทึกการท�ำงานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application Logs)
และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า - ออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสูร่ ะบบ เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย ๙๐ วัน นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง
๑๔.๕ ต้องมีวธิ กี ารป้องกันการแก้ไขเปลีย่ นแปลงบันทึกต่าง ๆ และจ�ำกัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านัน้
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
๑๕. การป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Preventing Malware)
๑๕.๑ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของคอมพิวเตอร์ (Antivirus)
ตามทีก่ รมได้ประกาศให้ใช้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์นนั้ เป็นเครือ่ งมือเพือ่ การศึกษาพัฒนาระบบป้องกัน โดยต้องได้รบั อนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑๕.๒ บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับการตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนน�ำมาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
๑๕.๓ ผู้ใช้งานต้องท�ำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (Update
patch) ให้ใหม่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๑๕.๔ ผูใ้ ช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดตี ลอดเวลา รวมทัง้ เมือ่ พบสิง่ ผิดปกติผใู้ ช้งาน
ต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบ
๑๕.๕ เมือ่ ผูใ้ ช้งานพบว่า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตดิ ไวรัสผูใ้ ช้งานต้องไม่เชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์เข้าสูเ่ ครือข่าย
และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ
๑๕.๖ ห้ามลักลอบท�ำส�ำเนา เปลีย่ นแปลง ลบทิง้ ซึง่ ข้อมูล ข้อความ เอกสารหรือสิง่ ใด ๆ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ
ของกรมหรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจ
๑๕.๗ ห้ามท�ำการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายมาสู่ทรัพย์สินของกรม
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๑๕.๘ กรณีทคี่ อมพิวเตอร์หรือระบบมีปญั หาผูใ้ ช้งานต้องท�ำการส�ำรองข้อมูลทีจ่ �ำเป็นของผูใ้ ช้งานเองก่อน
ที่จะท�ำการก็คืนหรือตรวจสอบแก้ไขระบบ
๑๖. การป้องกันโปรแกรมชุดค�ำสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware)
๑๖.๑ ผู้ใช้งานต้องท�ำการ Update ระบบปฏิบัติการเว็บบราวเซอร์และโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ
อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ทีเ่ กิดขึน้ จากซอฟต์แวร์เป็นการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ
๑๖.๒ ห้ามผูใ้ ช้งานท�ำการปิดหรือยกเลิกระบบการป้องกันไวรัสทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา
๑๖.๓ หากผูใ้ ช้งานพบหรือสงสัยว่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดชุดค�ำสัง่ ไม่พงึ ประสงค์ (Malware)
ห้ามมิให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของชุดค�ำสั่งที่ไม่พึงประสงค์
ไปยังเครื่องอื่นๆ ได้
๑๗. การบริหารระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Firewall)
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการสื่อสารระหว่างเครือข่ายภายในกรมกับเครือข่ายภายนอกกรม โดยการตั้งค่า
ของไฟร์วอลล์และอุปกรณ์ทอี่ นุญาตให้เชือ่ มโยงภายในกรมให้มปี ระสิทธิภาพในการท�ำงาน รวมทัง้ ต้องทบทวนสิทธิ
ของผูใ้ ช้งานอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้งานต้องผ่านการพิสจู น์ตวั ตนจริงจากระบบว่าได้รบั อนุญาตจากผูด้ แู ลระบบ
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานระบบไฟร์วอลล์
แนวทางปฏิบัติ
(๑) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ทั้งหมด
(๒) ผู้ดูแลระบบต้องก�ำหนดนโยบาย (Policy) การใช้งานไฟร์วอลล์
(๓) ผูด้ แู ลระบบต้องก�ำหนดค่า (Configuration) หรือก�ำหนดนโยบาย (Policy) เพือ่ กลัน่ กรองข้อมูล
และระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม การป้องกันการบุกรุกไวรัส
รวมทัง้ Malicious Code ต่างๆ มิให้เข้าถึง (Access Risk) หรือสร้างความเสียหาย (Availability Risk) แก่ขอ้ มูล
หรือการท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์
(๔) ผูด้ แู ลระบบต้องก�ำหนดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ในลักษณะผิดปกติ
ต้องด�ำเนินการแก้ไขและรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที
(๕) ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ตลอดเวลา
(๖) การเปิดใช้บริการ Service ต้องรับอนุญาตจากผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
หากบริการที่จ�ำเป็นต้องใช้มีความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบต้องก�ำหนดมาตรการป้องกัน
เพิ่มเติม
(๗) ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์ ค่าพารามิเตอร์ การก�ำหนดค่าใช้บริการและการเชื่อมต่อ
ที่อนุญาตต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
(๘) การเข้าถึงกระบวนการไฟร์วอลล์ต้องเข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการเท่านั้น
(๙) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้า - ออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ ต้องส่งค่าไปจัดเก็บทีอ่ ุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
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(๑๐) การก�ำหนดค่าการบริการของเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยในแต่ละส่วนของเครือข่ายต้องก�ำหนด
ค่ า อนุ ญ าตเฉพาะพอร์ ต การเชื่ อ มต่ อ ที่ ใ ช้ ง านเท่ า นั้ น โดยนโยบายต้ อ งถู ก ระบุ ใ ห้ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง
(๑๑) ต้องส�ำรองข้อมูลการก�ำหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์และทุกครัง้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
(๑๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ต้องไม่อนุญาต
ให้มกี ารเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจ�ำเป็นโดยก�ำหนดเป็นกรณีไป
(๑๓) ผู้ดูแลระบบมีสิทธิที่จะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีพฤติกรรม
การใช้งานที่ผิดนโยบายหรือเกิดจากการท�ำงานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย จนกว่าจะได้รับ
การแก้ไข
(๑๔) การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote login จากภายนอกมายังเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์
เครือข่ายภายในต้องการท�ำผ่าน VPN เท่านัน้ และต้องบันทึกรายการของการด�ำเนินการตามแบบการขออนุญาต
ด�ำเนินการเกีย่ วกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและอุปกรณ์เครือข่ายและต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลระบบ
(๑๕) ผู้ละเมิดนโยบายความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ ต้องถูกระงับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทันที
(๑๖) ผูข้ อใช้งานต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
โดยระบุข้อมูล ดังนี้
- หมายเลข Port ที่ต้องการเปิด
- หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
- วัตถุประสงค์หรือ Application ที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้น ๆ
- วันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดการใช้
(๑๗) ในการขอใช้งาน หากพบว่าขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของกรม หรือกฎหมาย
หรืออาจเกิดช่องโหว่ดา้ นความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชนจะไม่อนุญาต
ให้ใช้งาน
(๑๘) ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช้งานขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของกรม
หรือกฎหมายหรืออาจเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชนต้องยกเลิกการให้บริการทันที
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ส่วนที่ ๒

นโยบายระบบสารสนเทศ
และระบบส�ำรองของสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเกิดการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งไม่ละเมิดระเบียบ กฎหมายหรือท�ำให้เกิดความเสียหายใน
การปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๓. เพือ่ เป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบตั แิ ละความรับผิดชอบของผูด้ แู ลระบบในการปฏิบตั งิ านให้กบั หน่วยงาน
เป็นไปอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการพัฒนาชุมชน
๒. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงมาตรฐาน
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ๒.๕)

แนวปฏิบัติ
๑. ผู้ดูแลระบบต้องพิจารณาคัดเลือกระบบส�ำรองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ โดยมีหลักเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้
๑.๑ การควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีระบบส�ำรองที่เพียงพอ
๑.๒ มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี
๑.๓ ประเมินความเสี่ยงยอมรับได้โดยเจ้าของระบบงาน
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๒. ผู้ดูแลระบบต้องพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญและจัดท�ำระบบส�ำรองที่เหมาะสม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามแนวทางต่อไปนี้
๒.๑ ให้ผดู้ แู ลระบบจัดท�ำบัญชีระบบสารสนเทศทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ หมดของหน่วยงาน พร้อมทัง้ ก�ำหนด
ระบบสารสนเทศที่จะจัดท�ำระบบส�ำรองและจัดท�ำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ ให้ผู้ดูแลระบบส�ำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ โดยให้มีวิธีการส�ำรองข้อมูล ดังนี้
		
- ก�ำหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องท�ำการส�ำรองเก็บไว้และความถี่ในการส�ำรอง
- ก�ำหนดรูปแบบการส�ำรองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลทีจ่ ะท�ำการส�ำรอง เช่น การส�ำรองข้อมูล
แบบเต็ม (Full Backup) หรือการส�ำรองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
- บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส�ำรองข้อมูลผ่านระบบส�ำรอง ได้แก่ ข้อมูล วัน/เวลา
ชื่อข้อมูลที่ส�ำรอง ส�ำเร็จ/ไม่ส�ำเร็จ เป็นต้น
- ตรวจสอบข้อมูลทัง้ หมดของระบบว่ามีการส�ำรองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน เช่น ซอฟต์แวร์ตา่ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูลการก�ำหนดคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ (Configuration) ข้อมูลใน
ฐานข้อมูล เป็นต้น
- จัดเก็บข้อมูลทีส่ �ำรองนัน้ ในสือ่ เก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชอื่ บนสือ่ เก็บข้อมูลนัน้ ให้สามารถ
แสดงถึงวันที่ เวลาที่ส�ำรองข้อมูลและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
- จัดเก็บข้อมูลทีส่ �ำรองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานทีท่ จ่ี ดั เก็บข้อมูลส�ำรอง
กับหน่วยงานควรห่างกันเพียงพอเพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้นอกสถานทีน่ นั้ ในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั ิ
กับหน่วยงาน เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น
- ด�ำเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่ส�ำรองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่
- ทดสอบบันทึกข้อมูลส�ำรอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เพือ่ ตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ตามปกติ
- จัดท�ำขั้นตอนปฏิบัติส�ำเร็จการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้ส�ำรองเก็บไว้
- ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนข้อมูล
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ก�ำหนดให้ใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลลับที่ได้ส�ำรองเก็บไว้
๓. จัดท�ำแผนเตรียมความพร้อม กรณีฉกุ เฉินในกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม กรณีฉุกเฉิน
ดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจและแนวทางต่อไปนี้
๓.๑ จั ด ท�ำแผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด�ำเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๒) ประเมินความเสีย่ งส�ำเร็จระบบทีม่ คี วามส�ำคัญเหล่านัน้ และก�ำหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ ง
เหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุม ประท้วงท�ำให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบ
งานได้ เป็นต้น
(๓) ก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ
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(๔) ก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการส�ำรองข้อมูลและทดสอบกู้คืนข้อมูลที่ส�ำรองไว้
(๕) ก�ำหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องติดต่อ
(๖) การสร้างความตระหนักหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ
หรือสิ่งที่ต้องท�ำเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน เป็นต้น
๓.๒ ทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ า วให้ ส ามารถปรั บ ใช้ ไ ด้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรซึง่ ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบส�ำรองและการจัดท�ำแผน
เตรียมพร้อมกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดองค์กรปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินและก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบในระบบสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
๔.๑ ระดับนโยบาย ได้แก่
(๑) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
(๒) ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
			 รับผิดชอบ ในการก�ำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษาตลอดจน ติดตาม ก�ำกับ ดูแล
ควบคุมตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ ระดับอ�ำนวยการ ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
			 รับผิดชอบ
- เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการควบคุมและปฏิบัติการฉุกเฉินระบบสารสนเทศ
- มีอ�ำนาจสั่งการให้ทุกหน่วยหยุดหรือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน
- ก�ำหนดจุดปลอดภัยส�ำหรับบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานที่ที่เหมาะสม
- ประชุมหารือกับผู้จัดการฐานข้อมูล
- ประเมินสถานการณ์และสั่งการให้ปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสม
- รายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ทราบ
๔.๓ ระดับประสานงานเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
(๑) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
(๒) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย
			 รับผิดชอบ
- วิเคราะห์สถานการณ์ในทีเ่ กิดเหตุแล้วแจ้งเหตุตอ่ ผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
เพื่อระงับเหตุฉุกเฉิน
- มีอ�ำนาจสัง่ การให้ใช้แผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินขัน้ ต้น จนกว่าผูอ้ �ำนวยศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน
จะมาถึงที่เกิดเหตุ
- มีอ�ำนาจสัง่ การแทนผูอ้ �ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน ในกรณีทผี่ อู้ �ำนวยการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถสั่งการได้
- สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาปฏิบัติการตามแผนฯ
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- พิจารณาขั้นตอนและวิธีการป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน ให้เสียหายน้อยที่สุด
- ก�ำหนดอัตราก�ำลังพล วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือจ�ำเป็นต้องขอเพิ่มเติมในอนาคต
๔.๔ ระดับหัวหน้าสั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ
(๑) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย
(๒) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
(๓) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
			 รับผิดชอบ
- ก�ำกับ ดูแล การปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั ิ ศึกษา ทบทวน วางแผนติดตาม การบริหารความเสีย่ ง
และระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แจ้งเหตุฉกุ เฉินและเคลือ่ นย้ายตนเอง ผูอ้ นื่ ตลอดจนทรัพย์สนิ ออกจากทีเ่ กิดเหตุไปเก็บรักษา
ณ จุดปลอดภัยโดยเร็ว
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุแก่ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
และเจ้าหน้าที่ประสานงานรักษาความปลอดภัยทราบ
- น�ำทรัพย์สินที่ขนย้ายออกมาเก็บเข้าที่โดยต้องตรวจสภาพและรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับขั้น
๔.๕ ระดับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับแผน
(๑) ทีมรับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและตรวจสอบ บ�ำรุงรักษา
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของข้อมูลพืน้ ฐาน รวมทัง้ การท�ำส�ำเนาและกูค้ นื ข้อมูลพืน้ ฐาน ผูอ้ �ำนวยการกลุม่ งานข้อมูล
พื้นฐานการพัฒนาชนบทรับผิดชอบก�ำกับดูแล
(๒) ทีมรับผิดชอบดูแลระบบโปรแกรมสารสนเทศ มีหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและตรวจสอบบ�ำรุงรักษา แก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบโปรแกรมสารสนเทศ รวมทั้งท�ำส�ำเนาและกู้คืนฐานข้อมูลสารสนเทศ ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชนรับผิดชอบก�ำกับดูแล
(๓) ทีมรับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและตรวจสอบบ�ำรุงรักษา
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ด�ำเนินตามแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน ผูอ้ �ำนวยการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีรับผิดชอบก�ำกับดูแล
(๔) ทีมรับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย มีหน้าทีเ่ ฝ้าระวังและตรวจสอบบ�ำรุงรักษา แก้ไขข้อ
บกพร่องต่างๆ ของระบบเครือข่าย รวมทั้งการท�ำส�ำเนาและกู้คืนฐานข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายรับผิดชอบก�ำกับดูแล
๕. ทดสอบและทบทวนสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส�ำรองและระบบแผนเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉิน สภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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ส่วนที่ ๓

นโยบายการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
๒. เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการพัฒนาชุมชน
๒. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก (External Auditor)
๔. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงมาตรฐาน
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ๒.๕)

แนวปฏิบัติ
๑. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านสารสนเทศทีอ่ าจเกิดขึน้ กับระบบสารสนเทศ (Information
Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ด�ำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Internal
Auditor) หรือโดยผูต้ รวจสอบอิสระด้านความมัน่ คงปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) เพือ่ ให้หน่วยงาน
ได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๒. แนวทางในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องค�ำนึงถึง อย่างน้อยดังนี้
๒.๑ ให้ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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ปีละ ๑ ครั้ง

๒.๒ ให้ทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อย

๒.๓ ให้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อการธ�ำรงไว้
ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) และให้จัดท�ำรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๔ มาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
(๑) ก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านได้อย่างเดียว
(๒) ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่น ๆ ให้สร้างส�ำเนาส�ำหรับข้อมูลนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ใช้งาน รวมทั้งควรท�ำลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมีการป้องกันเป็นอย่างดี
(๓) ก�ำหนดให้ระบุและจัดสรรทรัพยากรทีจ่ �ำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
(๔) ให้เฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(Log) แสดงการเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่ส�ำคัญ ๆ จัดเก็บข้อมูลตามข้อ ๑๔
(๕) ในกรณีที่มีเครื่องมือส�ำหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรก�ำหนดให้แยกการติดตั้ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบทีใ่ ช้ในการพัฒนาและมีการจัดเก็บป้องกัน
เครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ส่วนที่ ๔

นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานของ
กรมการพัฒนาชุมชน
๒. เพื่อเป็นการป้องกันการกระท�ำผิดที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน
๓. เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมการพัฒนาชุมชน
๒. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
๓. ผู้อ�ำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
๔. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย

อ้างอิงมาตรฐาน
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ๒.๕)

แนวปฏิบัติ
๑. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกครั้งที่มี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้งานของระบบสารสนเทศ
๒. จัดท�ำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๓. จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้วิธีการเสริมเนื้อหา
แนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของหน่วยงาน
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๔. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และเสริมสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ใิ ห้กบั ผูใ้ ช้งาน โดยการจัดสัมมนาควรจัดปีละไม่นอ้ ยกว่า
๑ ครั้ ง โดยอาจจั ด ร่ ว มกั บ การสั ม มนาอื่ น ด้ ว ยก็ ไ ด้ แ ละอาจเชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอกที่ มี ป ระสบการณ์
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาถ่ายทอดให้ความรู้
๕. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับแนวปฏิบตั ใิ นลักษณะเกร็ดความรู้ หรือข้อระวังในรูปแบบ
ที่สามารถเข้าใจและน�ำไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับปรุงความรู้อยู่เสมอ
๖. ระดมการมีส่วนร่วมและภาคปฏิบัติด้วยการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและส�ำรวจความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
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ส่วนที่ ๕

การพิจารณาความผิด
และการด�ำเนินการทางวินัย
ความผิด
ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีเจตนาฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนนั้นจะกระท�ำไม่บรรลุผล
โดยสมบูรณ์ก็ให้ถือว่ามีความผิดโดยสมบูรณ์

การลงโทษ
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของ
กรมการพัฒนาชุมชน ให้ลงโทษผู้มีเจตนาฝ่าฝืนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้
ก�ำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้บังคับใช้นโยบายนี้
โดยให้ผใู้ ช้งาน ผูด้ แู ลระบบและบุคคลภายนอกทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั หน่วยงาน ต้องยึดถือแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านโดยเคร่งครัด
กรณี ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กร หรือผู้หนึ่งผู้ใด
อันเนื่องมากจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
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ภาคผนวก ก
วิธีปฏิบัติในการท�ำลายข้อมูล
อุปกรณ์ส�ำหรับจัดเก็บ

วิธีท�ำลายข้อมูล

แผ่นดิสก์

ใช้วิธีการหั่นด้วยเครื่องท�ำลายเอกสาร

เทป

ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหายหรือเผาท�ำลาย

ฮาร์ดดิสก์

ใช้การท�ำลายข้อมูลอย่างน้อยตามมาตรฐาน DOD ๕๒๒๐.๒๒ M
(การเขียนทับข้อมูลเดิมเป็นจ�ำนวนหลาย ๆ รอบ)

อุปกรณ์ส�ำหรับจัดเก็บที่ไม่สามารถ ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหายหรือเผาท�ำลาย
ลบข้ อ มู ล ได้ เช่ น แผ่ น ซี ดี ร อม
ส�ำหรับอ่านอย่างเดียว
หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการท�ำลายข้อมูลในอุปกรณ์ส�ำหรับจัดเก็บนอกเหนือจากตารางข้างต้น ให้แจ้ง
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อขอค�ำแนะน�ำในการท�ำลายข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล
ถูกเขียนทับจนไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเดิมได้อีก
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มกราคม ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรี ยกว า “พระราชกฤษฎีกากํ าหนดหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีก าร
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบ
เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ ดังตอไปนี้
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(๑) เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถ
แสดงหรื อ อ า งอิ ง เพื่ อ ใช ใ นภายหลั ง และยั ง คงความครบถ ว นของข อ ความในรู ป แบบของข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส
(๒) ต อ งกํ า หนดระยะเวลาเริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ในการยื่ น เอกสารที่ ทํ า ในรู ป ของข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส โดยปกติใหยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐนั้นเปนหลัก และอาจ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของหนวยงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวย
ก็ได เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๓) ตองกําหนดวิธีการที่ทําใหสามารถระบุตัวเจาของลายมือ ชื่อ ประเภท ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
(๔) ตองกําหนดวิธีการแจงการตอบรับดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีการอื่นใด
เพื่อเปนหลักฐานวาไดมีการดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปยังอีกฝายหนึ่งแลว
มาตรา ๔ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจัดทํากระบวนการ
พิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ระบบเอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๑) มีวิธีการสื่อสารกับผูยื่นคําขอในกรณีที่เอกสารมีขอบกพรองหรือมีขอความที่ผิดหลง
อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของผูยื่นคําขอ หรือ การขอขอเท็จจริงเพิ่มเติม
รวมทั้ งมี วิธี การแจ งสิ ทธิ และหน าที่ ในกระบวนการพิจ ารณาทางปกครองตามความจํา เป นแกก รณี
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองแจงใหคูกรณีทราบ
(๒) ในกรณี มี ค วามจํ า เป น ตามลั ก ษณะเฉพาะของธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ภ าครั ฐ ใด
หนวยงานของรัฐนั้นอาจกําหนดเงื่อนไขวาคูกรณียินยอมตกลงและยอมรับการดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองของหนวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ
หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
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(๒) การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน
และจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
มาตรา ๖ ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูล หรือขอเท็จจริงที่ทําให
สามารถระบุ ตั ว บุ ค คล ไม ว า โดยตรงหรื อ โดยอ อ ม ให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย
มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําเปนประกาศ และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย จึงมีผลใชบังคับได
หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไดแสดงไว และใหจัดใหมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทําแนวนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ หรื อการอื่ นอั นเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นการตามพระราชกฤษฎี กานี้ ไว เป นตั วอย างเบื้ องต น
สําหรับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ และหากหนวยงาน
ของรัฐแหงใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางเปนการเฉพาะแลว หนวยงานของรัฐแหงนั้นอาจ
เพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางนั้นไดโดยออกเปนระเบียบ ทั้งนี้ โดยให
คํานึงถึงความถูกตองครบถวน ความนาเชื่อถือ สภาพความพรอมใชงาน และความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๙ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ไมมีผลเปนการยกเวนกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่อ งนั้นกําหนดไวเพื่อการ
อนุญาต อนุมัติ การใหความเห็นชอบ หรือการวินิจฉัย
มาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ
ซึ่งมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น สมควรสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานของรัฐ พรอมกับใหหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนา
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐภายใตมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสรางความเชื่อมั่น
ของประชาชนตอการดําเนินกิจกรรมของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบกับมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติวา คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน
คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศหรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงาน
ของรัฐ ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแลว
ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ดวยปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ อี ก ทั้ ง ยั งมี แ นวโน ม ที่ จ ะส ง ผลกระทบตอ ภาครั ฐ และภาคธุร กิ จ มากขึ้น ทํ า ให
ผูประกอบการ ตลอดจนองคกร ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานใด ๆ ในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศขององคกร ขาดความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในทุ ก รู ป แบบ ประกอบกั บ คณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหประเทศสามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ โดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย
จึงเห็นความสําคัญที่จะนํากฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในสวนที่ตองกระทําและในสวนที่ตองงดเวนการกระทํา เพื่อชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ
เพื่อ ใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐ
ใชในการกําหนดนโยบาย และขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
(๑) ผูใชงาน หมายความวา ขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานของรัฐ ลูกจาง ผูดูแลระบบ
ผูบริหารขององคกร ผูรับบริการ ผูใชงานทั่วไป
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(๒) สิทธิของผูใชงาน หมายความวา สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน
(๓) สินทรัพย (asset) หมายความวา สิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับองคกร
(๔) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิ
หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส
และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได
(๕) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (information security) หมายความวา การธํารงไว
ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability)
ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability)
การหามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability)
(๖) เหตุการณดานความมั่น คงปลอดภัย (information security event) หมายความวา
กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็น ความเปนไปไดที่จะเกิด
การฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรู
ไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
(๗) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (information
security incident) หมายความวา สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด
(unwanted or unexpected) ซึ่งอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่น คง
ปลอดภัยถูกคุกคาม
ขอ ๒ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี น โยบายในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน
และจั ด ทํ า แผนเตรี ย มความพร อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
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ขอ ๓ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี ข อ ปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศของหนวยงาน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของรัฐ ตองจั ดทําข อปฏิบั ติที่สอดคลอ งกับนโยบายการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน
(๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเกี่ยวของทั้งหมดทราบ
เพื่อใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน
(๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม
ตามขอ ๕ - ๑๕
ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (access control)
ซึ่งตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล
โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกํ า หนดกฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตให เ ข า ถึ ง ต อ งกํ า หนดตามนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับ
ชั้นความลับของขอมูล รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
ขอ ๖ ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (business
requirements for access control) โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน ๒ สวนคือ การควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ และการปรั บปรุ ง ใหส อดคล อ งกั บข อ กํ า หนดการใช ง านตามภารกิ จและข อกํ า หนด
ดานความมั่นคงปลอดภัย
ขอ ๗ ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การการเข า ถึ ง ของผู ใ ช ง าน (user access management)
เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว และผานการฝกอบรม หลักสูตร
การสรางความตระหนักเรื่องความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศ (information security awareness
training) เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
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(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนทางปฏิบัติสําหรับ
การลงทะเบียนผูใ ชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียน
ของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใ ชงาน (user management) ตองจัดใหมีก ารควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ
สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม
(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) ตองจัดใหมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ ๘ ใหม ีก ารกํา หนดหนา ที ่ค วามรั บ ผิด ชอบของผู ใ ชง าน (user responsibilities)
เพื่อปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูล
สารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานรหัสผาน (password use) ตองกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๒) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล
(๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and
clear screen policy) ตองควบคุม ไมใ หสิน ทรัพ ยส ารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อ บัน ทึก ขอ มูล
คอมพิวเตอร หรือสารสนเทศ อยูในภาวะซึ่งเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ และตองกําหนดให
ผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน
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(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๙ ใหมีการควบคุม การเขา ถึง เครือ ขา ย (network access control) เพื่อ ปอ งกัน
การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การใชงานบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใ ชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ
ไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชที่อยูภายนอกองคกร (user authentication for external
connections) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกองคกรสามารถ
เขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได
(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย (equipment identification in networks) ตองมีวิธีการ
ที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
(๔) การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ
ทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
(๕) การแบงแยกเครือ ขา ย (segregation in networks) ตอ งทํา การแบง แยกเครือ ขา ย
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ
(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (network connection control) ตองควบคุม
การเขาถึง หรือใชงานเครือ ขายที่ มีการใชรว มกัน หรือเชื่ อมตอ ระหว างหน วยงานใหส อดคล องกั บ
ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง
(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (network routing control) ตองควบคุมการจัด
เสนทางบนเครือขายเพื่อ ใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล
หรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ
ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (operating system access control)
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) การกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เ พื่ อ การเข า ใช ง านที่ มั่ น คงปลอดภั ย การเข า ถึ ง ระบบ
ปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย
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(๒) การระบุและยืน ยัน ตัว ตนของผูใ ชง าน (user identification and authentication)
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และเลือกใชขั้นตอน
ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง
(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system) ตองจัดทําหรือจัดใหมี
ระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะ
อัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุม
การใช ง านโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพื่ อ ป อ งกั น การละเมิ ด หรื อ หลี ก เลี่ ย งมาตรการ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว
(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น
(session time-out)
(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศ
หรือแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
ขอ ๑๑ ใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น และสารสนเทศ
(application and information access control) โดยตองมีการควบคุม ดังนี้
(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access restriction) ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ
และฟงกชัน (functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้โดยใหสอดคลอง
ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว
(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมี ความสํา คัญสูงตอองคกร ตองไดรั บ
การแยกออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ ใหมีการควบคุม
อุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร (mobile computing
and teleworking)
(๓) การควบคุ ม อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร แ ละสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ต อ งกํ า หนดข อ ปฏิ บั ติ
และมาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อปกป อ งสารสนเทศจากความเสี่ ยงของการใช อุ ปกรณค อมพิ ว เตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่
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(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (teleworking) ตองกําหนดขอปฏิบัติ แผนงาน
และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน
ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง ตามแนวทางตอไปนี้
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ที่เหมาะสม
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน
ตามภารกิจ
(๓) ตองมี การกําหนดหนาที่ และความรับผิ ดชอบของบุค ลากรซึ่งดู แลรั บผิด ชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ
(๕) สําหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน
ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจ
เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (information security audit and assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) ในการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงจะตองดําเนิน การ โดยผูตรวจสอบภายใน
หนวยงานของรัฐ (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
(external auditor) เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน
ขอ ๑๔ หนวยงานของรัฐตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจาก

79

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

ความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง ซึ่งมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ขอ ๑๕ หน ว ยงานของรัฐ สามารถเลื อกใช ขอ ปฏิบั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ดานสารสนเทศ ที่ตางไปจากประกาศฉบับนี้ได หากแสดงใหเห็น วา ขอปฏิบัติที่เลือกใชมีความ
เหมาะสมกวา หรือเทียบเทา
ขอ ๑๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่น คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกความในข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๔ หน่วยงานของรัฐต้องกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง
ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น”
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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