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แนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และการดาเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี มีความมั่น คงปลอดภัย และเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
และการถู ก คุ ก คามจากภั ย ต่ า ง ๆ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
จึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ครอบคลุมการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
๑.๒ จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
โดยจะต้องมีการดาเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา ๑ ครั้งต่อปี
และจะต้ องมีการสร้ างความรู้ ความเข้าใจให้ กับผู้ ใ ช้งานเพื่ อให้ เกิด ความตระหนัก ความเข้า ใจถึงภั ย
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานสารสนเทศ
๒. องค์ประกอบของนโยบาย
๒.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กาหนดพื้นที่ที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย กระบวนการควบคุมการเข้าออก
เฉพาะบุคคลที่ได้รับการอนุญาตเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม และการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายที่ติดตั้งในพื้นที่ควบคุมจากภาวะเสี่ยงต่ อการสูญหายจากอัคคีภัย หรือ
ความเสียหายจากการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ
๒.๒ นโยบายการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
กาหนดกระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ
เครื อข่ายเฉพาะบุ คคลที่ได้รั บ การอนุ ญาตเพื่อปฏิบัติ งาน และการป้องกันระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายที่ติดตั้งในห้องควบคุมจากภาวะเสี่ยงต่อการสูญหาย จากอัคคีภัย หรือ
ความเสียหายจากการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ

-๑-

๒.๓ นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๒.๓.๑ มีการบริ หารจัดการการเข้าถึงระบบและอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุม
การเข้าถึงอุป กรณ์ในการประมวลผลข้อมูล เฉพาะผู้ ที่ได้รับอนุญาตและลงทะเบียนแล้ ว และควบคุม
การเข้าถึงระบบสารสนเทศแต่ละระบบตามความเหมาะสม มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และมีการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานที่รัดกุม
๒.๓.๒ มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบ
และอุป กรณ์โดยไม่ได้รับ อนุ ญาต ป้องกันการเปิดเผยหรือการลั กลอบทาส าเนาข้อมูลสารสนเทศและ
การลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
๒.๓.๓ มีการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่ อป้องกันการเข้าถึงระบบและ
อุปกรณ์ โดยไม่ได้รับ อนุญาต โดยผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการจัดเส้นทางเชื่อมต่อเครือข่าย แบ่งแยก
เครือข่ายตามกลุ่ มผู้ใช้งานที่เหมาะสม โดยเฉพาะการกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ต้องผ่านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดหาไว้
ป้องกันภัยคุกคามอย่างเป็นระบบ
๒.๓.๔ มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ โดยมีการ
ควบคุมการเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรมตามนโยบายที่กาหนดไว้ มีการบริหารจัดการรหัสผ่าน
ที่มี การทางานในลั กษณะอั ตโนมัติ และมี ก ารยุติ ก ารใช้ง านระบบสารสนเทศเมื่ อว่ า งเว้ นการใช้ง าน
ในระยะเวลาที่กาหนด
๒.๔ นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก
๒.๔.๑ มีก ารบริ ห ารจั ดการการเข้ า ถึง ของผู้ ใ ช้ ง าน เพื่ อควบคุ ม การเข้า ถึ งระบบ
สารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและลงทะเบียนแล้ว และสาหรับระบบ CABNET ผู้ใช้งานทุกคนต้อง
ผ่านการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) โดยการสแกนลายนิ้วมือที่จัดเก็บ จึงสามารถเข้าใช้งานเครือข่าย
และระบบสารสนเทศ CABNET ตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้น
๒.๔.๒ มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ โดยมีการ
ควบคุมการเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรมตามนโยบายที่กาหนดไว้ มีการบริหารจัดการรหัสผ่าน
ที่มีการทางานในลักษณะอัตโนมัติ และมีการยุติการใช้งานระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้ งาน
ในระยะเวลาที่กาหนด
๒.๕ นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒.๕.๑ มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการใช้งานและภัยคุกคาม
๒.๕.๒ มีข้อกาหนดสาหรับผู้ใช้งานที่ถูกต้องโดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ หรือ
ไม่กระทาการใด ๆ ที่สร้างปัญหาให้แก่ ระบบหรือบุคคลอื่น และต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดให้เท่านั้น

-๒-

๒.๖ นโยบายการจัดทาระบบสารองและแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
มีแนวทางปฏิบั ติห รือมาตรการในการจัดทาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองนอกสถานที่
(Offsite Backup) และระบบสารองข้อมูล (Backup System) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย เพิ่มความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่ระบบสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่ปกติ
หรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ Offsite Backup
ที่ส ามารถท างานแทนระบบหลั ก ได้ ทั น ที ห รื อ ในเวลาอั น สั้ น และสามารถกู้ คื น ระบบสารสนเทศที่ มี
ความสาคัญระดับรองจาก Backup System ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
๒.๗ นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงระดับความเสี่ยงและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒.๘ นโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
มีการฝึกอบรมจัดทาคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นประจาทุก ๆ ปี ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
๒.๙ นโยบายการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์
การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก (Outsourced Software development)
จะต้องพิจารณาระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอร์สโค้ด ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้
จัดเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO)
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน หรือ
บุ ค คลใด อั น เนื่ อ งมาจากการละเลยหรื อฝ่ าฝื นการปฏิ บัติ ตามนโยบายการรั กษาความมั่นคงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะทาการตรวจสอบและดาเนินการตามสมควรแก่เหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นจากการละเมิดนโยบายดังกล่าวนี้

-๓-

แนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขต
เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นไป
อย่างเหมาะสม มีป ระสิ ทธิภ าพ และการดาเนินการใดๆ ด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส์ โดยสานัก
เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือ ได้ ตลอดจนมี มาตรฐานเป็น ที่ยอมรั บ
ในระดั บ สากล รวมทั้ งเพื่ อป้ องกัน ปัญ หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น จากการใช้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรกาหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค รอบคลุ ม การ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
(๒) จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ส านั กเลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี จะต้ องทาการเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิ บัติ นี้
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจะต้องมีการ
ดาเนินการทบทวนปรับปรุงนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลา ๑ ครั้งต่อปี ซึ่งสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทา “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ” ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และมีการ
แจ้งเวียนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาของหน่วยงานถือปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา
๒. องค์ประกอบของแนวปฏิบัติ
๒.๑ คานิยาม
๒.๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๒.๓ การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
๒.๔ การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒.๕ การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก
๒.๖ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
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๑

๒.๗ การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒.๘ การจัดทาระบบสารองและแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
๒.๙ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
๒.๑๐ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
๒.๑๑ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์
องค์ประกอบของแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ละส่วนดังกล่าวจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รายละเอียดของข้อกาหนด
แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งการกาหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและข้อปฏิบัติแต่ละส่วน เพื่อให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงานและการให้บริการหน่วยงานและประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของหน่วยงานและประชาชนต่อการดาเนินการ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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ส่วนที่ ๑
คานิยาม
คานิยามที่ใช้ในแนวปฏิบัตินี้ ประกอบด้วย
 หน่วยงาน หมายความว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ผู้ใช้งาน หมายความว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร
ขององค์กร ผู้รับบริการ ผู้ใช้งานทั่วไป
 สิทธิของผู้ใช้งาน หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 สินทรัพย์ (asset) หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าสาหรับองค์กร
 การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายความว่า การอนุญาต การกาหนดสิทธิ
หรือการมอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสาหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (information security) หมายความว่า การธารงไว้
ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability)
ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability)
การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability)
 เหตุ ก ารณ์ ด้ า นความมั่น คงปลอดภั ย (information security event) หมายความว่ า
กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืน
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัย
ตัวอย่างเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้แก่
๑. การไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ส่งผลให้ข้อมูลขององค์กรเกิดความเสียหาย
๒. มีข้อถกเถียงเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบงาน อาจส่งผลให้
การแก้ปัญหาของระบบงานเกิดความล่าช้า
๓. ประตูของศูน ย์ค อมพิว เตอร์ไม่ส ามารถล็อคได้ หรือเจ้า หน้า ที่รักษาความปลอดภัย
นั่งหลับยาม อาจส่งผลให้ระบบ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินสารสนเทศถูกขโมย
๔. การใช้เครือข่ายขององค์กรเพื่อกระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาจส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร
เหตุการณ์ดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการรายงานจากผู้ใช้งานที่พบเหตุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
เพื่อให้มีการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันการณ์
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 สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (information
security incident) หมายความว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจ
คาดคิด (unwanted of unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคาม
 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
เครือข่าย
 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายความว่า ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ได้ แ ก่ Hardware, Software, User, Data และ Procedure ซึ่ ง ทุ ก องค์ ป ระกอบนี้ ท างานร่ ว มกั น เพื่ อ
กาหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้
ให้ผู้ใช้งานเพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์
และติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
 ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) หมายความว่า
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศแบบปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภ ารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรั ฐ มนตรี
โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับใช้ในการประสานงานและรับส่งข้อมูลในการเสนอเรื่อง
และการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี โดยผู้ ใ ช้ ง านระบบประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี แ ละเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และผู้ช่วย ปคร. ตลอดจนบุคลากรของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)
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ส่วนที่ ๒
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environment Security)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีมาตรการควบคุมและป้องกันเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โดยการกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยพิจารณาตามความสาคัญของอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล การควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่ รวมทั้งการจัดทา
แผนและมาตรการการป้องกันอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับ
ผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศ
- เห็นชอบการกาหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เห็นชอบการกาหนดผู้มีสิทธิ์เข้าออกพื้นที่
๒.๒ ผู้ดูแลระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ที่กาหนด
- ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลในภาพรวมของพื้นที่ที่กาหนด
- นายพนมกาญ สุขขุนทด ดูแลห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
- นายพนมกาญ สุขขุนทด ดูแลห้องระบบไฟฟ้าสารอง
- นายพนมกาญ สุขขุนทด ดูแลห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
- นายอัฐพงษ์ โสภา
ดูแลห้องปฏิบัติงาน Help Desk
- นายอุดมรัตน์ สุวรรณราช ดูแลห้องเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โซน A
- นางสาวนวสรณ์ สร้อยโพธิ์พันธุ์ ดูแลห้องเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โซน B
๓. การกาหนดบริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
๓.๑ ส านั กบริ ห ารงานสารสนเทศ ท าหน้าที่ กาหนดพื้ นที่ ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศต่ างๆ
ตามความส าคั ญ ของอุ ป กรณ์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบข้ อ มู ล ตามเอกสาร
“การกาหนดพื้นที่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ” เพื่อจุดประสงค์
ในการเฝ้าระวัง ควบคุม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกัน
ความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
๓.๒ การกาหนดและจาแนกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย
พื้นที่ส่วนต่างๆ ตามแผนผังแสดงตาแหน่งของพื้นที่ใช้งาน แบ่งออกเป็นพื้นที่ทางานทั่วไปของ
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เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ดูแลระบบ พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment area)
พื้นที่ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าสารอง พื้นที่ห้องปฏิบัติงาน Help Desk และพื้นที่ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์
๓.๓ การกาหนดสิทธิ ให้กับเจ้าหน้าที่ ให้สามารถมีสิทธิ ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
๓.๓.๑ การจัดทา “ทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่” เพื่อใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๓.๓.๒ การจั ด ให้ มีเ จ้ าหน้ าที่ ทาหน้า ที่ป รั บปรุ งรายการผู้ มีสิ ทธิ เ ข้า ออกพื้น ที่ ใช้ งานระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทันทีที่มีการโอนย้าย ลาออก และทบทวนรายการอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๓.๔ กาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานที่สาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งระบบที่ไวต่อการรบกวน (ถ้ามี) ติดตั้งอยู่ในบริเวณห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุด
๔. การควบคุมการเข้าออกอาคารสถานที่
๔.๑ การควบคุมการเข้าออกสาหรับผู้ใช้งานและบุคคลภายนอก ในการเข้าถึงสถานที่ มีดังนี้
๔.๑.๑ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิผู้ใช้งานที่มีสิทธิผ่านเข้าออก และช่วงเวลาที่มี
สิทธิในการผ่านเข้าออกในแต่ละพื้นที่ใช้งานระบบอย่างชัดเจน
๔.๑.๒ การเข้าถึงอาคารของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ของบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องให้มีการแลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ
เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น แล้วทาการลงบันทึกข้อมูลบัตรในสมุดบันทึก
และรับแบบฟอร์มการเข้าออกพร้อมกับบัตรผู้ติดต่อ (Visitor)
๔.๑.๓ บุ ค คลที่ ม าติ ด ต่ อ ต้ อ งติ ด บั ต รผู้ ติ ด ต่ อ (Visitor) ตรงจุ ด ที่ ส ามารถเห็ น ได้ ชั ด เจน
ตลอดเวลาที่อยู่ในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔.๑.๔ เจ้าหน้าที่ที่บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ จะต้องลงชื่ออนุญ าตการเข้าออกในแบบฟอร์ม
การเข้าออกให้ถูกต้อง และจะต้องอยู่กับบุคคลที่มาติดต่อตลอดเวลา
๔.๑.๕ บุคคลภายนอกหรือผู้ติดต่อ ต้องคืนบัตรผู้ติดต่อ (Visitor) กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก่อนออกจากอาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตรวจสอบผู้ติดต่อ อุปกรณ์
ที่ติดตัว พร้อมลงเวลาออกที่สมุดบันทึกให้ถูกต้อง
๔.๒ ผู้ใช้งาน จะได้รับสิทธิให้เข้าออกสถานที่ทางานได้เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ถูกกาหนดเพื่อใช้ในการ
ทางานเท่านั้น
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๔.๓ หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ใช้งานขอเข้าพื้นที่ ผู้ดูแลพื้นที่นั้นต้องตรวจสอบเหตุผลและความจาเป็น
ก่อนที่จะอนุญาต และจดบันทึกบุคคลและการเข้าออกไว้เป็นหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๓) แผนผังพื้นที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยอาคารสานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่
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ส่วนที่ ๓
การควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
(Server and Network System Control Room)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริห ารจั ดการการเข้าออกห้องควบคุมคอมพิ วเตอร์แม่ข่าย (Server) และ
ระบบเครือข่ายมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยมาตรการ
นี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานและบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศ เป็นผู้เห็นชอบการกาหนดสิทธิเข้าออกพื้นที่ใช้งาน
ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย และเห็นชอบกระบวนการควบคุมการเข้าออก
ห้องควบคุมฯ
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้กาหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องควบคุม ฯ โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้องภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒.๓ นางสาวปาจรีย์ แจ่มจักษุ เป็นผู้ดูแลห้องควบคุมฯ ทาหน้าที่ตรวจดูแลผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่
และบุ คคลที่ข ออนุ ญาตเข้า ถึงห้ องควบคุมฯ ให้ มี การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
ห้องควบคุมฯ อย่างเคร่งครัด
๒.๔ นางฉันทนา อ้นมี เป็นผู้ตรวจสอบการเข้าห้องควบคุมฯ ทาหน้าที่ สังเกต และตักเตือนให้
บุ ค คลที่ ข ออนุ ญ าตเข้ า ถึ ง ห้ อ งควบคุ ม ฯ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ข อง
ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
๓. กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ผู้ดูแลห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ IT มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
๓.๑.๑ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ อานวยการกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะรัฐมนตรีต้องทาการกาหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องควบคุมฯ
โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓.๑.๒ ผู้ดูแลห้องควบคุมฯ ต้องจัดทาบันทึกทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ในห้องควบคุม
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
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๓.๑.๓ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ออกพื้ น ที่ ต่ า งๆในห้ อ งควบคุ ม ฯ ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะคนต้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากผู้ อานวยการส านักบริ ห ารงานสารสนเทศเป็นลายลั กษณ์อักษร
โดยสิทธิของเจ้าหน้าที่แต่ละคนขึ้นอยู่กับหน้าที่การปฏิบัติงานภายในห้องควบคุมฯ
๓.๑.๔ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อการเข้าออกห้องควบคุมฯ
๓.๑.๕ การเข้ า ออกห้ อ งควบคุ ม ฯ ต้ อ งมี ก ารลงบั น ทึ ก เวลาเข้ า ออก เหตุ ผ ลในการเข้ า
ห้องควบคุมฯ ในสมุดบัญชีควบคุมการเข้าใช้งานห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่าย
๓.๑.๖ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตนตรงจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่
ภายในอาคารสถานที่
๓.๑.๗ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจเป็นผลทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อทรัพย์ สินของหน่วยงานจะอนุญาตให้ เข้าไปในพื้นที่ควบคุมได้โ ดยได้รับ
ความเห็นชอบเจ้าหน้าที่ IT
๓.๑.๘ ไม่อนุญาตให้นาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุม
๓.๒ เจ้าหน้าที่ IT ผู้ใช้งาน และบุคคลภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ IT ผู้ใช้งาน และบุคคลภายนอก จะต้องติดบัตรแสดงตน/บัตรผู้ติดต่อ ตรงจุด
ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่
๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ IT ผู้ใช้งาน และบุคคลภายนอก ที่ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติงานที่ห้องควบคุมฯ
ได้นั้น จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓.๑ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้พาเข้าห้องควบคุมฯ และต้อง
มีการลงบันทึกเวลาเข้าออก เหตุผลในการเข้าห้องควบคุมฯ ในสมุด บัญชีควบคุมการ
เข้าใช้งานห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
๓.๒.๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจเป็นผลทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อทรัพย์ สินของหน่วยงานจะอนุญาตให้ เข้าไปในพื้นที่ควบคุมได้โ ดยได้รับ
ความเห็นชอบจากฝ่าย IT
๓.๒.๔ ไม่อนุญาตให้นาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุม
๓.๓ ผู้ตรวจสอบการเข้าห้องควบคุมฯ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องควบคุมฯ ของ เจ้าหน้าที่ IT ผู้ใช้งาน และบุคคลภายนอก
๓.๓.๒ มี ก ารตั ก เตื อ นเจ้ า หน้ า ที่ เ มื่ อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ข องห้ อ งควบคุ ม
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
๓.๓.๓ รายงานต่อผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง
ทาผิดระเบียบและกฎเกณฑ์ของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
เป็นประจาเพื่อการตัดสิทธิในการเข้าห้องควบคุม
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ส่วนที่ ๔
การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(Access Control)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี แ นวทางปฏิ บั ติ ห รื อ มาตรการในการควบคุ ม
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบและอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้อย่างมั่นคงปลอดภัยตามสิทธิที่ได้รับ
และควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้บุกรุกมิให้สร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการทางานของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้หยุดชะงัก และสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคล
ที่เข้าใช้งานระบบและอุปกรณ์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยกเว้นระบบสารสนเทศตามภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ ดูแลระบบสารสนเทศตามภารกิจ
ด้านคณะรัฐมนตรี
๒.๓ นางสาวปาจรีย์ แจ่มจักษุ
เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒.๔ นางสาวนงนุช จงเจริญสมบัติ
เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย
๒.๕ นางสาวชุลีกร สุขโทน
เป็นผู้ดูแลระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
๓. การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบและอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ การลงทะเบี ย นผู้ ใช้งาน (User Registration) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี มีขั้นตอน
การปฏิบัติสาหรับลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดังนี้
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศจะกาหนดบัญชีผู้ใช้งานเป็นรายบุ คคลและจาแนกตามสานัก /กอง
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกาหนดสิทธิสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ตามความจาเป็นใช้งาน
ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต ชุดโปรแกรมสานักงาน และการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน จะกระทาได้เมื่อได้รับแจ้งขอบัญชีผู้ใช้งานจากผู้อานวยการสานัก/กอง
และการแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง โดยส่งเป็นจดหมาย
ปิดผนึกถึงผู้ใช้งานโดยตรง
- การยกเลิกสิทธิการใช้งานเมื่อมีการลาออก โอนย้ายงาน และกรณีอื่นๆ จะต้ องดาเนินการ
ยกเลิกสิทธิออกจากทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทาการ
๓.๒ การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศจะกาหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศแต่ละระบบ
โดยกาหนดบัญชีผู้ใช้เป็นรายบุคคล และจาแนกตามสานัก/กอง ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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และกาหนดสิทธิแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานัก/กอง
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
- กาหนดให้มีการเก็บบันทึกรายละเอียดการสืบค้น/แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคนที่มีการใช้งาน
ระบบงานที่สาคัญ โดยรายละเอียดที่จัดเก็บ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน วันเวลาที่เข้าใช้งาน ผลการใช้งาน
- มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบงานของผู้ใช้งานตามรอบระยะเวลา ๑ ปี ผู้ดูแลระบบต้อง
ทบทวนบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานอย่างสม่าเสมออย่ างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกัน
การเข้ าถึ งระบบโดยไม่ ได้ รั บอนุ ญาต โดยพิ มพ์ รายชื่ อของผู้ ที่ยั งมีสิ ทธิ์ ในระบบแยกตาม
หน่วยงานเพื่อจัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานพิจารณาทบทวนรายชื่อและ
สิทธิ์การเข้าใช้งานที่ถูกต้อง และส่งให้สานักบริหารงานสารสนเทศดาเนินการแก้ไขข้อมูลสิทธิ์
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
- มีการจากัดจานวนครั้งในการพยายามเข้าสู่ระบบงานไม่เกิน ๓ ครั้ง
- มีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ไม่ระบุนาม เช่น Guest เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นต้องมี
บัญชีผู้ใช้งานของผู้ไม่ระบุนาม จึงจะกาหนดสิทธิเท่าที่จาเป็นต่อการใช้งาน
๓.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องตั้งรหัสผ่านอย่างรัดกุมให้แก่ผู้ใช้งาน (รหัสผ่านชั่วคราว)
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงความสาคัญของการเปลี่ยนรหั สผ่าน
และทราบถึงวิธีการตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม ดังนี้
 การตั้งรหัสผ่าน ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร มีการผสมกันระหว่างตัวอักษร
ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และตัวอักขระพิเศษ และเป็นรหัสผ่านที่ยากต่อ
การเดาของผู้อื่น ไม่ควรตั้งรหัสผ่านให้เหมือนชื่อผู้ใช้งานหรือนามสกุล หรือข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เช่น วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น และไม่ควรตั้งรหัสผ่าน
โดยใช้คาที่อยู่ในพจนานุกรม
 ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน และให้ผู้ใช้งานทั่วไปเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๖ เดือน
๓.๔ การเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้และการใช้งานรหัสผ่าน
- ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ ไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยหรือแจกจ่ายต่อบุคคลอื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการสานัก/กอง
- ผู้ใช้งานจะต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ของตนเอง และทาการลงบันทึกออก
(Logout) ทุกครั้งเมื่อหยุดการใช้งานชั่วคราวหรือสิ้นสุดการใช้งาน
- กาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที ภายหลังจากที่ได้รับรหัสผ่านชั่วคราว
- ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีที่ทราบว่ารหัสผ่านของตนเองอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่น
๓.๕ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งาน (Clear Desk) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- ผู้ใช้งานต้องออกจากระบบสารสนเทศทันที เมื่อว่างเว้นจากการใช้งานหรือเสร็จสิ้นการใช้งาน
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๓.๖

๓.๗

๓.๘

๓.๙

- สาหรับระบบงานที่สาคัญผู้ดูแลระบบสารสนเทศต้องป้องกันผู้อื่นเข้าใช้งานระบบงานที่สาคัญ
โดยตั้งระบบให้ล็อกหน้าจอซึ่งผูอ้ ื่นต้องกาหนดรหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอนั้นได้
การควบคุมการไม่ทิ้งทรัพย์สินสารสนเทศสาคัญไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย (Clear Server Policy)
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ส.
- ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส าคั ญ และข้ อ มู ล ที่ มี ชั้ น ความลั บ ไว้ ใ นตู้ ห รื อ ลิ้ น ชั ก
ที่ล็อกกุญแจหรือที่ที่ปลอดภัยภายหลังจากใช้งานเสร็จ
- ผู้ ใช้งานต้องควบคุมไม่ใ ห้ ทรัพย์ สิ นสารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่ อคอมพิ ว เตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงของผู้ไม่มีสิทธิ และต้องจัดเก็บ
ไว้ในที่ที่ปลอดภัยในเวลาที่ไม่มีผู้ดูแล
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอนุญาตให้ใช้งานเป็นสินทรัพย์ของ
หน่วยงานเพื่อใช้ในราชการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของหน่วยงาน การเคลื่อนย้ายหรือส่งคืนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจ
ซ่อมจะต้องแจ้งให้สานักบริหารงานสารสนเทศทราบเพื่อดาเนินการซ่อมบารุงหรือจัดหาอุปกรณ์
มาทดแทน รวมทั้ง บัน ทึกการรับคืนและส่งมอบให้กับบุคคลที่ได้รับอุปกรณ์ไว้ใช้งานให้เป็น
ปัจจุบัน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
- ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือเป็นข้อมูลบุคคลภายนอก
- ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีระดับความสาคัญ ที่อยู่ในการครอบครอง/ดูแลของหน่วยงาน
ห้ามไม่ให้ทาการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทาซ้า หรือทาลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
ส่วนราชการ
- การนาการเข้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะต้องใช้วิธีการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็น
มาตรฐานสากล
การนาสินทรัพย์ของหน่วยงานออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property) ให้มีการขอ
อนุญาตก่อนนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน ให้ผู้อานวยการสานัก/กอง
กาหนดผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายหรื อนาอุปกรณ์ออกนอกหน่วยงาน และตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์เมื่อมีการส่งคืน บันทึกข้อมูลการนาอุปกรณ์ของหน่วยงานออกไปใช้งานนอกหน่วยงาน
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานป้ อ งกั น การสู ญ หาย รวมทั้ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ น าอุ ป กรณ์ ก ลั บ สู่
หน่วยงาน
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เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ง านอุ ป กรณ์ ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลอุ ป กรณ์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น เสมื อ นเป็ น
ทรัพย์สินของตน
๓.๑๐ การกาจัดอุปกรณ์หรือนาอุปกรณ์กลับไปใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or re-use of Equipment)
ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่ าวมีวิธีการชาระล้างข้อมูลที่มี
ความส าคัญตามมาตรฐานสากลในอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ ผู้อื่นนา
อุปกรณ์ไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๕) การอนุญาต – การกาหนดสิทธิและการบริหารจัดการ
การเข้าถึงสารสนเทศ
๔. การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อการเข้าถึง
ระบบงานและใช้ในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระบบข้อมูล (หรือ
ประเภทข้อมูล) และแต่ละชั้นความลับของข้อมูล มีการใช้เมนูเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและ
ฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบงานที่สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔.๒ มีการลงทะเบีย นผู้ ใช้งานเพื่อควบคุมสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ ชั่นต่างๆ ของระบบงาน
ได้แก่ สิทธิที่สามารถอ่านข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล หรือสั่งให้โปรแกรมประมวลผลข้อมูล
๔.๓ มีการจากัดข้อมูลที่มคี วามสาคัญ เพื่อให้มีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นสาหรับนาไปใช้งาน
๔.๔ มีการติดตั้งระบบงานที่มีความสาคัญสูงแยกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างหาก และติดตั้งบนเครือข่าย
ที่แยกต่างหากจากเครือข่ายอื่น
๔.๕ มีการกาหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับผ่านระบบอินทราเน็ตที่เป็นระบบปิดของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และกาหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มี
ชั้นความลับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๔.๖ มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่มี ความสาคัญหรือมีชั้นความลับโดยอัตโนมัติ หรือการกาหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๕) การอนุญาต – การกาหนดสิทธิและการบริหารจัดการ
การเข้าถึงสารสนเทศ และ ๓(๖) คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่มีชั้นความลับ
๕. การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ มีการออกแบบระบบเครือข่ายโดยจาแนกตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มของผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ ด้ วยการกาหนด VLAN (Virtual LAN) เช่น
โซนคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่าย โซนคอมพิว เตอร์แม่ข่าย โซนระบบสารสนเทศต่างๆ โซนระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และโซนภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้การควบคุมหรือ
บริ ห ารจั ดการระบบ และการป้อ งกั นการบุ กรุ กท าได้อ ย่า งเป็น ระบบและมีป ระสิ ท ธิภ าพ
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๑๓

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘

๕.๙
๕.๑๐

๕.๑๑

๕.๑๒

ตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นการจากัดการเข้าใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
ในเครือข่ายที่อยู่ตา่ งกลุ่มกัน
มีการระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายด้วยการกาหนด IP Address และการติดป้าย label ที่อุปกรณ์
เครือข่าย อาทิ สายสัญญาณเครือข่าย (สาย LAN) ภายในตู้ RACK, สาย LAN จากตู้ RACK
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ปลายทาง และติดที่กล่อง Outlet เป็นต้น ให้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่อยู่ในเครือข่าย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายให้เป็นระบบ
มีการควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ เราท์เตอร์ (Router) เพื่อให้การเชื่อมต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตลอดจนการไหลเวียนของข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นระบบ
มีการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกันภายในหน่วยงาน หรือการเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบเครือข่ายไร้สายกับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงาน โดยการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายผ่านระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก
ด้วยการใช้ไฟร์วอล (Firewall) หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ
มี ก ารดู แ ลตรวจสอบช่ อ งทางการสื่ อ สารของระบบเครื อ ข่ า ยอยู่ เ สมอ และปิ ด ช่ อ งทาง
การสื่อสารของระบบเครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
มีการควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม และเปิดใช้บริการ (Service)
เท่าที่จาเป็นเท่านั้น เช่น บริการ telnet, ftp และ ping เป็นต้น
มีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายในลักษณะที่ผิดปกติ
มีการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วยการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผ่านโดเมน
คอนโทรลเลอร์ (AD : Active Directory) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะต้องมีการ
กาหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ าน (Password) สาหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
และมี การพิสู จ น์ตัว ตนสาหรับ ผู้ใช้งานที่อยู่ภ ายนอกองค์กร ก่อนที่อนุญาตให้ ผู้ใช้งานที่อยู่
ภายนอกองค์กรสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศขององค์กรได้
มีการจากัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถใช้ได้เฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้
มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ น าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook) มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้ ที่มีความประสงค์ใช้งาน
ระบบเครื อข่ ายไร้ ส ายจะต้องประสานกับผู้ ดูแ ลระบบเพื่อ ก าหนดค่า Parameter ที่ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ Notebook ให้สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้
มีการควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) บริเวณโดยรอบห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี ให้มีการกระจายสัญญาณออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี ท าการลั ก ลอบดั ก จั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ตลอดจนมีการกาหนดช่วงเวลาในการให้บริการเครือข่ายไร้สายตามที่หน่วยงานกาหนด
มีการเปลี่ ย นค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูก กาหนดเป็นค่ าโดยปริ ยาย (Default)
มาจากผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน
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๕.๑๓ มีการกาหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access)
ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
๕.๑๔ มีการควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สายด้วยการใช้ MAC Address (Media Access Control
Address) ตลอดจนการ Login เข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ตามที่กาหนดไว้เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้
๕.๑๕ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลไม่ ใ ห้ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเข้ า ใช้ ง านระบบ
เครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายในต่างๆ ของหน่วยงาน
๕.๑๖ ต้องจั ดท าแผนผั งระบบเครื อข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอี ยดเกี่ ยวกับขอบเขตของ
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๕.๑๗ มีการกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่างๆ
ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และมีการทบทวน
การกาหนดค่า Parameter ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ การกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
ค่า Parameter ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
๕.๑๘ ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
ในระบบเครื อข่าย ตลอดจนไม่กระทาการอื่นใดที่มีลั กษณะเป็นการละเมิดสิ ทธิ์ห รือข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๕.๑๙ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๗) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
๖. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ กาหนดให้การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน (Active Directory)
๖.๒ กาหนดให้มีการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานต้องแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน
(User name) และพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password)
๖.๓ กาหนดให้มีการยุติการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อว่างเว้นจากการใช้งานเป็นเวลา ๒๐ นาที
๖.๔ กาหนดให้ผู้ใช้งานทาการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน
๖.๕ เมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร โดยอาจจะมีการผสมกัน
ระหว่างตัวเลข ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักขระพิ เศษและสัญลักษณ์
ต่างๆ
๖.๖ ผู้ใช้งานไม่ควรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของตน ในการเข้าใช้งาน
เครื่ องคอมพิว เตอร์ ของหน่ ว ยงานร่ ว มกัน เมื่อไม่มีการใช้งานต้องทาการล็ อกหน้าจอภาพ
หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน (Password) เพือ่ เข้าใช้งานใหม่
๖.๗ ผู้ใช้งานจะต้องลงบันทึกเข้า (Log in) โดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของตนเอง และทาการ
ลงบันทึกออก (Log out) ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหมดการใช้งานชั่วคราว
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๖.๘ ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) สาหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ได้มาโดยถือว่าเป็นความลับเฉพาะบุคคล
และจะต้องไม่เปิดเผยหรือกระทาการใดให้ผู้อื่นทราบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
๖.๙ กรณีจาเป็นต้องนาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายออกไปทดสอบหรือดาเนินการใด ๆ
ภายนอกหน่วยงาน ผู้ร้องขอจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารองค์กร
เพี่อรับรองการรักษาความลับข้อมูลของทางราชการต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง
๖.๑๐ กาหนดให้มีการควบคุมการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
โดยผู้ใช้งานจะต้องอยู่ในระบบ Active Directory และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
หนั งสื อขอใช้ โปรแกรมมายั งผู้ ดูแลระบบเพื่อเปิดสิ ทธิในการติ ดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์
โดยเฉพาะ
๖.๑๑ กาหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ของผู้ใช้งานทุกคน
๗. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ กาหนดให้สานัก/กอง แจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ดูแลระบบ เพื่อดาเนินการ
ติดตั้งโปรแกรมและกาหนดกลุ่ม/สิทธิในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๗.๒ กาหนดให้สานัก/กอง แจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อผู้ ใช้งานมีการลาออก
หรือโอนไปยังหน่วยงานอื่น
๗.๓ กาหนดให้มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของผู้ใช้งานของสานัก/กอง ทุก ๆ ปี
๗.๔ กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ด ไลบรารี่ และเอกสารสาหรับซอร์ฟแวร์ของระบบงานไว้ใน
สถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๘. การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ กาหนดให้มีการบันทึกการทางานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
(Application logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้าออก
ระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน Command line และ Firewall log
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย ๓ เดือน
๘.๒ มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๘.๓ มีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจากัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้น
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
๘.๔ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้น
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๖
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๙. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากรกรณีที่หน่วยงานจ้างบริษัท หรือ
บุคคลภายนอก เข้ามาทางานหรือให้บริการ หน่วยงานควรมีการตรวจสอบประวัติหรือคุณสมบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในข้อตกลงการว่าจ้างต้องครอบคลุมถึงการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้ลงนามรับทราบนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร และเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน ต้องให้คืนทรัพย์สินขององค์กรและถอด
ถอนสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศ
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ส่วนที่ ๕
การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก
(Third Party Access Control)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมบุคคลในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี การป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุกหรือโปรแกรมระบบ
(System Software) ชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ที่ อ าจจะสร้ า งความเสี ย หายแก่ ร ะบบข้ อ มู ล หรื อ
การทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถทางานได้ รวมถึงการตรวจสอบและพิสูจน์ตัว ตน
ที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศตามภารกิจ
ด้านคณะรัฐมนตรี
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยกเว้นระบบสารสนเทศตามภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี
๒.๓ นายประวิทย์ อมรฤทธิ์ และนางจินตนา งามภูมิ เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ CABNET
๒.๔ นางสาวนงนุช จงเจริญสมบัติ และนางจินตนา งามภูมิ เป็นผู้ดแู ลระบบเครือข่ายของระบบ CABNET
๒.๕ นางจินตนา งามภูมิ และนายอุดมรัตน์ สุวรรณราช เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ CABNET
๒.๖ นางจินตนา งามภูมิ และนางสาวนงนุช จงเจริญสมบัติ เป็นผู้ดูแลระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ของระบบ CABNET
๓. การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ช้ ง านเข้ า สู่ ร ะบบเฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็นในการใช้งานจะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานจะต้องกาหนดตาม
ความจาเป็นเท่านั้น
๓.๒ ผู้ที่จะเข้าใช้งานได้จะต้องมีเอกสารรับรองสิทธิการเข้าใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องจากผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงานของผู้ใช้งานเท่านั้น
ทั้งนี้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กาหนดแนวทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในระบบ CABNET ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอกสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๕) การอนุญาต – การกาหนดสิทธิและการบริหารจัดการ
การเข้าถึงสารสนเทศ
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๔. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก และกาหนดมาตรการรองรับหรือแก้ไขที่เหมาะสมก่อนที่จะ
อนุญาตให้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
๔.๒ การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งาน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.๑ การลงทะเบี ย นผู้ ใช้งาน โดยกาหนดให้ มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ส าหรับ
การลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อให้มีสิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
รวมทั้ง ขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน เช่น การลาออกหรือไม่มีสิทธิ
ของผู้ใช้งานต้องดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด การยืนยันสิทธิผู้ใช้งานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะเพื่อการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งาน เป็นต้น
๔.๒.๒ กาหนดสิทธิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบงาน (Application)
การพิ ม พ์ ข้ อมู ล จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) เป็ น ต้ น โดยต้ อ งให้ สิ ท ธิ เ ฉพาะ
การปฏิบัติงานเท่านั้น
๔.๒.๓ การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password)
ของผู้ใช้งาน
(๑) ผู้ดูแลระบบจะต้องมีการจัดเก็บลายนิ้วมือผู้ใช้งานแต่ละคน หรือกาหนดรายชื่อ
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อการกาหนดสิทธิการใช้งาน
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน
ระบบ”
(๒) การกาหนดการเปลี่ ยนแปลงและการยกเลิ กรหั สผ่ านต้ องปฏิบัติ ตามเอกสาร
“การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบ”
(๓) กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งาน ต้องมีการพิจารณาการควบคุม
ผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอ โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(๓.๑) กาหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งาน
(๓.๒) ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
(๓.๓) มีการควบคุมการใช้งานหรือการตรวจสอบการใช้งาน
(๓.๔) มีการกาหนดระยะเวลาการใช้งานและพิจารณาระงับการใช้งาน เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว
(๓.๕) ควรมี ก ารเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า น เช่ น ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง าน
เป็นระยะเวลานานก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น
๔.๒.๔ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทข้อมูล ระดับชั้นความลับ เวลาที่เข้าถึง
และช่องทางการเข้าถึง
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(๑) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและ
วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท ชั้นความลับทั้งการเข้าถึง
โดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภท
ชั้นความลับ
(๒) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดให้มีการสอบทานหรือทบทวนความเหมาะสม
ของสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง าน (Review of User Access Rights)
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
(๓) วิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเข้าถึง
โดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้งาน
(User Account) และรหั ส ผ่ า น (Password) เพื่ อ ใช้ ใ นการพิ สู จ น์ ตั ว ตน
(Authentication) ของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
(๔) การรั บส่ งข้อมู ลส าคัญผ่ านเครือข่ายสาธารณะ จะมี การเข้ารหั ส (Encryption)
ที่เป็นมาตรฐานสากล
(๕) มีการกาหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับ ความสาคัญ
ของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบ”
(๖) มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในกิจการอื่น ๆ เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๕) การอนุญาต – การกาหนดสิทธิและการบริหารจัดการ
การเข้าถึงสารสนเทศ
๕. การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ผู้ดูแลระบบต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่ม ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ เพือ่ ทาให้การควบคุมและป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ
๕.๒ ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจากัดสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ให้สามารถใช้งานเฉพาะเครือข่าย
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๕.๓ ผู้ดูแลระบบควรมีวิธีการจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
๕.๔ ผู้ดูแลระบบควรจัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการจากัดเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
๕.๕ มีการกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่าง ๆ
ของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และควรมีการทบทวนการกาหนดค่า
Parameter ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ การกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า
Parameter ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
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๕.๖ ระบบเครื อข่ายทั้งหมดที่มีการเชื่ อมต่อไปยั งระบบเครือข่ายอื่น ๆ ต้องเชื่อมต่อผ่ านอุปกรณ์
ป้องกันการบุกรุก หรือโปรแกรมในการทา Packet filtering เช่น การใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall)
หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ รวมทั้ง ต้องมีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร์ (Malware) ได้
๕.๗ มีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมี
การตรวจสอบการบุ กรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๕.๘ มีระบบอุปกรณ์จัดการ Network Policy ที่สามารถควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องลูกข่ายของ
แต่ละหน่วยงานและเครื่ องแม่ข่ายในระบบของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด และการเข้าสู่ระบบงานผ่านระบบเครือข่ายจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
เพื่อตรวจสอบผู้ใช้งานทีถ่ ูกต้อง
๕.๙ IP Address ภายในของระบบเครือข่ายสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องมีการป้องกันไม่ให้
หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้ รวมทั้งมีการจัดการเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายและส่วนประกอบได้โดยง่าย
๕.๑๐ ต้องจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๕.๑๑ การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายควรได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ดูแลระบบและจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
๕.๑๒ การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเท่านั้น
๖. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักได้
โดยกาหนดแนวทางหรือวิธีการอัพเดทระบบข้อมูลของระบบให้มีความถูกต้อง ทันสมัยเหมือนกัน
และการทดสอบระบบในกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖.๒ มีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและในกรณีที่พบว่า มีการใช้งาน
หรือเปลี่ยนแปลงค่าในลักษณะผิดปกติจะต้องดาเนินการแก้ไข รวมทั้งจัดทารายงานด้วย
๖.๓ เปิดใช้บริการ (Service) เท่าที่จาเป็นเท่านั้น เช่น Telnet, Ftp และ ping เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริการ
ที่จาเป็นต้องใช้มีความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัยแล้วต้องมีมาตรการเพิ่มเติมด้วย
๖.๔ มีการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออุดช่องโหว่ต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบ
อย่างสม่าเสมอ
๖.๕ มีการจากัดระยะเวลาเชื่อมต่อระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูงเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
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๖.๖ มีการทดสอบโปรแกรมระบบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งาน
โดยทั่วไป ก่อนติดตั้งและหลังจากการแก้ไข หรือบารุงรักษา
๖.๗ การติดตั้งและการเชื่อ มต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
๗. การบริหารจัดการการบันทึกและการตรวจสอบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ ต้องกาหนดให้การบันทึกการทางานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย บันทึกการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ช้ ร ะบบงาน (Application log) และบั น ทึ ก ระบบป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก เช่ น
บั น ทึ ก การเข้ า ออกระบบของผู้ ใ ช้ ง าน (Users Access Log) และ Firewall Log เป็ น ต้ น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบ และต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ระยะหนึ่ง
๗.๒ มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๗.๓ ต้องมีวิธีป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจากัดสิทธิการเข้าถึงบั นทึกเหล่านั้นให้
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
๘. การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอกสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๘.๑ การเข้าสู่ระบบระยะไกล (Remote Access) สู่ระบบเครือข่ายของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีการควบคุมบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบขององค์กรจากระยะไกลโดยผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งาน
ต้องขออนุมัติจาก ผอ.สบส. ก่อน จากนั้นผู้ดูแลระบบสารสนเทศจะกาหนดชื่อผู้ใช้ (User name)
และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้งานที่ขออนุมัติเท่านั้น โดยจะกาหนดสิทธิให้ใช้งานในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเร่งด่วนและมีความสาคัญที่ต้องรีบดาเนินการและจะยกเลิกสิทธิการใช้งาน
ทันทีเมื่อการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเสร็จ
๘.๒ การเข้าใช้งานระบบงานจากภายนอกสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณีต้องปฏิบัติงานจาก
ภายนอก เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ มีการเข้าสู่ระบบด้วยเทคโนโลยี VPN
โดยมีการกาหนดชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ใช้งานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น
๘.๓ การให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรื อความจาเป็น
ในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศ
อย่างเป็นทางการ
๘.๔ มีการควบคุมพอร์ตที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม โดยการใช้ Firewall หรือฮาร์ดแวร์อื่น
และเปิดใช้บริการ (Service) เท่าที่จาเป็นเท่านั้น
๘.๕ การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบข้อมูลจากระยะไกลต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่ านั้น
ช่องทางดังกล่าวจะถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วทันที
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๙. การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานจากภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ มี ก ารก าหนดรายชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน (User Account) และรหั ส ผ่ า น (Password) เพื่ อ การเข้ า ถึ ง
ระบบงานและใช้ในการพิสู จน์ตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละระบบข้อมูล
(หรือประเภทข้อมูล) และแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
๙.๒ ผู้ใช้งานระบบทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลทุกครั้ง
(๑) ผู้ใช้งานระบบทุกคนทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกหน่วยงาน จะได้รับการจัดเก็บลายนิ้วมือ
เพื่อใช้แทนการพิสูจน์ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งานก่อนการเข้าใช้งานระบบ
(๒) ผู้ใช้งานระบบทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบโดยการสแกน
ลายนิ้วมือผ่านอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger print reader) โดยระบบจะตรวจสอบกับ
ลายนิ้วมือที่ได้จัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๘) การยืนยันตัวบุคคลสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกองค์กร
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ส่วนที่ ๖
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Use of the Internet)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
และเป็นการป้องกันไม่ให้ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การส่ง
ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่นอันเป็นการรบกวน
การใช้ร ะบบคอมพิว เตอร์ ของบุ คคลอื่นโดยปกติสุข ทาให้ ระบบคอมพิวเตอร์ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีถูกระงับ ชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทางานได้ตามปกติ
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานสารสนเทศเห็ น ชอบการเปิ ด -ปิ ด การให้ บ ริ การอิ นเทอร์ เ น็ ต
บนเครือข่ายของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการจาแนกโซนเครือข่ายของกลุ่มผู้มี
สิทธิและไม่มีสิทธิใช้งานอินเทอร์เน็ต
๒.๒ นางสาวปาจรีย์ แจ่มจักษุ
เป็นผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
๒.๓ นางสาวชุลีกร สุขโทน
เป็นผู้ดูแลระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
๒.๔ นางสาวนงนุช จงเจริญสมบัติ
เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย
๒.๕ นางสาวชุลีกร สุขโทน
เป็นผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๓. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
๓.๑ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัย
ที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสรรไว้เท่านั้น
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่ว นบุคคลและเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีการ update pattern ไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ติดตั้งให้แจ้งสานักบริหารงานสารสนเทศเพื่อทาการติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
๓.๓ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการเผยแพร่หรือใช้งาน
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิ
หรือสร้างความราคาญต่อผู้อื่น เช่น การตั ดต่อภาพของผู้อื่นแล้วนามาเผยแพร่ทาให้
เกิดความอับอาย ลักลอบแก้ไขข้อมูลของบุคคลอื่น การแสดงความคิดเห็นดูหมิ่นผู้อื่น
บนเว็บไซต์ เป็นต้น
๓.๓.๒ เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นการส่วนตัวหรือการพาณิชย์
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๓.๓.๓ เพื่ อการกระท าที่ขั ดต่ อความสงบเรีย บร้ อ ย หรื อศี ล ธรรมอั น ดีข องประชาชน เช่ น
การเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
๓.๓.๔ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้มาจากองค์กร
หรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
๓.๔ ผู้ใช้ไม่ควรทาการดาวน์โหลดหรือใช้งานข้อมูลมัลติมีเดีย ที่มีลักษณะยึดครองช่องสัญญาณการ
สื่อสารข้อมูล (Bandwidth) ตลอดเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลาราชการ เช่น เล่นเกม/ดูหนัง/
ฟังเพลงออนไลน์ ดูคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
๓.๕ ผู้ ใ ช้ ไ ม่ ค วรดาวน์ โ หลดไฟล์ ข้ อมู ล หรื อ โปรแกรมจากเว็ บ ไซต์ที่ ไ ม่ น่ า เชื่ อ ถื อหรื อ ไม่ มั่ น ใจว่ า
ปลอดภัยหรือไม่ เช่น Freeware โปรแกรมรักษาจอภาพ เกม และโปรแกรมที่ลงท้ายด้วย .exe
หรือ .com ตลอดจนต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๓.๖ ผู้ใช้ต้องระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกินความจาเป็น เช่น เลขที่บัตรต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประชาชน
บัตรเครดิต บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
๓.๗ ผู้ใช้ไม่ควรเปิดหรือ ส่งต่อ E-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่น่าเชื่อถือ เช่น E-mail โฆษณา
ขายสินค้า E-mail ให้สินเชื่อ E-mail เสนอให้รางวัล เป็นต้น
๓.๘ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์กับไฟล์ที่แนบมาพร้อม E-mail ทุกครั้งเสมอ ถึงแม้ว่าจะมาจาก
ผู้ส่งที่รู้จัก
๓.๙ หากผู้ใช้พบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้
บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๑) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ปี ๒๕๕๓) และ ๓(๒) มาตรการและ
แผนปฏิบัติการป้องกัน/แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ส่วนที่ ๗
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Use of Electronic Mail)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ ใช้ของส านัก
เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี โดยผู้ใช้จะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการประสานงานและรับ -ส่งข้อมูล
ข่าวสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไป
อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และคาแนะนาของผู้ดูแลระบบฯ ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะทาให้การใช้งานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารงานสารสนเทศ เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม บั ญ ชี ร ายชื่ อ (User Account)
ของผู้ ใ ช้ ร ายใหม่ เพื่ อ จั ด เก็ บ ลงสู่ ฐ านข้ อ มู ล และใช้ ใ นการพิ สู จ น์ ตั ว ตน (Authentication)
ของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นชอบให้ดาเนินการกาหนดสิทธิบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้รายใหม่ เพื่อใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ นางสาวชุลีกร สุขโทน เป็นผู้ดูแลระบบฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบและกาหนดสิทธิการเข้าถึง ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยกาหนดบัญชีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน
๓. แนวทางปฏิบัติและการควบคุมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
๓.๑ แนวทางปฏิบัติการใช้งานสาหรับผู้ใช้งาน
๓.๑.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการขอลงทะเบียนบัญชี ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทาหนังสือจาก
ผู้อานวยการสานัก/กอง ถึงผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศเพื่อดาเนินการ
กาหนดสิทธิบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานรายใหม่และรหัสผ่าน
๓.๑.๒ ผู้ใช้งาน เมื่อได้รับรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก จะต้อง
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที
๓.๑.๓ ผู้ใช้งาน ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือรูปแบบที่ไม่ได้
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และไม่ควรตั้งค่าการช่วยจารหัสผ่านอัตโนมัติ (Save Password)
๓.๑.๔ ผู้ใช้งาน ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๓-๖ เดือน
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๓.๑.๕ ผู้ใช้งาน ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ของผู้อื่นเพื่ออ่าน
หรื อรั บ -ส่ งข้ อความ ยกเว้ นแต่จ ะได้รั บความยิ นยอมจากเจ้า ของผู้ ใช้ และให้ ถื อ ว่ า
เจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่างๆ
๓.๑.๖ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จสิ้น ผู้ใช้ควรทาการบันทึกออก
(Logout) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๗ ผู้ใช้งาน มีหน้าที่ต้องรักษาชื่อผู้ ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็น
ความลับ
๓.๑.๘ ผู้ใช้งาน ต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงาน หรือละเมิดสิทธิ สร้างความราคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิด
ศีลธรรมและไม่แสวงหาประโยชน์
๓.๑.๙ ผู้ใช้งาน ควรตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประจา และควรจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
เพื่อให้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ต้องการออกจากระบบ เพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อที่ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ แนวทางการควบคุมการใช้งานสาหรับผู้ดูแลระบบ
๓.๒.๑ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกาหนดสิทธิการเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการและหน้า ที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่าเสมอ เช่น การลาออก การเกษียณอายุ
ราชการ การโอนย้าย เป็นต้น
๓.๒.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดสิทธิบัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่และรหัสผ่าน สาหรับการใช้งาน
ครั้งแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน
๓..๒.๓ ผู้ดูแลระบบจะทาหนังสือแจ้งผู้ใช้งานรายใหม่ที่ขอลงทะเบียนใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานทราบถึงวิธีการเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด เช่น
ที่อยู่ของเอกสารบนเว็บ (URL) ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password)
และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) เป็นต้น

แนวปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

หน้า

๒๗

ส่วนที่ ๘
การจัดทาระบบสารองและแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
(Backup System and Emergency Plan)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในการจัดทาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ส ารองนอกสถานที่ (Offsite Backup) และระบบส ารองข้ อ มู ล (Backup System)
เพื่อ ป้ องกัน ข้ อมู ล สู ญ หาย เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้ แ ก่ระบบสารสนเทศของส านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่ปกติหรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะยังคงให้บริการระบบสารสนเทศที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ Offsite Backup ที่สามารถ
ทางานแทนระบบหลักได้ทันทีหรือในเวลาอันสั้น และสามารถกู้คืนระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญ
ระดับรองจาก Backup System ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบการสารองระบบสารสนเทศ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยกเว้นระบบสารสนเทศตามภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแลระบบการสารองระบบสารสนเทศ
ตามภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี
๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ทาการสารองข้อมูลระบบสารสนเทศแต่ละระบบ ปรากฏตามเอกสารแผนเตรียมพร้อม
กรณีฉุกเฉิน
๓. การบริหารจัดการสารองข้อมูลมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ มีการคัดเลือกและกาหนดประเภทของข้อมูลเพื่อจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ สาหรับระบบข้อมูลที่มีความสาคัญให้มีระบบสารองที่สามารถทางานแทน
ระบบหลักได้ทันที ส่วนระบบข้อมูลที่มีความสาคัญระดับรองให้กาหนดความถี่ในการสารอง
ข้อมูลไว้สัปดาห์ละครั้ง
๓.๒ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมการส ารองข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ ด าเนิ น การ วั น /เวลา
ชื่อข้อมูลที่สารอง สาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
๓.๓ ชนิดและความถี่ในการสารองข้อมูลต้องสอดคล้องกับความสาคัญของข้อมูล เช่น ถ้าปริมาณ
ข้อมูล ที่ส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีสามารถสูญเสี ยได้มากที่สุ ดไม่เกิน ๑ วัน ก็จะทาการ
สารองข้อมูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง เป็นต้น
๓.๔ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเก็บข้อมูลที่สารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่
ทีจ่ ัดเก็บข้อมูลสารองกับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีห่างกันเพียงพอเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
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ข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือกรณีสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ
เช่น มีการชุมนุมทางการเมืองที่ปิดล้อมสถานที่ทางาน เป็นต้น
๓.๕ มีการป้ องกัน ทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่ส ารอง (Backup site) ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
นอกสถานที่ และส าหรั บ ระบบสารสนเทศที่ มีความส าคัญยิ่ งจะมีม าตรการป้องกั นสถานที่
ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ที่เข็มแข็งเหมือนกับมาตรการที่ใช้กับสานักงานหลัก (Main site)
๓.๖ มีการทดสอบความเชื่อถือได้ของสื่อบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ (ทุก ๆ ครั้งที่มีการสารอง
ข้อมูล) เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติหรือไม่
๓.๗ มีการจัดทาขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้
๓.๘ มีการตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบั ติในการกู้คืนข้อมูล
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
๓.๙ มีการทดสอบข้อมูลที่ได้สารองเก็บไว้เพื่อดูว่าข้อมูลเหล่านั้นยังสามารถใช้งานได้ อย่างน้อยปีละสี่
ครั้ง
๓.๑๐ มีการตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดของระบบงานสาคัญได้รับการสารองไว้อย่างครบถ้วน เช่น
ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์สาหรับระบบงาน ข้อมูลคอนฟิกกูเรชั่น ฐานข้อมูล เป็นต้น
๓.๑๑ มีการกาหนดระยะเวลาส าหรับการจัดเก็บข้อมูลสาคัญแต่ละประเภท กล่ าวคือ ต้องจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ให้ถึงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้นั้น
๓.๑๒ มี ก ารจั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๙) แผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี และรายละเอียดขั้น ตอนการสารองและกู้คืน ระบบ
สารสนเทศ
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ส่วนที่ ๙
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
(Checking and Risk Assessment)
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบ
ที่มีต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยง
ด้านระบบสารสนเทศได้อย่างดี
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศ เห็นชอบการควบคุมความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
และตรวจข้อมูลการรายงานความเสี่ยง ประจาปีของสานักบริหารงานสารสนเทศ
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรั ฐมนตรี ควบคุมให้ ป ฏิบัติตามการควบคุมความเสี่ยง และเป็นผู้ รายงานความเสี่ ยง
ประจาปีของสานักบริหารงานสารสนเทศ
๒.๓ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒.๔ เจ้ า หน้ า ที่ ข องกลุ่ ม พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและกลุ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของสานักบริหารงานสารสนเทศในคณะทางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. การบริหารการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปีละ ๑ ครั้ง โดยให้สานักบริหารงานสารสนเทศระบุความเสี่ยง
สาเหตุของความเสี่ ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ ยง ให้สอดคล้ องตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓.๒ จัดทามาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมาตรการในภาวะฉุกเฉิน
๓.๓ ให้จัดทารายงานการควบคุมความเสี่ยงประจาปี
๓.๔ หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้มีการจัดทารายงานและวิเคราะห์การแก้ไขความเสี่ยง เพื่อไม่ให้
เกิดขึ้นซ้าอีก
๓.๕ ให้มีการทบทวนประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๖ ให้มีการประเมินการควบคุมด้านระบบสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบภายในของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกปี
เอกสารประกอบปรากฏตามภาคผนวก ๓(๑๐) แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
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๓๐

ส่วนที่ ๑๐
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศให้ กับผู้ ใช้งานของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้
งานระบบสารสนเทศ
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศเห็นชอบหลักสูตรการจัดฝึกอบรม และเอกสารเผยแพร่
ความรู้
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ ควบคุมการจัดฝึ กอบรม/คู่มือการ
อบรม/เอกสารเผยแพร่ความรู้
๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทาคู่มือการอบรม เอกสารเผยแพร่ความรู้และเป็นวิทยากร
๓. การบริหารการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
๓.๑ จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานทุก ๆ ปี
๓.๒ จัดให้มีการทาคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เอกสารเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ทางอินทราเน็ตของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓.๓ จัดให้มีการฝึกอบรม/เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
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ส่วนที่ ๑๑
การบริหารจัดการซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความสาคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยหน่วยงานภายนอก (Outsource Software development)
๒. บทบาทและความรับผิดชอบ
๒.๑ ผู้อานวยการสานักบริหารงานสารสนเทศเห็นชอบการใช้งานและการจัดเก็บซอฟต์แวร์ รวมทั้ง
การพิจารณาอนุญาตการนาซอฟต์แวร์ไปใช้ที่อื่น
๒.๒ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรี ควบคุมการติดตั้งใช้งาน และจัดเก็บซอฟต์แวร์ รวมทั้งซอร์สโค้ดที่หน่วยงานจ้าง
หน่วยงานภายนอกพัฒนา
๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตั้งการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
๓. การบริหารจัดการซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์
๓.๑ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องกับผู้ใช้งาน ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาสาเนา เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพื่อนาไปใช้งานที่อื่นยกเว้นมีความจาเป็นจะต้องนาไปใช้งานจะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
สานักบริหารงานสารสนเทศ
๓.๒ ห้ามมิให้ผู้ใช้งานติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐาน
ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๓.๓ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอกนั้น จะต้องจัดให้มีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์
และพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ใ นทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอร์สโค้ดที่ได้จากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างจากภายนอกหน่วยงาน
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