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ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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คานิยาม
“กรมฯ” หมำยถึง กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
“หน่วยงำน หรือ หน่วยงำนภำยใน” หมำยถึง สำนัก ศูนย์ กอง หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น
ในสังกัดของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
“ผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด (Chief Executive Office: CEO)” หมำยถึ ง อธิ บ ดี ข องกรมฯ เป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงควำมเสียหำย และภำรกิจด้ำนกำรบริหำร
“ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำ” หรื อ “ผู้ มีอ ำนำจ” หรือ “ผู้ บ ริห ำรระดั บ สู งของหน่ ว ยงำน” หมำยถึ ง
ผู้บ ริห ำรระดับ สูงในตำแหน่ งอื่น ๆ ตำมที่ห น่วยงำนเห็ นว่ำเหมำะสม และมีห น้ำที่ต้องปฏิบัติตำม
นโยบำย และแนวปฏิบัติ
“ผู้ใช้งำน หรือ พนั กงำน” หมำยถึง ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลู กจ้ำง ผู้ บริห ำรองค์กร หรือ
ผู้ใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมฯ ซึ่งปฏิบัติงำนให้กรมฯ หรือมีกิจที่ต้องปฏิบัติกับ
กรมฯ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
“ผู้ดูแลระบบ” หมำยถึง พนักงำนของกรมฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ให้ทำหน้ำที่ดูแลและ
บริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมฯ
“ผู้ดูแลเครือข่ำย” หมำยถึง พนักงำนของกรมฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ดูแลและ
บริหำรจัดกำรเครือข่ำยของกรมฯ
“ผู้พัฒนำระบบ” หมำยถึง พนักงำนของกรมฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำระบบงำนของกรมฯ
“ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนต่ำงๆ ของศูนย์สำรสนเทศ
สิ่ งแวดล้ อ ม ผู้ มี อ ำนำจที่ รั บ ผิ ด ชอบกำรเข้ำถึ งข้อ มู ล ในระบบงำนของกรมฯ ผู้ ดู แ ลระบบ ผู้ ดู แ ล
เครือข่ำย หรือผู้พัฒนำระบบ
“ผู้ให้บริกำรภำยนอก (External Service Provider)” หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกที่รับจ้ำง
ปฏิบั ติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของกรมฯ เช่น ผู้ให้ บริกำรอินเทอร์เน็ต ผู้
ให้บ ริกำรด้ำนฮำร์ดแวร์ ผู้ให้บริกำรด้ำนซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริกำรด้ำนระบบงำน โดยรวมผู้ให้บริกำร
เหล่ำนี้มีหน้ำที่ ที่จะต้องปฏิบัติตำมสัญญำกำรให้บริกำรที่มีกำรจัดทำร่วมกันกับกรมฯ รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศของบุคลำกรในข้ำงต้น ได้แก่
ผู้บริหำรสูงสุด ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใช้งำน ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย ผู้พัฒนำระบบ ผู้รับผิดชอบระบบ
สำรสนเทศ และ ผู้ให้บริกำรภำยนอก คือกำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองอย่ำงเคร่งครัด
“ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ หรือ ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ” หมำยถึง กำร
สร้ำงหรือกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยให้กับสินทรัพย์สำรสนเทศของกรมฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำร
สูญเสีย กำรสูญหำย กำรถูกขโมย กำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต กำร
๓

ปลอมแปลง กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ หรือ กำรกระทำใดๆ ก็ตำมที่ก่อให้เกิดกำรควำมเสียหำยต่อ
องค์ประกอบ ๓ ส่วน ดังนี้ กำรรักษำควำมลับ กำรรักษำควำมครบถ้วน กำรรักษำควำมพร้อมใช้
“กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality)” หมำยถึง กำรรักษำหรือสงวนไว้เพื่อป้องกันระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ ข้อมูลสำรสนเทศ
ข้อมูลอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือข้อมูล คอมพิวเตอร์จำกกำรเข้ำถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยบุคคลซึ่งไม่ได้รับ
อนุญำต
“กำรรักษำควำมครบถ้ว น (Integrity)” หมำยถึง กำรดำเนินกำรเพื่อให้ ข้อมูล สำรสนเทศ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในสภำพสมบูรณ์ขณะที่มีกำรใช้งำน ประมวลผล โอน
หรือเก็บรักษำ เพื่อมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้สูญหำย ทำให้เสียหำย หรือทำลำยโดยไม่ได้รับ
อนุญำตหรือโดยมิชอบ
“กำรรั ก ษำควำมพร้ อ มใช้ (Availability)” หมำยถึ ง กำรจั ด ท ำให้ ท รั พ ย์ สิ น สำรสนเทศ
สำมำรถทำงำน เข้ำถึง หรือใช้งำนได้ในเวลำที่ต้องกำร
“ควำมมั่นคงปลอดภัย” หมำยถึง ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
“สำรสนเทศ” หมำยถึง ข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ ที่สำมำรถนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ หรือ
ใช้ประโยชน์เพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจของกรมฯ
“คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ” (คณะกรรมกำรบริหำรฯ)
หมำยถึง กลุ่มบุคลำกรซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับกองหรือฝ่ำยที่ได้รับมอบหมำยจำกกรมฯ ให้มีอำนำจใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศของกรมฯ ซึ่งโดยรวมมีหน้ำที่ดังนี้
• กำหนดให้มีกำรทบทวนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศอย่ำงน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
• กำหนดให้มีกำรจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ใน
เอกสำรฉบับนี้อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
• กำกับ ดูแลให้ผู้ ที่อยู่ในขอบเขตของเอกสำรฉบับนี้ปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและแนว
ปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
• กำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศอย่ำงน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
• กำหนดให้มีกำรประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์สำรสนเทศของ
กรมฯ
• ทบทวนรำยงำนสรุปเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย และกำหนดให้มีกำรจัดกำรที่
เหมำะสมตำมสมควร
• กำหนดโครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนกู้คืนระบบ

๔

• กำหนดให้ มี กำรจั ดท ำและปรับ ปรุงแผนกู้คื น ระบบ (แผนเตรียมควำมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน)
• ศึกษำ และติดตำม ภัยคุกคำมใหม่ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของกรมฯ รวมทั้งกำหนดมำตรกำรรองรับที่จำเป็น
“ระบบงำน (Application systems)” หมำยถึง ระบบสำรสนเทศที่ท ำงำนอยู่บ นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริกำรต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงให้บริกำรงำนตำมภำรกิจของกรมฯ ด้วย เช่น ระบบงำน
บุคคลำกร ระบบงำนบัญชี เป็นต้น
“สินทรัพย์ (Information assets)” หมำยถึง ทรัพย์สิน ๕ หมวด ซึ่งประกอบด้วย บุคลำกร
ฮำร์ดแวร์ (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย อุปกรณ์ต่อพ่วง) ซอฟต์แวร์ (เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบงำน) ข้อมูล และระบบงำน
“เครือข่ำย หรือ ระบบเครือข่ำย (Computer networks or network systems)” หมำยถึง
โครงข่ำยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ซึ่งทำให้กำร
สื่ อสำรข้ อมู ล ระหว่ำงคอมพิ ว เตอร์ และอุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ทั้ งที่ อ ยู่ภ ำยในและภำยนอกองค์ ก ร
สำมำรถติดต่อสื่ อสำรและแลกเปลี่ ย นข้อมูล กัน ได้ โครงข่ำยนี้ โดยพื้ น ฐำนประกอบด้ว ยโครงข่ำย
สำหรับกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร และโครงข่ำยบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ภำยใน
องค์กรหนึ่งสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับคอมพิวเตอร์ของอีกองค์กรหนึ่งได้
“อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ” หมำยถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับหรือทำงำนเป็นส่วน
หนึ่งของคอมพิวเตอร์ ทำงำนบนระบบเครือข่ำย หรือทำงำนเป็นคอมพิวเตอร์อย่ำงหนึ่ง ซึ่งอำจทำ
หน้ำที่ในกำรสื่อสำรข้อมูล ประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล หรือสนับสนุนกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์
ในลักษณะต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์เครือข่ำย (เช่น สวิทซ์ เร้ำเตอร์) เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภำพ เครื่อง
สำรองไฟฟ้ำ (UPS)
“ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information technology systems)” หมำยถึง ระบบงำน
โปรแกรมประยุกต์ ระบบปฏิบัติกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ให้ บริกำรระบบงำน เครือข่ำย
อุปกรณ์เครือข่ำย (เช่น สวิทซ์ เร้ำเตอร์ ไฟร์วอลล์) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ
เมื่อกล่ำวถึงคำว่ำ “ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ” มีควำมมุ่งหมำยให้เป็นคำเรียกโดยรวมของ
อุปกรณ์ทุกชนิดทุกประเภทที่สำมำรถประมวลผลหรือสนับสนุนกำรประมวลผลคอมพิวเตอร์
“ระบบ (Systems)” หมำยถึง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
“อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพำ (Mobile computing devices)” หมำยถึ ง อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่สำมำรถพกพำหรือเคลื่อนย้ำยไปกับตัวบุคคลไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ได้โดยง่ำย
และมีน้ำหนักเบำ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ Smart phone Tablet พีดีเอ เป็น
ต้น
“รหัสผ่ำน” หมำยถึง กลุ่มชุดตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมำยต่ำงๆ ที่กำหนดขึ้นมำโดย
ผู้ใช้งำนสำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนในกำรเข้ำใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีควำมหมำยตรง
กับคำในภำษำอังกฤษว่ำ Password
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“บัญชีผู้ใช้งำน” หมำยถึง บัญชีรำยชื่อของผู้ที่ได้ รับสิทธิและรหั สผ่ำนในกำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมฯ
“สิทธิกำรเข้ำถึง หรือ สิทธิของผู้ ใช้งำน” หมำยถึง กำรอนุญำตให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมฯ โดยผู้มีอำนำจ กำรอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลนี้โดยทั่วไป
จะกำหนดจำกบทบำทหรือหน้ ำที่ ควำมรับผิ ดชอบของผู้ ใช้งำนหรือตำมควำมจำเป็นในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลนั้น กล่ำวคือหำกมีบทบำทหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หรือควำมจำเป็นในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น
ก็จะอนุญำตให้เข้ำถึงได้ หรือที่เรียกว่ำได้รับ “สิทธิ” ในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั่นเอง กำรได้รับสิทธิของ
ผู้ใช้งำนยังหมำยรวมถึงควำมสำมำรถของผู้ใช้งำนในกำรที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบ
ข้อมูลตำมที่ตนเองได้รับสิทธินั้น
“กำรเข้ ำถึงหรื อควบคุ ม กำรใช้ งำนสำรสนเทศ” หมำยถึ ง กำรอนุ ญ ำตให้ ผู้ ใช้ งำนเข้ำถึ ง
สำรสนเทศหรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมฯ โดยได้รับสิทธิกำรเข้ำถึงตำมบทบำทหรือหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน หรือตำมควำมจำเป็นในกำรเข้ำถึง
“ตำรำงควบคุ มกำรเข้ ำถึ งระบบ” หมำยถึ ง ตำรำงแสดงกำรเข้ำถึ งระบบงำนต่ ำงๆ ของ
กรมฯ ซึ่งประกอบด้วยชื่อระบบงำน ประเภทของข้อมูลในระบบงำนนั้น และหน่วยงำนภำยในที่มีสิทธิ
กำรเข้ำถึงระบบงำนและข้อมูลเหล่ำนั้นได้
“ศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์” หมำยถึง ห้องที่ประกอบไปด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ต่ำงๆ ของกรมฯ มีระบบงำนสำคัญต่ำงๆ ตั้งอยู่ที่นี่ และมีระบบควบคุมด้ำนสภำพแวดล้อมเพื่อหล่อ
เลี้ยงกำรทำงำนของระบบดังกล่ำวของกรมฯ ด้วย เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบดับเพลิง เครื่องปรับอำกำศ
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศ ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ เป็นต้น
“ไวรัสคอมพิวเตอร์ (ไวรัส) หรือ โปรแกรมไม่ประสงค์ดี ” หมำยถึง โปรแกรมที่ได้รับกำร
ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญำตหรือโดยไม่รู้ตัว อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูล
ต่ำงๆ ในเครื่องนั้น อำจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหำย อำจสร้ำงควำมรำคำญ อำจทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทำงำนช้ำหรือทำงำนผิดปกติ หรือทำงำนในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่สร้ำงสรรค์
หรือไม่เป็ น ผลดีต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์นั้น โปรแกรมที่ทำงำนในลั กษณะดังกล่ำวอย่ ำงน้อยหมำย
รวมถึง
• โปรแกรมที่สำมำรถสำเนำตัวเองและแพร่กระจำยผ่ำนทำงสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อข้ำมไป
ยังเครื่องคอมพิ วเตอร์อื่น กล่ ำวคือ เมื่อมีกำรใช้สื่ อบัน ทึกข้อมู ล ดังกล่ ำวกับ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์หนึ่ง โปรแกรมดังกล่ำวก็จะแพร่กระจำยหรือติดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
นั้น
• โปรแกรมที่ ส ำมำรถส ำเนำตั ว เองข้ ำมหรื อ แพร่ ก ระจำยไปยั งเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
ปลำยทำงหนึ่ งเครื่องหรื อมำกกว่ำหนึ่งเครื่องก็ได้ เครื่องปลำยทำงที่ได้รับกำรแพร่
ระบำดนั้นก็สำมำรถสำเนำและแพร่กระจำยตัวเองได้ต่อไป โปรแกรมที่แพร่กระจำยใน
ลักษณะดังกล่ำวมีชื่อเรียกกันว่ำหนอนเครือข่ำย (Worm)
• โปรแกรมที่เคลื่อนที่จำกเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นมำยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำน
หรือที่เรียกกันว่ำ Mobile Code เช่น โปรแกรมที่เขียนด้วย Java Script, Active X
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เป็นต้น และถูกสั่งให้ทำงำนในเครื่องของผู้ใช้งำนนั้น โปรแกรมประเภทนี้อำจฝังตัวอยู่
กับ โปรแกรมอื่ น แต่ ถู ก เรีย กท ำงำนร่ว มกัน เช่ น กรณี ข องกำรเข้ำถึ งโปรแกรมบน
เว็บไซต์หนึ่งซึ่งมีกำรเรียกใช้ Java Script ด้วย ก็จะทำให้ Java Script นั้นถูกโอนย้ำย
เข้ำมำและสั่งทำงำนบนเครื่องของผู้ใช้งำน
“ข้อมูลล็ อก (Log)” หมำยถึง ข้อมูล เหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ที่ เกิดขึ้นบนระบบๆ หนึ่งและได้ถูก
บั น ทึ ก ไว้ในระบบนั้ น เช่น ควำมผิ ด พลำดในกำรท ำงำนของระบบ ทรัพ ยำกรระบบไม่ พ อ ควำม
พยำยำมในกำรบุ ก รุ ก ระบบ ข้ อ มู ล เหตุ ก ำรณ์ ซึ่ ง พ.ร.บ.ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีกำรบันทึกและจัดเก็บไว้ เป็นต้น ข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถใช้
เพื่อตรวจ ติดตำมกำรทำงำนของระบบ เตือนว่ำมีเหตุกำรณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วในระบบ ดำเนินกำรเชิง
ป้องกันหรือแก้ไขตำมควำมจำเป็น ซึ่งรวมถึงกำรใช้เป็นหลักฐำนในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย เช่น
กรณีกำรบุกรุกระบบ กรณีกำรส่งอีเมล์ซึ่งพำดพิงถึงผู้อื่นและทำให้ผู้นั้นเกิดควำมเสียหำย เป็นต้น
“ช่อ งโหว่ (Software/hardware vulnerabilities)” หมำยถึ ง จุ ด อ่อ นที่ พ บในซอฟต์ แวร์
หรือฮำร์ดแวร์ที่กรมฯ ใช้งำน โดยที่ซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์นั้นอำจถูกพัฒ นำหรือจัดทำขึ้นมำโดย
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ห รือฮำร์ดแวร์ห นึ่ง โดยทั่วไปผู้ ใช้งำนซอฟต์แวร์ห รือฮำร์ดแวร์ นั้นจะเป็นผู้ค้นพบ
จุดอ่อน เช่น ในระหว่ำงที่ใช้งำนซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์ และรำยงำนให้ผู้ผลิตได้รับทรำบเพื่อขอให้
ช่ว ยด ำเนิ น กำรแก้ ไข จุ ด อ่อ นดั งกล่ ำวในหลำยๆ กรณี ท ำให้ ซ อฟต์ แ วร์ห รือ ฮำร์ด แวร์ นั้ น ท ำงำน
ผิ ดพลำดในลั กษณะต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมผิ ดพลำดในด้ำนข้อมูล ด้ว ย ในบำงกรณี ที่ร้ำยแรง ผู้ ไม่
ประสงค์ดีสำมำรถใช้ประโยชน์จำกจุดอ่อนดังกล่ำวเพื่อทำกำรบุกรุกระบบได้ด้วย ซึ่งหมำยถึงสำมำรถ
เข้ำสู่ระบบได้โดยไม่ได้รับอนุญำต
“โปรแกรมแก้ ไขช่ อ งโหว่ (Patch for software/hardware vulnerabilities)” หมำยถึ ง
โปรแกรมสำหรับแก้ไขที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์จัดทำขึ้นมำเพื่อแก้ไขปัญหำช่องโหว่ที่ผู้ใช้งำน
ซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์ค้นพบและรำยงำนเข้ำมำให้ผู้ผลิตได้รับทรำบ
“พอร์ ต (Ports)” หมำยถึ ง ช่ อ งสั ญ ญำณบนอุ ป กรณ์ เครือ ข่ ำ ย เช่ น บนสวิ ท ซ์ เร้ำเตอร์
โดยทั่วไปช่องสัญญำณนี้สำมำรถใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรข้อมูล กับเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เครือข่ำยต่ำงๆ โดยทั่วไปอุปกรณ์เครือข่ำยจะมีช่องสัญญำณดังกล่ำวจำนวนหนึ่ง
นอกจำกนั้นพอร์ตยังหมำยถึงบริกำรต่ำงๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริกำร โดยทั่วไปบริกำร
เหล่ำนี้จะได้รับกำรกำหนดหมำยเลขเป็นหมำยเลขมำตรฐำน เช่น พอร์ต ๘๐ หมำยถึงบริกำรเว็บซึ่ง
บริกำรข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บหนึ่ง พอร์ต ๒๕ หมำยถึงบริกำรรับส่งอีเมล์บนอินเทอร์เน็ต พอร์ต ๕๓
หมำยถึงบริกำรค้นหำไอพีแอดเดรสของเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ
ในลักษณะของพอร์ตที่เป็นช่องสัญญำณหรือให้บริกำรต่ำงๆ ก็ตำม เมื่อไม่มีควำมจำเป็นต้อง
ใช้ช่องสัญญำณหรือบริกำรนั้นโดยผ่ำนทำงพอร์ตดังกล่ำว และโดยหลักกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบควรจะปิดช่องสัญญำณหรือบริกำรนั้นทิ้งไป ซึ่งเรียกโดยรวมว่ำเป็นกำรปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้
งำน
“ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ (Intellectual Properties)” หมำยถึ ง ผลงำนใดๆ อัน เกิ ด จำก
ควำมคิ ด สร้ ำงสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำเป็ น ทรัพ ย์ สิ น อี ก ชนิ ด หนึ่ งที่ น อกเหนื อ จำก
สั งหำริ ม ทรั พ ย์ (คื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ำมำรถเคลื่ อ นย้ ำ ยได้ เช่ น นำฬิ ก ำ รถยนต์ โต๊ ะ เป็ น ต้ น ) และ
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อสั งหำริม ทรั พ ย์ (คือ ทรั พย์ สิ น ที่ ไม่ ส ำมำรถเคลื่ อนย้ำยได้ เช่ น บ้ำน ที่ดิน เป็น ต้น ) ประเภทของ
ทรัพย์สินทำงปัญญำประกอบด้วย
 ลิขสิทธิ์ (Copyright)
 สิทธิบัตร (Patent)
 เครื่องหมำยกำรค้ำ (Trademark)
 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Designs of Integrated Circuit)
 ควำมลับทำงกำรค้ำ (Trade Secrets)
 สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (Geographical Indication)
“ซอร์ส โค้ด (Source code)” หมำยถึง ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยชุดคำสั่ งที่ส ำมำรถสั่ งกำรให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงำนตำมที่ต้องกำรได้ โดยทั่วไปชุดคำสั่งเหล่ำนี้จะอยู่ในรูปแบบหรือภำษำที่
สำมำรถอ่ำนและทำควำมเข้ำใจได้โดยมนุ ษย์ ไฟล์ชุดคำสั่งนี้จะถูกแปลงโดยโปรแกรมแปรภำษำ เช่น
Compiler, Interpreter หรือ Assembler ไปเป็นโค้ดที่เครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถตีควำมและสั่ ง
กำรให้เครื่องทำงำนตำมที่ตีควำมนั้น โดยปกติมนุษย์จะไม่สำมำรถอ่ำนและทำควำมเข้ำใจโค้ดประเภท
นี้ได้
“VPN (Virtual Private Network)” หมำยถึ ง กำรเข้ ำ รหั ส ข้ อ มู ล เช่ น โดยผ่ ำ นทำง
ซอฟต์ แ วร์ ห รื อ ฮำร์ ด แวร์ ห นึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ำรเชื่ อ มต่ อ โดยผ่ ำ นทำงเครื อ ข่ ำ ยที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย เช่ น
อินเทอร์เน็ต เครือข่ำยไร้สำย มีควำมมั่นคงปลอดภัย เนื่องจำกข้อมูลจะได้รับกำรเข้ำรหัสก่อนที่จะมี
กำรส่ งผ่ ำนไปบนอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ เครื อ ข่ ำยไร้ส ำยนั้ น เมื่ อกล่ ำวถึ ง VPN จะหมำยรวมถึ งระบบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือฮำร์ดแวร์ ที่ใช้กำรเข้ำรหัสข้อมูลก่อนส่งข้อมูลออกไป
“ลำยมื อ ชื่ อ ดิ จิ ทั ล (Digital signature)” หมำยถึ ง รู ป แบบหรื อ สิ่ ง ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งหมำย
สัญลักษณ์เฉพำะซึ่งเป็นผลจำกกำรใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์เพื่อให้สำมำรถพิสูจน์หรือแสดงได้ว่ำใคร
เป็นเจ้ำของข้อควำมหรือเอกสำรหนึ่งที่ได้รับมำ เช่น ที่ได้รับมำทำงอีเมล์ ทำงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
รูปแบบหรือสิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมำยสัญลักษณ์ที่ปรำกฏจะทำให้ผู้รับข้อควำมหรือเอกสำรเชื่อถือได้ว่ำผู้
ส่งคือใครและข้อควำมหรือเอกสำรนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระหว่ำงทำงที่ส่งมำ
ลำยมือชื่อดิจิทัลมักจะมีกำรใช้งำนกับกำรส่งมอบซอฟต์แวร์ กำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรณีที่จำเป็นต้องป้องกันกำรปลอมแปลงหรือกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อควำมหรือเอกสำรที่ส่งมำ
โดยไม่ได้รับอนุญำต
“กุญแจ (Public/Private key)” หมำยถึง กุญแจส่วนตัวและกุญแจสำธำรณะ กุญแจส่วนตัว
ใช้ในกำรลงลำยมือชื่อดิจิทัล ในขณะที่กุญแจสำธำรณะจะใช้ในกำรเข้ำรหัสข้อมูลเพื่อซ่อนไม่ให้ผู้อื่น
สำมำรถอ่ำนข้อควำมหรือข้อมูลเหล่ำนั้นได้
กุญแจส่วนตัวและกุญแจสำธำรณะจะถูกสร้ำงขึ้นมำคู่กันและมอบให้กับผู้ใช้งำนหนึ่ง โดยรวม
คู่กุญแจดังกล่ำวของผู้ใช้งำนแต่ละคนที่ถูกสร้ำงขึ้นมำจะแตกต่ำงกัน (ไม่เหมือนกัน)

๘

กุญแจส่วนตัวของผู้ใช้งำนหนึ่ง เมื่อนำไปใช้ในกำรลงลำยมือชื่อ ดิจิทัลกับข้อควำมหนึ่ง เมื่อ
ผู้รับได้รับข้อควำมนั้น จะทรำบได้โดยทันทีว่ำผู้ที่ส่งมำหรือผู้ที่เป็นเจ้ำของข้อควำมก็คือผู้ที่ลงลำยมือ
ชื่อดิจิทัลนั้นเท่ำนั้น จะไม่มีทำงเป็นผู้อื่นได้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นลำยเซ็นของผู้ที่ส่งข้อควำมมำให้
สำหรับ กุญแจสำธำรณะซึ่งใช้ในกำรเข้ำ รหั สเมื่อได้มีกำรเข้ำรหัสข้อควำมหนึ่งแล้ วและส่ ง
ข้อมูลมำให้ เฉพำะผู้ที่ถือกุญแจส่วนตัวที่เป็นคู่ของกุญแจสำธำรณะนั้นเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถถอดรหัส
ข้อควำมที่ส่งมำนั้นได้
“เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง หรือ ควำมเสี่ยง” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้และทำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อสินทรัพย์สำรสนเทศของกรมฯ เช่น ไวรัสทำให้ข้อมูลเสียหำย ข้อมูลสำคัญถูก
เข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต หน้ำเว็บไซต์ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งอำจทำให้กรมฯ เสียชื่อเสียง
“ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite หรือ Acceptable level of risk)” หมำยถึง
ค่ำควำมเสี่ยงที่หำกกำรประเมินเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงหนึ่ง มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับค่ำที่ยอมรับได้นี้
จะถือ ว่ำสิ น ทรั พ ย์ ส ำรสนเทศที่ เกี่ย วข้อ งกั บ เหตุ กำรณ์ ฯ มีค วำมมั่ น คงปลอดภั ยเพี ยงพอ (และผู้
ประเมินควำมเสี่ยงไม่จำเป็นต้องนำเสนอแผนกำรลดควำมเสี่ยงใดๆ เพิ่มเติม)
“แผนกำรลดควำมเสี่ยง (Treatment plan)” หมำยถึง แผนกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ควำม
เสี่ยงสำหรับกรณีที่ผู้ประเมินควำมเสี่ยงได้ประเมินเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงหนึ่งและพบว่ำมีควำมเสี่ยงเกิน
กว่ำระดับ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ ผู้ ป ระเมินควำมเสี่ยงจะต้องนำเสนอแผนกำรจัดกำรดังกล่ำวต่ อ
หัวหน้ำงำนหรือผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรดำเนินกำร
“เหตุ ก ำรณ์ ด้ ำ นควำมมั่ น คงปลอดภั ย (information security events)” หมำยถึ ง
เหตุกำรณ์สองกรณีดังนี้
กรณีที่ ๑ คือ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยของกรมฯ
กรณีที่ ๒ คือ เหตุกำรณ์ที่เป็นจุดอ่อนหรือสงสัยว่ำจะเป็นจุดอ่อนกับระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยของกรมฯ
โดยเหตุก ำร์ ด้ ำนควำมมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ งสองกรณี ส ำมำรถสร้ำงควำมเสี ย หำยให้ กับ กรมฯ ได้ ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลำยๆ ลักษณะ ซึ่งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในทั้งสองกรณี เป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่
พึงประสงค์หรือไม่คำดคิดมำก่อน และอำจส่งผลให้
• เกิ ด กำรหยุ ด ชะงัก ต่ อ กระบวนกำรทำงธุ ร กิ จ ส ำคั ญ (เช่ น บริ ก ำรส ำคั ญ เกิ ด กำร
หยุดชะงัก เป็นต้น)
• เกิดควำมเสี ย หำยหรือส่ งผลกระทบต่อ ทรัพ ย์สิ น ขององค์ กร เช่ น บุ คลำกร ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร สถำนที่ ระบบไฟฟ้ำ ระบบสำธำรณูปโภค หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ
• เป็นกำรละเมิดแนวนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยของกรมฯ
• เป็ น กำรละเมิดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดต่ำงๆ ที่กรมฯ ต้อง
ปฏิบัติตำม
๙

• เกิดภำพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกรมฯ หรือทำให้สูญเสียชื่อเสียง (เช่น กำรไปโพสต์ข้อควำม
พำดพิงถึงกรมฯ ในเว็บไซต์ภำยนอกซึ่งทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของกรมฯ)
ตัวอย่ำงของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ได้แก่
• กำรพบกำรแพร่ระบำดของโปรแกรมไม่ประสงค์ดีในเครือข่ำยของกรมฯ
• กำรพบจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ ระบบงำน หรือฮำร์ดแวร์ที่ใช้งำน
• กำรแจ้งเตือนของระบบป้องกันกำรบุกรุก
• ระบบถูกบุกรุก
• ระบบถูกโจมตีจนไม่สำมำรถให้บริกำรได้
• ข้อมูลสำคัญในระบบงำนถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
• หน้ำเว็บไซต์ของกรมฯ ถูกเปลี่ยนแปลง
• กำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญำต
• กำรใช้ทรัพ ยำกรขององค์กรผิ ดวัตถุประสงค์ (เช่น กำรใช้เครือข่ำยขององค์กรเพื่ อ
กระท ำกำรที่ ขั ด ต่ อ พ.ร.บ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐)
• ระบบ อุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ หรือสินทรัพย์สำรสนเทศอื่นๆ ถูกขโมย
• กำรแอบติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อดักขโมยข้อมูลหรือดักดูข้อมูลในเครือข่ำยของกรมฯ
• กำรหยุดชะงักของระบบ หรือเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่เป็นกำรละเมิดนโยบำยควำมมั่ นคง
ปลอดภัยของกรมฯ
ตัวอย่ำงของเหตุกำรณ์ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่
• ผู้ใช้งำนมีกำรตั้งรหัสผ่ำนที่น้อยกว่ำ ๘ ตัวอักษร
• ประตูของศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ไม่สำมำรถล็อกได้
• ระบบงำนมีช่องทำงอื่นในกำรเข้ำสู่ระบบได้โดยไม่ผ่ำนกำรพิสูจน์ตัวตนตำมปกติ
• เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกวำงไว้ในสถำนที่ที่อำจถูกขโมยได้
• เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
• ผู้ใช้งำนยังมีกำรใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำนถูกต้อง
• บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้มีกำรแลกบัตร
• บุคคลภำยนอกไม่ได้ลงชื่อก่อนเข้ำศูนย์คอมพิวเตอร์
• ระบบงำนไม่ได้มีกำรลบทิ้งบัญชีของผู้ให้บริกำรภำยนอกที่เป็นผู้พัฒนำระบบงำนนั้น
๑๐

ทั้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุกำรณ์ที่เป็นจุดอ่อน จำเป็นต้องได้รับรำยงำนจำกผู้ใช้งำน
ที่พบเหตุ เพื่อให้มีกำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นอย่ำงเหมำะสม ได้ผล และทันกำล
“สถำนกำรณ์ ด้ ำ นควำมมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไม่ พึ งประสงค์ ห รื อ ไม่ อ ำจคำดคิ ด ” หมำยถึ ง
เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อำจคำดคิด อันเนื่องมำจำกกำรถูกบุกรุก
หรือโจมตีจำกภัยคุกคำมประเภทต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลให้กระบวนกำรทำงธุรกิจสำคัญเกิดกำรหยุดชะงัก
เกิดควำมเสียหำยหรือส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินขององค์กร
“สื่อลำมกอนำจำร” หมำยถึง สื่อประเภทอันเป็นที่น่ำรังเกียจ น่ำอับอำย นอกรีต นอกแบบ
ผิดปกติไปจำกศีลธรรมอันดีของประชำชน
“ลิ ขสิทธิ์” หมำยถึง สิทธิที่ได้รับแต่เพียงผู้ เดียวตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้ทำขึ้น
“อินเทอร์เน็ต” หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ทั่วโลกเข้ำด้วยกัน โดยอำศัยเครือข่ำยโทรคมนำคมเป็นตัวเชื่อมโยง
“อีเมล์” หมำยถึง ข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำรส่งผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตจำกผู้ ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งมีควำมหมำยตรงกับคำในภำษำอังกฤษว่ำ Electronic Mail หรือ
E-mail (คล้ ำยกั บ กำรส่ งจดหมำยทำงไปรษณี ย์) โดยทั่ ว ไปผู้ ส่ งสำมำรถส่ งจดหมำยดังกล่ ำวผ่ ำน
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้รับได้โดยที่ผู้รับอำจจะอยู่ห่ำงไกลออกไปจำกผู้ส่งทำงกำยภำพมำกน้อยเพียงใดก็
ตำม
“อีเมล์ ขยะ (Spam E-mail)” หมำยถึง อีเมล์ที่ไม่เป็นประโยชน์ห รือไม่เป็นที่ต้องกำรของ
ผู้รับ
“อีเมล์ลูกโซ่ (Chain E-mail/Letter)” หมำยถึง อีเมล์ที่มีข้อควำมในลักษณะที่ต้องกำรให้ผู้
รับส่งต่อข้อควำมนั้นไปเรื่อยๆ แบบไม่รู้จบเพื่อให้ข้อควำมดังกล่ำวแพร่กระจำยออกไปในวงกว้ำงโดย
ที่ข้อควำมอำจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตำม
“โปรแกรมมำตรฐำน” หมำยถึง โปรแกรมที่กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ติดตั้ง
และใช้ ง ำนภำยในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง หมดของกรมฯ เช่ น Microsoft Office Microsoft
Windows เป็นต้น
“ข้อมูลลับ” หมำยถึง ข้อมูลที่กำหนดให้เปิดเผยได้เฉพำะกับผู้ที่ได้รับสิทธิกำรเข้ำถึงเท่ำนั้น
“เอกสำรลับ” หมำยถึง ข้อมูลลับที่อยู่ในรูปของเอกสำร
“ไฟล์ ข้ อ มู ล ลั บ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ไฟล์ ข้ อ มู ล ลั บ )” หมำยถึ ง ไฟล์ ที่ ถู ก สร้ ำ งจำกเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และมีข้อมูลลับอยู่ภำยในไฟล์ เช่น ไฟล์ .doc ของ Microsoft Office เป็นต้น
“ทะเบียนข้อมูลลับ” หมำยถึง เอกสำรแสดงรำยกำรของข้อมูลลับของหน่วยงำนภำยในว่ำ
ประกอบไปด้วยข้อมูลลับอะไรบ้ำง ใครเป็นเจ้ำของข้อมูล หน่วยงำนใดบ้ำงที่อนุญำตให้เข้ำถึง สถำนที่
ใดที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น โดยทั่วไปทะเบียนนี้ถูกใช้เ พื่อควบคุมกำรเข้ำถึงและกำรนำข้อมูล
ลับไปใช้งำน
๑๑

“เจ้ ำ ของข้ อ มู ล ” หมำยถึ ง พนั ก งำนในหน่ ว ยงำนภำยใน ของกรมฯ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส ร้ ำ ง
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูล ที่เกี่ยวกับภำรกิจของหน่วยงำนนั้น รวมทั้งให้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
นั้นแก่ผู้อื่น
“สื่ อบั น ทึก ข้อมู ล ” หมำยถึ ง กระดำษ เทป Hard disk Flash Drive และแผ่ น CD/DVD
หรือสื่อชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูล
“ผู้ใช้งำนข้อมูล” หมำยถึง
• พนั ก งำนของกรมฯ ซึ่ งเป็ น ผู้ ใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ปฏิ บั ติ งำนตำมภำรกิ จ หรือ หน้ ำที่ ค วำม
รับผิดชอบของตนเองหรือของกรมฯ เจ้ำของข้อมูลถือเป็นผู้ใช้งำนข้อมูลด้วย ผู้ที่ได้รับ
สำเนำข้อมูลทั้งที่เป็นกระดำษและอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่ำเป็นผู้ใช้งำนข้อมูลด้วย ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำข้อมูล เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือดำเนินกำรอื่นๆ กับข้อมูล
(เช่น ลบ ทำลำย หรือแจกจ่ำยข้อมูล) ก็ถือว่ำเป็นผู้ใช้งำนข้อมูลด้วยเช่นกัน
• หน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ ซึ่งกรมฯ อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลนั้นได้ หรือกรมฯ จำเป็นต้อง
ส่งข้อมูลนั้นให้กับหน่วยงำนภำยนอกนั้น
• ลูกค้ำ ประชำชน ผู้ ใช้บริกำร หรือผู้ ให้ บริกำรภำยนอก ซึ่งกรมฯ อนุญ ำตให้ เข้ำถึง
ข้อมูลนั้นได้

๑๒

หมวด ๑
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ

ข้อ ๑ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ จัดกำรและควบคุมกำรเข้ำ -ออกพื้นที่ควบคุม เช่น ศูนย์
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ดังนี้
(๑) กำหนดระดับควำมสำคัญของพื้นที่ควบคุม สำหรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของกรมฯ และแยกพื้นที่ควบคุมออกจำกพื้นที่สำหรับกำรใช้งำนทั่วไป
(๒) ไม่อนุญำตให้ผู้ไม่มีกิจเข้ำไปในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่จะได้รับกำรอนุญำตก่อน
(๓) ทดสอบระบบ ประตู หรือ สิ่ งปิ ด กั้ น เพื่ อ ดู ว่ ำยั งสำมำรถใช้ งำนได้ ต ำมปกติ
หรือไม่
(๔) กำหนดให้มีกลไกกำรอนุญำตกำรเข้ำถึงพื้นที่ควบคุมของบุคคลภำยนอก และ
ต้องมีกำรชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นในกำรเข้ำถึงพื้นที่ดังกล่ำว
(๕) กำหนดให้มีกำรบันทึกวันและเวลำกำรเข้ำ -ออกพื้นที่ควบคุม ของบุคคลภำยใน
และภำยนอก
(๖) จั ด เก็ บ บั น ทึ ก แสดงวั น และเวลำกำรเข้ ำ -ออกพื้ น ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ตรวจสอบในภำยหลัง
(๗) จัดทำระบบสำหรับกำรพิสูจน์ตัวตนในกำรเข้ำถึงพื้นที่ควบคุม เช่น ใช้บัตรแถบ
แม่เหล็ก ใช้รหัสผ่ำน ใช้ fingerprint เป็นต้น
(๘) ดู แ ลและเฝ้ ำระวั งบุ ค คลภำยนอก ซึ่ งอยู่ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม จนกระทั่ งเสร็ จสิ้ น
ภำรกิจและจำกไป เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของสินทรัพ ย์หรือป้องกันกำรเข้ำถึง
ระบบหรืออุปกรณ์ทำงกำยภำพโดยไม่ได้รับอนุญำต
(๙) อธิ บ ำยหรื อ สร้ ำ งควำมตระหนั ก ให้ บุ ค คลภำยนอกเข้ ำ ใจกฎเกณฑ์ หรื อ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติตำมในระหว่ำงที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม
(๑๐) กำหนดให้บุคคลภำยนอกต้องติดบัตรให้เห็นอย่ำงเด่นชัดตลอดระยะเวลำที่อยู่
ในพื้นที่ควบคุม
(๑๑) กำหนดให้มีกำรทบทวน หรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำถึงพื้นที่ควบคุมอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้ อ ๒ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสำรสนเทศ จั ด วำงและป้ อ งกั น ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ฮำร์ดแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑๓

(๑) จั ด วำงหรื อ จั ด เก็ บ ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ฮำร์ ด แวร์ และอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันกำรขโมย กำรเข้ำถึงทำง
กำยภำพ หรือกำรสูญหำย
(๒) แยกกำรจัดเก็บระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฮำร์ดแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สำคัญไว้ในพื้นที่แยกต่ำงหำกที่มีควำมปลอดภัยสูง
ข้อ ๓ ผู้รับ ผิดชอบระบบสำรสนเทศ จัดทำและดูแลระบบสนับสนุนกำรทำงำนของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้
(๑) จัดท ำระบบสนั บ สนุนกำรทำงำนของระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศอย่ำงน้ อย
ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
(ข) เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ำสำรอง (Generator)
(ค) ระบบระบำยอำกำศ
(ง) ระบบปรับอำกำศ และควบคุมควำมชื้น
(๒) กำหนดให้มีกำรตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่ำนั้นอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำระบบทำงำนตำมปกติ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรล้มเหลวใน
กำรทำงำนของระบบ
(๓) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนสำหรับกรณีที่ระบบสนับสนุนกำรทำงำน
ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทำงำนผิดปกติ หรือหยุดกำรทำงำน
ข้อ ๔ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ จัดกำรและควบคุมกำรเดินสำยสัญญำณต่ำงๆ ดังนี้
(๑) เดินสำยสัญญำณ (เช่น สำยไฟ สำยสื่อสำร และสำยเคเบิลอื่นๆ) ผ่ำนหรือเข้ำไป
ในบริเวณที่ปลอดภัยจำกกำรถูกเข้ำถึงทำงกำยภำพโดยบุคคลภำยนอก
(๒) เดินสำยสัญญำณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะขวำงทำงเดิน หรืออำจทำ
ให้สะดุดล้มได้โดยง่ำย
(๓) ร้อยสำยสัญญำณเข้ำไปในท่อเพื่อป้องกันกำรดักจับสัญญำณในสำย กำรตัดสำย
กำรทำให้เกิดควำมเสียหำยต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกำรกัดแทะโดยหนู
(๔) เดิ น สำยสั ญ ญำณสื่ อ สำรและสำยไฟฟ้ ำ แยกออกจำกกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น กำร
แทรกแซงหรือรบกวนของสัญญำณซึ่งกันและกัน
(๕) ท ำป้ ำ ยชื่ อ ส ำหรั บ สำยสั ญ ญำณต่ ำ งๆ ให้ ชั ด เจนเพื่ อ ป้ อ งกั น กำรตั ด ต่ อ
สำยสัญญำณผิดเส้น และปรับปรุงป้ำยชื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(๖) จัดทำแผนผังกำรเดินสำยสัญญำณต่ำงๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๑๔

(๗) ปิดล็อกตู้ Rack ที่มีสำยสัญญำณต่ำงๆ ให้สนิทเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงโดยผู้อื่น
ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ดำเนินกำรบำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังนี้
(๑) จั ด ท ำสั ญ ญำกำรบ ำรุ ง รั ก ษำส ำหรั บ ระบบและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี
ควำมสำคัญ
(๒) กำหนดเงื่อนไขของกำรให้บริกำรในสัญญำบำรุงรักษำให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับจ้ำง
ต้องติดต่อกลับและเข้ำมำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม
(๓) ตรวจสอบและกำหนดให้มีกำรรับประกันควำมเสียหำยของระบบและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใหม่
(๔) บำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ใน
สัญญำกำรบำรุงรักษำ
(๕) จัดให้มีกำรติดต่อเพื่อแจ้งปัญหำให้ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้รับทรำบและเข้ำมำ
ดำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกำรบำรุงรักษำหรือกำร
รั บ ประกั น ในกรณี ระบบและอุ ป กรณ์ ต ำมสั ญ ญำกำรบ ำรุงรัก ษำเกิ ด ควำม
เสียหำย
(๖) บันทึกปัญหำที่พบของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรประเมิน
และเสนอปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ดังกล่ำว
(๗) บั น ทึกกิจกรรมกำรบำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ทุกครั้งตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำกำรบำรุงรักษำหรือกำรรับประกัน
(๘) ระมัดระวังกำรใช้ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้ เกิดควำมเสียหำย
โดยง่ำย
(๙) ปฏิบัติตำมคำแนะนำในกำรบำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตำมที่
ผู้ผลิตกำหนด
(๑๐) ควบคุมและสอดส่องดูแลผู้ให้บริกำรภำยนอกเพื่อให้มีกำรปฏิบัติงำนบำรุงรักษำ
หรือแก้ไขปัญหำตำมที่แจ้ง
ข้ อ ๖ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสำรสนเทศ ควบคุ ม และป้ อ งกั น กำรน ำระบบหรื อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ออกนอกสำนักงำน ดังนี้
(๑) ก ำหนดให้ มี ก ำรขออนุ ญ ำตก่ อ นน ำระบบ หรื อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ต่ ำ งๆ
ออกไปใช้งำนนอกสำนักงำนของกรมฯ
๑๕

(๒) บันทึกข้อมูลกำรนำระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกไปใช้งำนนอกสำนักงำน
ไว้เป็นหลักฐำนเพื่อป้องกันกำรสูญหำย
(๓) กรณีที่ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดควำมเสียหำยและต้องส่งซ่อม ต้องมี
กำรควบคุมกำรส่งระบบหรืออุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมนอกสถำนที่ เพื่อป้องกัน
กำรสูญหำยหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต กรณีที่ระบบหรืออุปกรณ์
มีข้อมูลสำคัญ ต้องกำหนดให้มีกำรล้ำงข้อมูลทิ้ง เพื่อไม่ให้ ผู้อื่นสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูล ได้ หรือน ำส่ วนของระบบหรืออุปกรณ์ ที่มีข้อมูลส ำคัญ เช่น ฮำร์ดดิส ก์
ถอดแยกไว้ต่ำงหำกก่อนส่งซ่อม
(๔) เมื่อนำระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกรมฯ ไปใช้งำนในที่สำธำรณะหรือ
นอกสถำนที่ ต้องไม่ทิ้งระบบหรืออุปกรณ์ไว้โดยลำพัง ระมัดระวังกำรสูญหำย
กำรเสียหำย หรือกำรถูกขโมยเพรำะผู้ที่นำออกไปใช้งำนจะไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ
ระบบสำรสนเทศ
ข้อ ๗ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดให้มี กำรทำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลของ
ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ดังนี้
(๑) จัดให้มีกำรทำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลของระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่จะมีกำรแทงจำหน่ำยเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลสำคัญบนสื่อฯ (ดูแนวปฏิบัติ
สำหรับกำรทำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล)
(๒) จัดให้มีกำรทำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลของระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ก่อนที่จะอนุญำตให้ผู้อื่นนำระบบหรืออุปกรณ์นั้นไปใช้งำนต่อ

๑๖

หมวด ๒
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ ๘ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบต่ำงๆ ของกรมฯ
ดังนี้
(๑) กำหนดให้เฉพำะพนักงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมภำรกิจของกรมฯ เท่ำนั้น
ที่จะอนุญำตให้สำมำรถเข้ำถึงระบบงำนและข้อมูลของกรมฯ ได้
(๒) จัดทำตำรำงแสดงกำรเข้ำถึงระบบงำนต่ำงๆ ของกรมฯ โดยอย่ำงน้อยให้ระบุ
- ชื่อระบบงำน
- ประเภทของข้อมูลในระบบงำนนั้น และ
- หน่วยงำนภำยในที่มีสิทธิเข้ำถึงระบบงำนและข้อมูลเหล่ำนั้นได้
ข้อ ๙ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทำกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง กำรโยกย้ำย กำร
ลำออก หรือกำรเกษียณอำยุของพนักงำนของกรมฯ ให้ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศและหน่วยงำน
ภำยในของกรมฯ อื่นๆ ได้รับทรำบเพื่อดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงสิทธิกำรเข้ำถึงให้ถูกต้องและเหมำะสม
ต่อไป
ข้อ ๑๐ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ บริหำรจัดกำรสิทธิกำรเข้ำถึ งระบบของผู้ใช้งำน ดังนี้
(แนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรสิทธิกำรเข้ำถึงระบบ)
(๑) กำหนดให้พนักงำนใหม่ต้องขออนุมัติกำรใช้งำนระบบของกรมฯ โดย
- จัดทำบันทึกร้องขอใช้งำนผ่ำนทำงหัวหน้ำงำน หรือจำกผู้บังคับบัญชำ
ระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป
- พิ จ ำรณำว่ ำ ผู้ ร้ อ งขอมี สิ ท ธิในกำรใช้ งำนหรื อ สมควรได้ รับ อนุ ญ ำต
หรือไม่ และคำร้องขอมีควำมครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ กรณีที่ผู้ร้อง
ขอไม่ได้เป็นพนักงำนของกรมฯ ผู้ร้องขอใช้งำนจะต้องผ่ำนกำรรับรอง
หรือเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำในระดับกองหรือฝ่ำยของกรมฯ ก่อน
รวมทั้งต้องใช้หลักฐำนแสดงตัวตน เช่น บัตรประชำชน หรือเอกสำรอื่น
ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อประกอบเป็นหลักฐำนกำรอนุมัติ
- ดำเนินกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน (โดยปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ
สำหรับกำรตั้งและใช้งำนรหัสผ่ำน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน
ของผู้ใช้งำน ให้ตำมทีร่ ้องขอ
๑๗

(๒) กำหนดสิทธิกำรใช้ระบบของผู้ร้องขอโดยให้สิทธิให้สอดคล้องกับตำรำงควบคุม
กำรเข้ำถึงระบบ ตำมควำมจำเป็นในกำรใช้งำน หรือตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของผู้ร้องขอ
(๓) กำหนดให้มีกำรถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิกำรเข้ำถึงระบบให้ถูกต้องและ
เหมำะสม เมื่อมีกำรลำออก กำรเปลี่ยนแปลง กำรโยกย้ำย หรือกำรเกษียณอำยุ
ของพนักงำน
(๔) จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรกำรลงทะเบียนของผู้ที่ร้องขอใช้ระบบไว้ เพื่อเอำไว้ใช้
ในกำรอ้ำงอิงหรือตรวจสอบในภำยหลัง
(๕) กรณี มีค วำมจ ำเป็ น ต้ องให้ สิ ท ธิในระดั บ สู งกั บ ผู้ ใช้ งำน ต้ องให้ สิ ท ธินั้ น เท่ ำที่
จำเป็นและควบคุมให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิในระดับสูง นี้มีจำนวนไม่มำกนัก และ
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำของผู้ใช้งำนนั้นก่อน รวมทั้งให้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำง ดังนี้
- ให้ควำมรู้หรือสร้ำงควำมตระหนักโดยสังเขปเกี่ยวกับกำรระมัดระวัง
กำรใช้สิทธิในระดับสูง เช่น กำรกำหนดรหัสผ่ำนที่มีควำมปลอดภัย
- จำกัดระยะเวลำกำรให้สิทธิในระยะอันสั้น และระงับสิทธิโดยทันทีเมื่อ
พ้นระยะเวลำดังกล่ำว
- กำหนดให้ มีกำรเปลี่ ยนรหั ส ผ่ำนอย่ำงเคร่งครัด เช่น ใช้รหั ส ผ่ำนที่ มี
ควำมยำวตั้งแต่ ๑๐ ตัวอักษร เปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก ๓ เดือน เป็นต้น
(๖) กำหนดให้มีกำรทบทวนบัญชีผู้ใช้งำนของระบบต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยปฏิบัติตำม
แนวทำงกำรทบทวนดังนี้ (แนวปฏิบัติในกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงระบบ)
- พิมพ์รำยชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิในระบบแยกตำมหน่วยงำนภำยในของ
กรมฯ
- จั ด ส่ ง รำยชื่ อ นั้ น ให้ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำของหน่ ว ยงำนภำยในเพื่ อ
ดำเนินกำรตรวจสอบว่ำมีรำยชื่อที่ออกไปแล้ว หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขสิทธิกำรเข้ำถึงให้ถูกต้องหรือไม่
- ผู้ บั งคั บ บั ญ ชำของหน่ ว ยงำนภำยในแจ้ ง กลั บ ว่ ำ มี ร ำยชื่ อ ใดที่ ต้ อ ง
ดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
- ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลสิทธิให้ถูกต้องตำมที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๑๑ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ต้องจัดทำและส่งมอบบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ดังนี้
(แนวปฏิบัติในกำรจัดทำและส่งมอบบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน)

๑๘

(๑) กำหนดรหัสผ่ ำนเริ่มต้นให้ กับผู้ใช้งำนให้ยำกต่อกำรเดำ (โดยปฏิบัติตำมแนว
ปฏิบัติสำหรับกำรตั้งและใช้งำนรหัสผ่ำน หรือตั้งรหัสผ่ำนแบบสุ่มแต่ต้องมีควำม
ยำวอย่ำงน้อย ๘ ตัวอักษร)
(๒) กำหนดบัญชีผู้ใช้งำนแยกกันเป็นรำยบุคคล กล่ำวคือ ข้อมูลที่ใช้ในกำรยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้งำนต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
(๓) จำกัดกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้งำนแบบกลุ่มซึ่งมีกำรใช้งำนร่วมกัน กล่ำวคือ อนุญำต
ให้ใช้งำนได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลควำมจำเป็นในกำรใช้งำนเท่ำนั้นและต้องแจ้งให้
ผู้ใช้งำนบัญชีแบบกลุ่มต้องรับทรำบว่ำต้องรับผิดชอบกำรใช้งำนร่วมกัน
(๔) กำหนดให้มีกำรส่งมอบรหัสผ่ำ นให้กับผู้ใช้งำนโดยใช้วิธีกำรที่มีควำมปลอดภัย
ดังนี้
- ใส่ซองปิดผนึกและประทับตรำ “ลับ”
- โทรศัพท์แจ้งผู้ใช้งำนนั้นโดยตรง

๑๙

หมวด ๓
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ

กรมฯ ได้ยึดกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของกรมฯ จึงได้
ออกแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้
ข้อ ๑๒ กรมฯ กำหนดแนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรกำหนดชั้นควำมลับของข้อมูลของกรมฯไว้
ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรกำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล)
(๑) เจ้ ำ ของข้ อ มู ล ต้ อ งก ำหนดชั้ น ควำมลั บ ของข้ อ มู ล ของกรมฯ โดยแบ่ ง เป็ น
๖ ระดับ ดังนี้
- ลับ ซึ่งประกอบด้วยชั้นควำมลับย่อย ดังนี้
- ลับที่สุด (Top secret)
- ลับมำก (Secret)
- ลับ (Confidential)
- ส่วนบุคคล (Personal)
- ใช้ภำยในเท่ำนั้น (Internal use)
- สำธำรณะ (Public)
(๒) เจ้ำของข้อมูล พิจำรณำจำกองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อกำหนดชั้นควำมลับของ
ข้อมูลของตนเอง
(ก) ควำมสำคัญของเนื้อหำ เช่น เนื้อหำของข้อมูลนั้นมีควำมสำคัญต่ อ
ควำมสำเร็จของงำนตำมภำรกิจของกรมฯ มำกน้อยเพียงใด หำกมี
ควำมสำคัญสูง ข้อมูลนั้นอำจจัดอยู่ในชั้นควำมลับประเภทใช้ภำยใน
เท่ำนั้น หรือ ลับ
(ข) แหล่ งที่ มำของข้อมูล เช่น หำกข้อมูล นั้นมำจำกภำยนอกและเป็ น
ข้อมูลลับ ชั้นควำมลับก็จะต้องคงไว้เช่นเดิม หรือหำกข้อมูลนั้นมำ
จำกอินเทอร์เน็ต ชั้นควำมลับก็อำจเป็นประเภทสำธำรณะ
(ค) วิ ธี ก ำรน ำไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น หำกข้ อ มู ล นั้ น สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้ ข้อมูลนั้นอำจจัดอยู่ในประเภทลับ เช่น
ควำมลับทำงกำรค้ำ เป็นต้น

๒๐

(ง)

จำนวนบุคคลที่ควรรับทรำบ เช่น หำกข้อมูลนั้นสำมำรถเปิดเผยต่อ
ผู้ ใช้งำนข้อมู ล เป็ นจำนวนมำก ชั้น ควำมลั บ อำจจัด อยู่ในประเภท
ข้อมูลสำธำรณะ

(จ) ผลกระทบหำกมี กำรเปิ ดเผย เช่ น หำกข้อมู ล นั้น ถูกเปิด เผย จะมี
ผลกระทบด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์ ด้ำนกำรดำเนินงำนภำยใน
หรือด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตำม
ชั้นควำมลับอำจจัดอยู่ในประเภทใช้ภำยในเท่ำนั้น หรือเป็นข้อมูลลับ
(ฉ) หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในฐำนะเจ้ำของเรื่อง เช่น ข้อมูลสำคัญ
หรื อ ข้ อ มู ล ลั บ ที่ ม ำจำกเจ้ ำ ของเรื่ อ งใดจะต้ อ งคงชั้ น ควำมลั บ ไว้
เช่นเดิม กำรนำไปใช้งำนควรขออนุญำตจำกผู้ที่เป็นเจ้ำของเรื่องก่อน
(๓) เจ้ำของข้อมูล ใช้แนวทำงต่อไปนี้ในกำรเรียงลำดับกำรจัดชั้นควำมลับของข้อมูล
(ก) พิจำรณำว่ำเป็นข้อมูลลับหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้อำจเป็นข้อมูล “ลับที่สุด”
“ลับมำก” หรือ “ลับ”
(ข) หำกไม่เป็นข้อมูลลับ ให้พิจำรณำต่อว่ำเป็นข้อมูลที่สำมำรถบ่งชี้ตัว
บุคคลหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้อำจเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล”
(ค) หำกไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ให้พิจำรณำต่อว่ำเป็นข้อมูลสำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในของบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้อำจเป็น “ข้อมูลใช้
ภำยในเท่ำนั้น”
(ง)

หำกไม่เข้ำเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ข้อมูลใหม่ดังกล่ำวจะถือว่ำเป็นข้อมูล
ทั่ว ไปที่ ก ำรดำเนิ น กำรต่ ำงๆ ให้ อยู่ในดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ เป็ นเจ้ำของ
ข้อมูล ซึ่งกรณีนี้อำจเป็น “ข้อมูลสำธำรณะ”

ข้ อ ๑๓ กรมฯ ก ำหนดแนวทำงปฏิ บั ติ ส ำหรั บ กำรจั ด กำรโดยทั่ ว ไปของข้ อ มู ล ในทุ ก ชั้ น
ควำมลับไว้ ดังนี้ (แนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรจัดกำรโดยทั่วไปของข้อมูลในทุกชั้นควำมลับ)
(๑) ในกำรสร้ำงและแสดงชั้นควำมลับบนข้อมูล เจ้ำของข้อมูล ปฎิบัติดังนี้
- สร้ำงและแสดงชั้นควำมลับบนข้อมูล กล่ำวคือ
 กรณี เป็ น ข้ อ มู ล ใช้ ภ ำยใน แสดงด้ ว ยค ำว่ ำ “ข้ อ มู ล ใช้ ภ ำยใน
เท่ำนั้น”
 กรณีเป็นข้อมูลลับ ลับมำก ลับที่สุด แสดงด้วยคำว่ำ “ลับ” “ลับ
มำก” “ลับที่สุด” ตำมลำดับ
ให้ปรำกฎเห็นอย่ำงเด่นชัดทั้งข้อมูลที่มีสภำพเป็นกระดำษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เทป External Hard Disk Flash Drive แผ่ น CD/DVD หรื อ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ น
รูปแบบอื่นๆ
๒๑

(๒) ในกำรเก็บรักษำเอกสำร เจ้ำของข้อมูล ปฎิบัติดังนี้
- จัดเก็บเอกสำรไว้ในแฟ้มข้อมูลและนำไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสำรโดยแยก
เก็บเป็นแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ
- แยกจัดเก็บเอกสำรในแต่ละชั้นควำมลับ ไม่เก็บร่วมกับชั้นควำมลับอื่นๆ
เช่น ข้อมู ล ลั บ ข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล หรือ ข้อมู ล สำธำรณะ ต้ องไม่ จัด เก็ บ
ร่วมกัน
- จัดเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในตู้ที่สำมำรถล็อกได้เพื่อป้องกันกำรสูญหำย
(๓) ในกำรทำลำยข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่ำงๆ เจ้ำของข้อมูล ปฎิบัติตำม
แนวทำงกำรทำลำย ดังนี้ (แนวปฏิบัติส ำหรับกำรทำลำยข้อมูล บนสื่อบัน ทึก
ข้อมูล)
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล

วิธีการทาลาย

กระดำษ

ใช้กำรหั่นด้วยเครื่องหั่นทำลำยเอกสำร

แผ่น CD/DVD

ใช้กำรหั่นด้วยเครื่องหั่นทำลำยเอกสำร

เทป

ใช้ วิ ธี ก ำรทุ บ หรื อ บดให้ เสี ย หำย หรื อ เผำ
ทำลำย

ฮำร์ดดิสก์/Flash Drive

ใช้ ก ำรท ำลำยข้ อ มู ล บนฮำร์ ด ดิ ส ก์ ต ำม
มำตรฐำนกำรทำลำยข้อมูลบนฮำร์ดดิสก์ของ
กระทรวงกลำโหม สหรั ฐ อเมริ ก ำ DOD
๕๒๒๐.๓๓-M (คือกำร Format ฮำร์ดดิส ก์
อย่ำงน้อย ๓ รอบ)

(๔) ในกำรจัดกำรกับไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เจ้ำของข้อมูล ปฎิบัติดังนี้
- ป้ องกัน ไฟล์ ข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิ วเตอร์ที่
ตนเองใช้งำนโดยกำรใช้รหัสผ่ำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย
- ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบป้องกัน ไวรัส อย่ำงสม่ำเสมอในเครื่อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ ในกำรจั ด เตรีย มไฟล์ ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ ำมี ก ำร
ทำงำนป้องกันไวรัสได้ตำมปกติหรือไม่
- ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ ต นเองใช้ งำนว่ำมี ก ำร
ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในเครื่องตำมปกติหรือไม่

๒๒

- ดำเนินกำรสำรองไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเอง
ใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ
(๕) ในกำรส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำงอีเมล์ เจ้ำของข้อมูล ปฎิบัติดังนี้
- ตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ของผู้รับปลำยทำงให้ถูกต้อง ก่อนจัดส่งไฟล์นั้นไปยัง
ผู้รับเพื่อป้องกันกำรส่งผิดตัวบุคคลและทำให้ข้อมูลเกิดกำรรั่วไหล
(๖) ในกำรอนุ ญ ำตให้ ผู้ ให้ บริกำรภำยนอกเข้ำถึงข้อ มูล ของกรมฯ ไม่ ว่ำจะอยู่ใน
รูปแบบใดก็ตำม โดยที่กรมฯ ไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริ กำรนั้นนำไปเผยแพร่ต่อหรือ
ให้ข้อมูลของกรมฯ แก่ผู้อื่น เจ้ำของข้อมูล ต้องกำหนดให้มีกำรทำสัญญำกำรไม่
เปิดเผยควำมลับกับผู้ให้บริกำรนั้น รวมทั้งแจ้งให้ทรำบทำงวำจำด้วย
(๗) จำกัดช่องทำงกำรใช้งำนหรือกำรเข้ำถึงข้อมูลเท่ำที่มีควำมจำเป็นต่อกำรใช้งำน
โดยสำมำรถเข้ำถึงได้ไม่จำกัดเวลำ
ข้อ ๑๔ กรมฯ กำหนดแนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรจัดกำรกับข้อมูลลับของกรมฯ ไว้ ดังนี้ (แนว
ปฏิบัติสำหรับกำรจัดกำรกับข้อมูลลับ)
(๑) สำหรับ ข้อมูลในชั้นควำมลั บ “ลับ ” ได้แก่ ลับ ลับมำก หรือลับที่สุด เจ้ำของ
ข้อมูลลับฯ พิจำรณำเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมเพื่อกำหนดชั้นควำมลับที่ถูกต้อง
- ลั บ ที่ สุ ด หมำยควำมถึ ง ข้ อ มู ล ลั บ ซึ่ ง หำกเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย ง
บำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรงที่สุด
- ลั บ มำก หมำยควำมถึ ง ข้ อ มู ล ลั บ ซึ่ ง หำกเปิ ด เผยทั้ ง หมดหรื อ เพี ย ง
บำงส่วนจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง
- ลับ หมำยควำมถึง ข้อมูลลับซึ่งหำกเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนจะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
(๒) เจ้ ำ ของข้ อ มู ล ลั บ ฯ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำทะเบี ย นข้ อ มู ล ลั บ ที่ ต นเองดู แ ลหรื อ
รับผิดชอบ ซึ่งมีรำยละเอียดประกอบด้วย
- ชื่อของข้อมูล
- ชั้นควำมลับ
- เจ้ำของข้อมูลลับฯ
- เหตุผลประกอบกำรกำหนดชั้นควำมลับ
- หน่วยงำนภำยในที่สำมำรถเข้ำถึงได้
- หน่วยงำนภำยนอกที่อนุญำตให้เข้ำถึงได้
- สถำนที่ที่จัดเก็บข้อมูล
๒๓

- ระบบงำนที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
- ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูล
(๓) เจ้ำของข้อมูล ลั บ ฯ พิ จำรณำปรับ ชั้ นควำมลั บ (ปรับ ลด เพิ่ ม หรือยกเลิ กชั้น
ควำมลับ) ให้ถูกต้องตำมควำมจำเป็น ปรับปรุงทะเบียนข้อมูลลับให้ถูกต้องและ
ทัน สมัย และต้องแจ้งให้ห น่วยงำนที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลลั บหรือที่ได้รับกำร
แจกจ่ำยทรำบด้วยทุกครั้งเพื่อแก้ไขชั้นควำมลับให้ถูกต้อง
(๔) ในกำรจัดทำหรือจัดเตรียมข้อมูลลับ เจ้ำของข้อมูลลับฯ ปฏิบัติดังนี้
- จัดทำหรือจัดเตรียมข้อมูลในสถำนที่ที่ปลอดภัย เช่น จัดทำในสำนักงำน
ไม่ทำในสถำนที่ที่เป็นสำธำรณะซึ่งบุคคลภำยนอกสำมำรถเห็นข้อมูลที่
จัดทำได้ และจำกัดผู้ที่เป็นผู้ดำเนินกำรจัดทำ
- ในกำรจัดทำข้อมูลลั บซึ่งใช้กระดำษหรือวัสดุชั่วครำว เช่น กระดำษร่ำง
กระดำษคำร์บ อน ต้องทำลำยกระดำษหรือวัส ดุนั้ นทั นที ที่จัดท ำเสร็จ
เรียบร้อย (ดูวิธีกำรทำลำยในแนวปฏิบัติสำหรับกำรทำลำยข้อมูลบนสื่อ
บันทึกข้อมูล) หำกไม่ทำลำย ต้องเก็บรักษำไว้ในสถำนที่ที่ปลอดภัย ถ้ำ
เป็ น กำรจั ดทำโดยใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ อย่ำงน้อยต้องป้ องกันเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยกำรใช้รหัสผ่ำนที่มีควำมปลอดภัย
- จัดทำข้อมูลโดยแสดงเลขที่หน้ำของจำนวนหน้ำทั้งหมดไว้ในทุกหน้ำของ
ข้อมูลลับ และแสดงไว้ในส่วนที่สำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจน เช่น มุมขวำ
ด้ำนบนของเอกสำร (กำรบัน ทึกเลขหน้ ำมีจุดประสงค์เพื่อให้ ท รำบว่ำ
ข้อมูลลับนั้นเป็นหน้ำใดของจำนวนทั้งหมดกี่หน้ำ หำกมีกำรสูญหำยไป
หน้ำใดหน้ำหนึ่ง จะได้สังเกตพบ อำจสำมำรถติดตำมหำผู้ละเมิดได้ และ/
หรือ หำทำงลดควำมเสียหำยหรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้)
(๕) เจ้ำของข้อมูลลับฯ แสดงชั้นควำมลับบนเอกสำรลับในทุกหน้ำของเอกสำรให้
ปรำกฏเห็นอย่ำงเด่นชัด
(๖) ในกำรทำสำเนำหรือแจกจ่ำยข้อมูลลับ เจ้ำของข้อมูลลับฯ ปฏิบัติดังนี้
- ทำสำเนำหรือแจกจ่ำยข้อมูลลับให้แก่ผู้รับปลำยทำง ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมที่ระบุไว้ในทะเบียนข้อมูลลับ หรือสำมำรถแจกจ่ำย
ให้ได้ตำมควำมจำเป็นในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น
- แจ้งให้หน่วยงำนภำยนอกที่อนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลลับนั้น ว่ำไม่อนุญำต
ให้ทำสำเนำเพิ่มเติม เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจของกรมฯ
ก่อน
- เข้ำรหัสไฟล์ข้อมูลลับอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะมีกำรจัดส่งไปทำงเครือข่ำย
ไปยังผู้รับปลำยทำง
๒๔

(๗) ในกำรยืมหรือขอเข้ำถึงข้อมูลลับ เจ้ำของข้อมูลลับฯ ปฏิบัติดังนี้
- เมื่อมีกำรขอยืม หรือขอเข้ำถึงข้อมูลลับโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูลตำมทะเบียนข้อมูลลับ ให้พิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ยืมหรือขอเข้ำถึงก่อนว่ำเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมี
ควำมจ ำเป็ น ในกำรเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล นั้ น หรื อ ไม่ พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งท ำบั น ทึ ก
หลักฐำนกำรยืมหรือกำรขอเข้ำถึงข้อมูลนั้นด้วย และแจ้งให้ผู้ยืมหรือขอ
เข้ำถึงทรำบว่ำห้ำมทำกำรสำเนำเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญำต
- เมื่อหมดควำมจำเป็นในกำรใช้งำนแล้ว กำหนดให้ผู้ขอยืมจัดส่งข้อมูลนั้น
กลับคืนมำโดยทันที สำหรับกรณีกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้ทำกำรยกเลิกบัญชีผู้ใช้งำนที่ขอเข้ำถึงข้อมูลลับโดยทันที
(๘) ในกำรส่งเอกสำรลับทำงไปรษณีย์ เจ้ำของข้อมูลลับฯ ปฏิบัติตำมระเบียบกำรส่ง
เอกสำรลับของรำชกำร และให้ระมัดระวังตรวจสอบที่อยู่ของผู้รับปลำยทำงให้
ถูกต้องก่อนจัดส่งเอกสำรนั้นไปยังผู้รับเพื่อป้องกันกำรส่งผิดตัวบุคคล
(๙) ในกำรจัดกำรกับไฟล์ข้อมูลลับอิเล็กทรอนิกส์ เจ้ำของข้อมูลลับฯ ปฏิบัติดังนี้
- จัดหมวดหมู่ไฟล์ข้อมูลลับอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนไว้
ต่ำงหำก ไม่ปะปนกับไฟล์ข้อมูลประเภทอื่นๆ
- แสดงชั้นควำมลับบนทุกหน้ำของไฟล์ข้อมูลลับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดย
กำรทำลำยน้ำ
- ห้ ำม Share ไฟล์ ข้อมู ล ลั บ อิเล็ กทรอนิ กส์ บ นเครือข่ ำยของกรมฯ เพื่ อ
อนุญำตให้ผู้อื่นเข้ำถึงได้ (ไม่ว่ำบุคคลผู้นั้นจะได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูล
ได้ ห รื อ ไม่ ก็ ต ำม เนื่ อ งจำกในระหว่ ำ งที่ มี ก ำร Share ผู้ อื่ น อำจเข้ ำ ถึ ง
ไฟล์ข้อมูลลับนั้นได้)
ข้อ ๑๕ กรมฯ กำหนดแนวทำงปฏิบัติสำหรับกำรจัดกำรกับข้อมูลใช้ภำยในเท่ำนั้น ของกรมฯ
ไว้ ดังนี้
(๑) ในกำรส่ ง กำรส ำเนำ หรื อ กำรให้ ยื ม เอกสำรที่ เป็ น ข้ อ มู ล ใช้ ภ ำยในเท่ ำ นั้ น
เจ้ ำ ของข้ อ มู ล ใช้ ภ ำยในฯ จ ำกั ด กำรส่ ง กำรส ำเนำ หรื อ กำรให้ ยื ม เอกสำร
ดั งกล่ ำวแก่ ห น่ ว ยงำนหรือ ผู้ ใช้ งำนทั้ งภำยในและภำยนอกกรมฯ ที่ มี ค วำม
จำเป็น ต้องใช้งำนหรือเข้ำถึงข้อมูลนั้นเท่ำนั้ น หำกไม่ต้องกำรให้ผู้รับเอกสำร
เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้อื่น ให้แจ้งให้ผู้รับเอกสำรได้รับทรำบด้วย
(๒) ในกำร Share ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ำยของกรมฯ ที่เป็นข้อมูลใช้
ภำยในเท่ำนั้น เจ้ำของข้อมูลใช้ภำยในฯ สำมำรถ Share ไฟล์ข้อมูลดังกล่ำวแก่
หน่วยงำนหรือผู้ใช้งำนภำยในกรมฯ ได้โดยพิจำรณำจำกหน้ำที่หรือควำมจำเป็น

๒๕

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลนั้น แต่ต้องใช้รหัสผ่ำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ข้อมูลที่ Share นั้น

๒๖

หมวด ๔
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

ข้อ ๑๖ ผู้ใช้งำน ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรใช้งำนหรือห้ำมใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
(๑) ใช้ ง ำนโปรแกรมมำตรฐำนตำมที่ ก รมฯ ได้ ติ ด ตั้ ง ไว้ ให้ ห้ ำ มเปลี่ ย นแปลง
โปรแกรมเหล่ำนั้นหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม
(๒) ห้ำมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห รืออุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์เพิ่มเติมในเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ำยของกรมฯ
(๓) หำกมีควำมจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น โปรแกรมอรรถประโยชน์
ต้องขออนุมัติและได้รับควำมเห็นชอบจำกกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ก่อน
(๔) ห้ ำ มติ ด ตั้ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ในกำรตรวจสอบข้ อ มู ล บนระบบ
เครือข่ำยของกรมฯ
ข้อ ๑๗ ผู้ใช้งำน ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้งำนและไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น
ดังนี้
(๑) ห้ำมทำซ้ำ สำเนำ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขทั้งหมดหรือบำงส่วนของซอฟต์แวร์
หนังสือ บทควำม รำยงำน เอกสำร หรือทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ ที่เป็นกำร
ละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกำรใช้งำนของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ
(๒) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้งำนหรือที่กำหนดไว้ของทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆ ที่
กรมฯ หรือผู้ใช้งำนมีใช้งำนหรือครอบครอง
(๓) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรใช้งำนเอกสำรหรือข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับทำงอินเทอร์เน็ต
อย่ำงเคร่งครัด
(๔) ปฏิ บั ติ ต ำมเงื่อนไขกำรใช้งำนโปรแกรมอรรถประโยชน์ อ ย่ำงเคร่งครัด โดย
ผู้บังคับบัญชำของผู้ใช้งำนต้องหมั่นตรวจสอบกำรใช้งำนให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่
ระบุไว้เพื่อมิให้เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์กำรใช้งำน
(๕) ห้ำมติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือมีลักษณะเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์
(๖) ห้ ำ มเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไขซอฟต์ แ วร์ ส ำเร็ จ รู ป ที่ ก รมฯ จั ด หำมำใช้ ง ำน
เว้นเสียแต่กรมฯ ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
ข้อ ๑๘ ผู้ใช้งำน กำหนดหรือใช้งำนรหัสผ่ำนโดยปฏิบัติ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรตั้ งและ
ใช้งำนรหัสผ่ำน)
๒๗

(๑) เก็บรักษำรหัสผ่ำนที่ได้รับไว้เป็นควำมลับ
(๒) กำหนดรหัสผ่ำนที่มีควำมยำวมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๘ ตัวอักษร โดยมีกำรผสมกัน
ระหว่ำงตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน
(๓) ไม่กำหนดรหัสผ่ำนจำกชื่อหรือนำมสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจำกคำศัพท์ที่ใช้ในพจนำนุกรม
(๔) ใช้รหัสผ่ำนเพื่อป้องกันไฟล์ที่มีกำรใช้งำนร่วมกับผู้อื่นทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
(๕) ไม่บันทึกรหัสผ่ำนไว้ในระบบเพื่อเป็นกำรช่วยจำและเพื่อให้สำมำรถย้อนกลับมำ
ใช้ระบบโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่ำนอีกครั้งหนึ่ง
(๖) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่ำนไว้ในสถำนที่ที่ง่ำยต่อกำรสังเกตเห็นโดยผู้อื่น
(๗) กรณีที่มีควำมจำเป็นต้องบอกรหัสผ่ำนของตนเองแก่ผู้อื่นเนื่องจำกไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้หรือควำมจำเป็นอื่นใดก็ตำม เมื่อกลับมำปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ ให้
ทำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่โดยทันที
ข้อ ๑๙ ผู้ใช้งำน ตรวจสอบและป้องกันไวรัสโดยปฏิบัติ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรป้องกัน
ไวรัส)
(๑) ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำโปรแกรมป้องกันไวรัสในเครื่องที่ใช้งำนยังมีกำรทำงำน
ตำมปกติ
(๒) ตรวจสอบและสแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ
ครั้ง
(๓) ตรวจสอบว่ำ โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส ยั ง ท ำงำนตำมปกติ แ ละมี ก ำรปรั บ ปรุ ง
ฐำนข้ อ มู ล ไวรั ส (Virus Definition) หรื อ ไม่ หำกพบว่ ำ โปรแกรมฯ ท ำงำน
ผิดปกติ ให้รีบแจ้งส่วนคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินกำรแก้ไขโดยเร็ว
(๔) ห้ำมถอดถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมฯ ได้ติดตั้งไว้ให้
(๕) ระมั ด ระวั งกำรเปิ ด ไฟล์ แ นบที่ ได้ รั บ ทำงอี เมล์ หรื อ ทำงโปรแกรมประเภท
Instant Messaging ที่อำจมีกำรติดไวรัสมำด้วย
(๖) ระมัดระวังกำรเข้ำเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีกำรใช้งำนเป็นประจำ กำรเปิดไฟล์หรือเข้ำ
ไปตำมหน้ำต่ำงๆ ของเว็บไซต์อำจได้รับไวรัสจำกไฟล์หรือหน้ำต่ำงๆ เหล่ำนั้น
(๗) ระมัดระวังไวรัสที่เกิดจำกกำรใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันบนเครือข่ำย ซึ่งบำงไฟล์อำจ
มีกำรติดไวรัสและแพร่กระจำยได้
ข้อ ๒๐ ผู้ใช้งำน ป้ องกัน กำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญ ำต กำรขโมย กำรสู ญ หำย หรือกำร
เสียหำยของข้อมูล เอกสำร คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมฯ โดยปฏิบัติ ดังนี้
๒๘

(๑) จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรสำคัญไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อก
(๒) ไม่วำงข้อมูลหรือเอกสำรสำคัญทิ้งไว้ในที่ที่เปิดเผย หรือที่สำธำรณะ
(๓) ระมัดระวังและสอดส่องบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำในสำนั กงำนเพื่อป้องกันกำรสูญ
หำย กำรเสียหำย หรือกำรถูกขโมยทรัพย์สินโดยบุคคลภำยนอก
(๔) ออกจำกระบบงำนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันทีที่ใช้งำนเสร็จ (เช่น ด้วยกำร
Log-off)
(๕) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่ใช้งำนอยู่เมื่อปฏิบัติงำนประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อ
จะไม่มีกำรใช้งำนเกินกว่ำ ๔ ชั่วโมง
(๖) ตั้งค่ำ Screen Saver ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนให้มีกำรล็อกหน้ำจอโดย
อัตโนมัติหลังจำกที่ไม่มีกำรใช้งำนเกินกว่ำ ๑๕ นำที พร้อมทั้งต้องใส่รหัสผ่ำนให้
ถูกต้อง จึงจะสำมำรถกลับเข้ำใช้งำนได้ตำมปกติ
(๗) ระมัดระวังกำรใช้งำนและดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ของกรมฯ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยก่อนเวลำอันควร
(๘) เมื่อออกนอกส ำนั กงำนเป็ นคนสุ ดท้ำยหรือระหว่ำงพัก เที่ยง ให้ ปิด และล็ อ ก
ประตูทุกครั้ง เพื่อป้องกันกำรสูญ หำยของข้อมูล เอกสำร คอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ข้อ ๒๑ ผู้ใช้งำน ป้ องกัน อุป กรณ์ ห รือเครื่องคอมพิว เตอร์แบบพกพำซึ่งสิ นทรัพย์เป็นของ
กรมฯ โดยปฏิบัติ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรใช้อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ)
(๑) จัดเก็บอุปกรณ์ฯ ไว้ในสถำนที่ที่ปลอดภัยและสำมำรถล็อกได้
(๒) กำหนดรหั สผ่ำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่ อป้องกันผู้อื่นเข้ำถึงข้อมูลภำยใน
อุปกรณ์
(๓) ระมัดระวังเมื่อมีกำรนำอุปกรณ์ฯ ไปใช้งำนในที่สำธำรณะเพื่อป้องกันกำรสูญ
หำย กำรถูกขโมย หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลในอุปกรณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญำต
(๔) ห้ ำมทิ้ งอุป กรณ์ ฯ ไว้โดยไม่ มีผู้ ดู แล ซึ่ งรวมถึ งกำรทิ้ งไว้ในรถยนต์ ที่ ส ำมำรถ
มองเห็นได้จำกภำยนอก
(๕) ห้ำมให้ผู้อื่นยืมอุปกรณ์ฯ ไปใช้งำน เช่น เพื่อน พี่น้อง หรือญำติ
(๖) ห้ำมให้ผู้อื่น เช่น บุคคลภำยนอก ทำกำรซ่อมหรือแก้ไขอุปกรณ์ฯ หำกอุปกรณ์
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีปัญ หำหรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ ให้ นำมำให้ ส่วน
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินกำรซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ (ปกติใช้วิธีส่งให้ผู้ให้บริกำร
ภำยนอกซ่อม โดยเจ้ำของอุปกรณ์เป็นผู้ดำเนินกำรเอง)
(๗) ส ำหรั บ อุ ป กรณ์ ฯ ที่ มี ก ำรยื ม เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กำรใช้ ง ำนแล้ ว ให้ รี บ น ำส่ ง คื น
พนั กงำนผู้ รับ ผิ ดชอบในกำรยืม -คืน โดยทั นที ทั้ งนี้ในกำรรับ คืน ให้ พ นักงำน
๒๙

ผู้ รั บ ผิ ดชอบตรวจสอบสภำพของอุ ป กรณ์ ฯ ที่ รับ คื น ด้ว ยว่ำมีก ำรช ำรุด หรือ
เสียหำยหรือไม่
ในกรณีที่พนักงำนผู้รับผิดชอบในกำรรับคืนอุปกรณ์ฯ ตรวจพบควำม
เสียหำย ให้แจ้งผู้ยืม ผู้บังคับบัญชำของผู้ยืม และส่วนคอมพิวเตอร์ ได้รับทรำบ
โดยเร็ว หำกปรำกฎว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นนั้ นเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อ
ของผู้ยืมหรือผู้ที่นำไปใช้งำน ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ข้อ ๒๒ ผู้ใช้งำน ใช้ระบบงำนของกรมฯ โดยปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ทำบันทึกข้อควำมเพื่อขออนุมัติเข้ำใช้ระบบงำน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
ตำมสำยงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
(๒) ให้ใช้งำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองเท่ำนั้น
ห้ำมใช้งำนนอกเหนือจำกควำมรับผิดชอบของตนเอง
ข้อ ๒๓ ผู้ ใช้งำน ท ำบั น ทึ กข้อควำมขอใช้งำน VPN เพื่ อ ขออนุ มั ติจำก ผู้ อำนวยกำรศู น ย์
สำรสนเทศสิ่งแวดล้อมสำหรับกำรเข้ำถึงระบบงำนของกรมฯ จำกระยะไกล โดยต้องแสดงเหตุผลหรือ
ควำมจำเป็นในกำรใช้งำน พร้อมระบุระยะเวลำกำรใช้งำนตำมที่ต้องกำร (แนวปฏิบัติในกำรเข้ำถึง
ระบบงำนจำกระยะไกล)
ข้อ ๒๔ ผู้ ใช้งำน ห้ ำมใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ำยของ
กรมฯ ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรป้องกันกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศผิดวัตถุประสงค์)
(๑) ห้ำมเข้ำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมในประเภทดังต่อไปนี้
(ก) กำรพนัน
(ข) กำรประมูล
(ค) กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ชำติ ศำสนำ และ พระมหำกษัตริย์
(ง)

ลำมกอนำจำร

(๒) ห้ ำมใช้โปรแกรมประเภท Peer to Peer ที่ส ำมำรถรับส่ งไฟล์ ข้อมูล โดยตรง
ระหว่ำงผู้ส่งและผู้รับ เช่น Bittorrent
(๓) ห้ำมเล่นเกมส์ หรือดูภำพยนตร์ทำงอินเทอร์เน็ตในระหว่ำงเวลำทำงำน
(๔) ห้ำมใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
(ก) เข้ำร่วมกิจกรรมที่อำจก่อให้ เกิดควำมเสี ยหำยต่อภำพลักษณ์ ห รือ
ชื่อเสียงของกรมฯ
๓๐

(ข) แสดงควำมคิดเห็นบนเว็บไซต์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ของกรมฯ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกับควำม
เป็นจริง หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกรมฯ
(๕) ทำกำรอันผิดหรือขัดต่อกฎหมำย พระรำชบัญญัติ หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่
องค์กรต้องปฏิบัติตำม หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น หรือขัดต่อควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
(๖) ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของกรมฯ หรือของผู้อื่น
(๗) บุกรุกระบบหรือเข้ำถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต
(๘) ขัดขวำงกำรใช้งำนเครือข่ำยของกรมฯ และของผู้อื่น
(๙) กระทำกำรอื่นใดที่ขัดต่อกำรดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของกรมฯ หรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือควำมเสียหำยต่อกรมฯ
ข้อ ๒๕ ผู้ใช้งำน ใช้ระบบงำนอีเมล์โดยปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใช้ระบบงำนอีเมล์ที่กรมฯ กำหนดให้ใช้งำนสำหรับกำรรับส่งข้อมูลที่เป็นงำน
หรือภำรกิจของกรมฯ
(๒) ห้ ำมใช้ที่ อ ยู่ อี เมล์ ที่ ก รมฯ ก ำหนดให้ เพื่ อ ลงทะเบี ย นตำมเว็บ ไซต์ ต่ำงๆ ที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับงำนหรือภำรกิจของกรมฯ
(๓) ห้ำมเข้ำถึงข้อมูลอีเมล์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต
(๔) ห้ำมปลอมแปลงอีเมล์
(๕) ห้ำมส่งอีเมล์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) อีเมล์ขยะ (Spam Mail)
(ข) อีเมล์ลูกโซ่ (Chain Letter)
(ค) อีเมล์มีไวรัสไปให้กับผู้อื่น
(๖) จำกัดกำรส่งอีเมล์ที่มีขนำดใหญ่เท่ำที่จำเป็นเพื่อลดปริมำณข้อมูลในเครือข่ำย
ของกรมฯ
(๗) ระบุชื่อเรื่อง (Subject) ในอีเมล์ทุกฉบับที่ส่งไป
(๘) ไม่ส่งกระจำยอีเมล์ออกไปยังผู้รับเป็นจำนวนมำกที่เกินควำมจำเป็น กล่ำวคือ
จำกัดกลุ่มผู้รับเท่ำที่มีควำมจำเป็นต้องรับรู้เท่ำนั้น
(๙) ใช้คำพูดที่สุภำพในกำรส่งอีเมล์
(๑๐) สำรองข้อมูลอีเมล์อย่ำงสม่ำเสมอ

๓๑

ข้อ ๒๖ ในกำรจัดกำรกับข้อมูลของกรมฯ ตำมชั้นควำมลับ ผู้ใช้งำนข้อมูล ปฏิบัติตำมแนว
ปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลตำมระดับชั้นควำมลับ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้
ข้อ ๒๗ เมื่อผู้ใช้งำนพบเหตุกำรณ์หรือจุดอ่อนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ให้รีบแจ้งไปยัง กลุ่ม
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อมโดยทันทีที่พบเห็น
ข้อ ๒๘ ผู้บั งคับบัญชำ ต้องดำเนินกำรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนที่ลำออก
ก่อนวันที่มำปฏิบัติงำนวันสุดท้ำยเพื่อดูว่ำยังอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ตำมปกติหรือไม่ หำกเกิดกำรชำรุด
หรือเสียหำย ให้ตรวจสอบว่ำเป็ นกำรเสียหำยตำมสภำพกำรใช้งำนหรือไม่ หำกเป็นกำรชำรุดหรือ
เสียหำยโดยประมำทหรือเลินเล่อ ให้แจ้งหน่วยงำนพัสดุเพื่อดำเนินกำรสอบสวนต่อไป

๓๒

หมวด ๕
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ข้อ ๒๙ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบต่ำงๆ
ของกรมฯ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ)
(๑) กำหนดให้มีกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลล็อกของระบบต่ำงๆ พร้อมทั้งกำหนด
ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลล็อกย้อนหลังจำกปัจจุบัน เพื่อเอำไว้ใช้ในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็ น ต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล ล็ อ กเหล่ ำ นั้ น เพื่ อ ค้ น หำปั ญ หำหรื อ ควำม
ผิดปกติของระบบที่เกิดขึ้น (ซึ่งเริ่มเกิดขึ้น ณ จุดเวลำหนึ่งในอดีต) กรณี กำร
จัดเก็บข้อมูล็อกตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ ต้อง
กำหนดระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลล็อกย้อนหลังอย่ำงน้อย ๙๐ วัน
(๒) กำหนดให้มีกำรตั้งสัญญำณนำฬิกำของระบบต่ำงๆ ของกรมฯ ให้ถูกต้องและ
ตรงตำมเวลำมำตรฐำนสำกลอยู่เสมอ
(๓) กำหนดรำยชื่อโปรแกรมที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับใช้ในกำรล็อกอินเข้ำสู่
ระบบจำกระยะไกลโดยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย และผู้พัฒนำระบบ เพื่อเข้ำ
ไปบริหำรจัดกำร ดูแล หรือบำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ของกรมฯ และกำหนดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องใช้โปรแกรมดังกล่ำวในกำรดูแลและบริหำรจัดกำรระบบเหล่ำนั้น
ของกรมฯ
(๔) ตรวจสอบและปิดพอร์ตของระบบต่ำงๆ ที่ไม่มีควำมจำเป็นในกำรใช้งำนอย่ำง
สม่ำเสมอ
(๕) จัดทำระบบบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำนเชิงโต้ตอบสำหรับกำรระบุและพิสูจน์ตัวตนที่
มีควำมมั่นคงปลอดภัย โดยที่ระบบควรสำมำรถกำหนดให้ผู้ใช้งำนตั้งรหัสผ่ำนที่
มีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมแนวปฏิบัติสำหรับกำรตั้งและใช้งำนรหัสผ่ำน
(๖) พิจ ำรณำตั้งค่ำบนระบบให้ ตัดและหมดเวลำกำรใช้งำน (Session time-out)
กล่ำวคือ หลังจำกที่เข้ำระบบและไม่ได้ใช้งำนเกินกว่ำระยะเวลำหนึ่งที่กำหนดไว้
เช่น ๑๕-๓๐ นำที
(๗) พิ จ ำรณำตั้ ง ค่ ำ บนระบบให้ จ ำกั ด ระยะเวลำกำรใช้ ง ำนระบบต่ อ หนึ่ ง ครั้ ง
(Limitation of connection time) เช่น ใช้งำนได้ครั้งละ ๓ ชั่วโมง
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ข้อ ๓๐ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ต้องดำเนินกำรติดตั้งระบบต่ำงๆ ของกรมฯ โดยปฏิบัติ
ตำมขั้นตอน ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรติดตั้งระบบ)
(๑) ก ำหนดพื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ จ ะท ำกำรติ ด ตั้ ง ให้ อ ยู่ ในบริ เวณที่ มี ค วำมมั่ น คง
ปลอดภัยเพียงพอ
(๒) ตรวจสอบปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่ระบบต้องกำร และสำรองไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร
(๓) ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ำที่สำมำรถรองรับกำรทำงำนของระบบได้อย่ำงเพียงพอ
หรือตรวจสอบว่ำเครื่องสำรองไฟฟ้ำปัจจุบันยังสำมำรถรองรับระบบใหม่ที่จะทำ
กำรติดตั้งหรือไม่
(๔) กำหนดแผนกำรติดตั้งสำหรับระบบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รั บทรำบก่อน
ล่วงหน้ำในระยะเวลำที่นำนเพียงพอ เช่น แผนกำรติดตั้งฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และอื่นๆ
(๕) ปฏิบัติตำมคู่มือหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ เช่น
คู่มือกำรติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ คู่มือกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล เป็น
ต้น
(๖) ดำเนิ น กำรติด ตั้ งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ในระบบที่ข อ
อนุ มั ติ ก ำรติ ด ตั้ งเพื่ อ ปรับ ปรุ งหรือ แก้ ไขให้ ระบบมี ค วำมสมบู รณ์ แ ละมั่ น คง
ปลอดภัย
(๗) ตรวจสอบและปิดพอร์ตต่ำงๆ ที่ไม่มีควำมจำเป็นในกำรใช้งำน
(๘) กรณีกำรติดตั้งระบบงำน
(ก) ห้ ำ มติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ ค อมไพเลอร์ บ นระบบ ยกเว้ น ในกรณี ที่
ระบบงำนต้องเรียกใช้ซอฟต์แวร์คอมไพเลอร์ในขณะที่ทำงำน
(ข) ห้ำมติดตั้งซอร์สโค้ดของระบบงำนลงไปในระบบ ยกเว้นในกรณี ที่
ระบบงำนต้องเรียกใช้ซอร์สโค้ดในขณะที่ทำงำน
(๙) อ่ำนและปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อตกลงกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ที่จะทำกำร
ติดตั้งอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์และแชร์แวร์ด้วย
(๑๐) ก่อนกำรติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ บนระบบให้ ปฏิบัติตำมแนวทำงดังนี้
ก่อนกำรติดตั้ง
(ก) ศึกษำหรือทดสอบก่อนว่ำเป็นซอฟต์แวร์ที่น่ำเชื่อถือหรือไม่
(ข) มีกำรประมวลผลที่ถูกต้องหรือไม่
(ค) มีผู้ใช้งำนอยู่ในจำนวนที่มำกพอหรือไม่
(ง)

มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่ำงชัดเจนหรือไม่
๓๔

(จ) มีผู้ ร่ ว มอำชีพ หรือสำยงำนเดีย วกัน ด้ำนสำรสนเทศให้ กำรรับ รอง
หรือไม่
(ฉ) สำมำรถรำยงำนผลกลับไปยังผู้ผลิตซอฟต์แวร์หำกพบข้อผิดพลำด
จำกกำรใช้งำนได้หรือไม่
(ช) มีกำรใช้งำนกันมำเป็นระยะเวลำนำนพอแล้วหรือไม่
หำกพบว่ำคำตอบโดยรวมอยู่ในทำงบวก จึงจะดำเนินกำรติดตั้ง
(๑๑) ตรวจสอบและลบบัญชีผู้ใช้งำนในระบบที่ไม่ได้มีกำรใช้งำน ซึ่งรวมถึงบัญชีต่ำงๆ
ที่กำหนดหรือติดมำกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับเหล่ำนั้น
(๑๒) ตรวจสอบและติดตั้งระบบป้องกันไวรัสสำหรับระบบที่ทำกำรติดตั้ง
(๑๓) จำกัดกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยเพื่ออนุญำตให้เฉพำะกลุ่ มผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง
เท่ำนั้น จึงจะสำมำรถเชื่อมต่อและล็อกอินเข้ำสู่ระบบที่ทำกำรติดตั้งนั้นได้
ข้อ ๓๑ เมื่อมีควำมจำเป็นต้องติดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงระบบต่ำงๆ ของกรมฯ
ให้ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ปฏิบัติ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงระบบ)
(๑) บันทึกคำขออนุมัติและรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องของกำรเปลี่ยนแปลงระบบ
(๒) หำรือกำรเปลี่ยนแปลงนั้นกับผู้บังคับบัญชำและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) พิจำรณำระดับผลกระทบและควำมเร่งด่วนของกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
(๔) จัด ทำแผนด ำเนิ น กำรเปลี่ ยนแปลง (แผนดำเนิน กำรเปลี่ ยนแปลง (Rollout
Plan) หมำยถึ ง แผนกำรติ ด ตั้ ง แผนกำรทดสอบ และ/หรื อ แผนกำรแจ้ ง
กำหนดกำรต่ำงๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ)
(๕) จัดทำแผนถอยหลังกลับพร้อมทั้งสำรองข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบนั้น
ตำมควำมจำเป็น (แผนกำรถอยหลังกลับ (Fallback Plan) หมำยถึง แผนกำร
ย้อนกลับไปสู่สถำนะก่อนดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แผนนี้จะหมำยถึง
กำรส ำรองข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ น ก่ อ นด ำเนิ น กำรเปลี่ ย นแปลง ทั้ งข้ อ มู ล ใน
ฐำนข้ อ มู ล ข้ อ มู ล Configuration ของระบบ ตั ว ซอฟต์ แ วร์ ข องระบบ และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หำกติดตั้งไม่สำเร็จ จะได้กลับไปใช้สถำนะของระบบเดิม
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงได้)
(๖) ประกำศช่วงระยะเวลำกำรติดตั้งระบบให้ผู้ใช้งำนได้รับทรำบก่อนล่วงหน้ำ
(๗) ทดสอบกำรเปลี่ยนแปลงนั้นกับระบบทดสอบ (สำหรับกรณีที่สำมำรถทำได้)
รวมทั้งร่วมกับผู้ใช้งำนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรทดสอบจนกระทั่งมั่นใจว่ำไม่มี
ปัญหำใดๆ
(๘) ติดตั้งบนระบบจริง
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(๙) เปิดระบบใช้งำน
(๑๐) ประกำศแจ้งให้ผู้ใช้งำนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบตำมควำมจำเป็น
(๑๑) เฝ้ำระวังว่ำระบบมีปัญหำข้ำงเคียงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่
ข้อ ๓๒ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ พิจำรณำบรรจุคุณสมบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภั ย
สำหรับกำรล็อกอินเข้ำใช้ระบบต่ำงๆ ของกรมฯ ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับ
คุณสมบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรล็อกอินเข้ำใช้ระบบ)
(๑) กำรไม่แสดงชื่อหรือรำยละเอียดของระบบจนกว่ำจะล็อกอินสำเร็จ
(๒) กำรไม่มีหรือไม่แสดงฟังก์ชั่นให้กำรช่วยเหลือในระหว่ำงที่ทำกำร ล็อกอิน
(๓) กำรตัดกำรเชื่อมต่อหลังจำกที่ทำกำรล็อกอินไม่สำเร็จเกินกว่ำ ๓ ครั้ง
(๔) กำรบั น ทึ ก ข้อ มูล ควำมส ำเร็จหรือ กำรล้ ม เหลวในกำรล็ อกอิน แต่ล ะครั้งของ
ผู้ใช้งำน (เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบในภำยหลัง)
(๕) กำรไม่แสดงข้อมูลรหัสผ่ำนให้เห็นบนจอในขณะที่ผู้ใช้งำนใส่ข้อมูลรหัสผ่ำนของ
ตน
(๖) กำรแสดงข้อควำมเตือนที่ห น้ำจอภำยหลังจำกกำรล็อกอินเสร็จสิ้ น ข้อควำม
เตือนดังกล่ำว ได้แก่ “ระบบงำนนี้เป็นระบบที่เป็นสินทรัพย์ของกรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรใช้งำนจะต้องได้รับกำรอนุมัติก่อนเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถ
ใช้งำนได้ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและเข้ำมำใช้ระบบงำน หำกมีกำรตรวจพบและเป็น
ควำมผิดจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินัย หรือดำเนินกำรทำงกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมมีสิทธิในกำรตรวจสอบพฤติกรรม
กำรใช้งำนในระหว่ำงที่ผู้ใช้งำนใช้ระบบงำนนี้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรละเมิดควำม
เป็นส่วนตัว”
ข้อ ๓๓ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ เฝ้ำระวังและติดตำมกำรทำงำนของระบบต่ำงๆ ของ
กรมฯ ดังนี้
(๑) จัดทำแผนกำรเฝ้ำระวังและติดตำมกำรทำงำนของระบบโดย
(ก) ก ำหนดชื่ อ ของระบบที่ มี จ ำเป็ น ต้ อ งเฝ้ ำ ระวั ง และติ ด ตำมอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
(ข) ก ำหนดประเภทของข้ อ มู ล ปริ ม ำณกำรใช้ ท รั พ ยำกรบนระบบที่
จำเป็นต้องเฝ้ำระวังและติดตำม เช่น
 ร้อยละของกำรใช้ CPU
 ร้อยละของกำรใช้หน่วยควำมจำ
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 ร้อยละของกำรใช้ Hard Disk
 ร้อยละของปริมำณกำรใช้เครือข่ำย
เป็ น ต้น และกำหนดค่ำปริมำณกำรใช้ทรัพ ยำกรสู งสุดบนระบบที่
ยอมรับได้ (หำกมีกำรใช้ทรัพยำกรใกล้เคียงหรือสูงกว่ำปริมำณสูงสุด
ที่ก ำหนดไว้ ต้อ งด ำเนิ นกำรแจ้ งให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำได้รับ ทรำบเพื่ อ
วำงแผนปรับปรุงทรัพยำกรของระบบเพิ่มเติมต่อไป)
(ค) กำหนดควำมถี่ ในกำรเข้ำตรวจสอบ ว่ำระบบยั งท ำงำนตำมปกติ
หรือไม่ (ระบบมีปัญหำหรือหยุดให้บริกำรหรือไม่)
(ง)

กำหนดควำมถี่ ในกำรเข้ ำตรวจสอบปริม ำณกำรใช้ ท รัพ ยำกรบน
ระบบ ว่ำยังมีเพียงพอต่อกำรใช้งำนหรือไม่ (โดยดูเปรียบเทียบกับค่ำ
ปริมำณสูงสุดที่กำหนดไว้)

(จ) กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
(๒) ปฏิบัติตำมแผนกำรเฝ้ำระวัง ฯ ติดตำมและตรวจสอบว่ำระบบทำงำนตำมปกติ
หรือไม่
(๓) ตำมแผนกำรเฝ้ำระวังฯ ติดตำมและตรวจสอบระดับกำรใช้ทรัพยำกรว่ำมีกำรใช้
ทรั พ ยำกรตำมปกติ ห รื อ ไม่ (ไม่ ค วรเกิ น ค่ ำปริม ำณกำรใช้ ท รัพ ยำกรสู งสุ ด ที่
กำหนดไว้)
(๔) ภำยหลังกำรติดตำมและตรวจสอบ กรณี ที่พบปัญ หำที่ต้องแก้ไข ดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำที่พบตำมควำมเหมำะสม
(๕) รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบสำหรับกรณีที่ปัญหำที่เกิดขึ้นมีควำมสำคัญ
หรือมีผลกระทบสูง

๓๗

หมวด ๖
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย

ข้อ ๓๔ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ต้องบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ำย
ของกรมฯ ดังนี้
(๑) จัดแบ่งเครือข่ำยของกรมฯ ออกเป็นแต่ละวงเครือข่ำยโดยใช้แนวทำงปฏิบัติดังนี้
(ก) แยกตำมหน่วยงำนภำยในของกรมฯ
(ข) แยกตำมชั้นควำมลั บของข้อมูล (กล่ำวคือ จัดให้ เครื่องลูกข่ำยที่ มี
ควำมจำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลลับเดียวกันอยู่ในวงเครือข่ำยเดียวกัน)
(ค) แยกตำมลักษณะงำนของกรมฯ (กล่ ำวคือ จัดให้ เครื่องลู กข่ำยที่ มี
ลักษณะงำนเดียวกันอยู่ในวงเครือข่ำยเดียวกัน)
(ง)

แยกวงเครือข่ำยต่ำงหำกสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริกำรระบบงำน
ต่ำงๆ ของกรมฯ

(จ) แยกวงเครือข่ำยของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริกำรระบบงำนภำยในและ
ภำยนอกออกจำกกัน
(๒) จัดทำระบบส ำหรับกำรระบุและพิสูจน์ตัวตนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย โดยที่
ระบบควรสำมำรถกำหนดให้ผู้ใช้งำนตั้งรหัสผ่ำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยตำม
แนวปฏิบัติสำหรับกำรตั้งและใช้งำนรหัสผ่ำนของกรมฯ
(๓) ใช้วิธีกำรทำงเทคนิค บนไฟร์วอลล์ห รืออุปกรณ์ เครือข่ำยอื่นๆ เพื่อจำกัดกำร
เข้ำถึงหรือจำกัดกำรเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยในและผู้ใช้งำนให้
เป็ น ไปตำมควำมจ ำเป็ น ในกำรเข้ ำ ถึ ง ระบบงำนต่ ำ งๆ ของกรมฯ หรื อ ให้
สอดคล้องกับตำรำงควบคุมกำรเข้ำถึงระบบ
(๔) ใช้วิธีกำรทำงเทคนิคบนไฟร์วอลล์หรืออุปกรณ์เครือข่ำยอื่นๆ จำกัดเส้นทำงบน
เครือข่ำยที่กรมฯ ไม่อนุญำตให้ ใช้งำน เพื่ อกำหนดให้ ผู้ ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึง
ระบบสำรสนเทศได้แต่เพียงบริกำรที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงเท่ำนั้น
(๕) ตรวจสอบและปิดพอร์ตของระบบและอุปกรณ์เครือข่ำยที่ไม่มีควำมจำเป็นใน
กำรใช้งำน
(๖) ตรวจสอบ ติดตำม และเฝ้ำระวังกำรทำงำนของเครือข่ำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อดู
ว่ำทำงำนตำมปกติหรือไม่
(๗) กำหนดให้เฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลเครือข่ำยที่สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำ
ไปบริหำรจัดกำรระบบและอุปกรณ์เครือข่ำยของกรมฯ ได้
๓๘

(๘) ก ำหนดให้ ใช้ MAC Address และ/หรื อ IP Address เป็ น ข้ อ มู ล ในกำรระบุ
อุ ป กรณ์ บ นเครื อ ข่ ำย เพื่ อ บ่ งชี้ อุ ป กรณ์ ที่ ได้ รับ อนุ ญ ำตให้ เชื่ อ มต่ อ เข้ ำไปยั ง
เครือข่ำยของกรมฯ และใช้วิธีกำรทำงเทคนิคที่เหมำะสมเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึง
อุปกรณ์เครือข่ำยเหล่ำนั้น
(๙) ส ำหรั บ เครื อ ข่ ำ ยของกรมฯ ที่ มี ก ำรเชื่ อ มโยงโดยตรงไปยั ง เครื อ ข่ ำ ยของ
หน่ ว ยงำนภำยนอกอื่นๆ ให้ ติดตั้งไฟร์วอลล์ กั้น ไว้ เพื่ อป้องกัน เครือข่ำยของ
กรมฯ จำกกำรถูกบุกรุก
(๑๐) ติ ด ตั้ งระบบป้ อ งกั น กำรบุ ก รุ ก ในส่ ว นของเครื อ ข่ ำยที่ ส ำคั ญ ของกรมฯ เพื่ อ
ตรวจสอบ หรือตรวจจับควำมพยำยำมในกำรบุกรุกระบบ หรือควำมผิดปกติ
ทำงเครือข่ำยอื่นๆ
(๑๑) ป้องกันไม่ให้เครือข่ำยในส่วนของอินเทอร์เน็ตสำมำรถมองเห็นหมำยเลขไอพี
แอดเดรสของเครือข่ำยภำยในหรือของระบบงำนภำยในของกรมฯ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้บุคคลภำยนอกสำมำรถล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ำงของเครือข่ำยและ
ระบบงำนภำยในของกรมฯ
(๑๒) จั ดท ำแผนผั งเครือ ข่ำย (Network Diagram) ซึ่ งมีรำยละเอียดของเครือข่ำย
ตำมสำนักงำนและอำคำรทั้งหมดของกรมฯ ที่ผู้ดูแลเครือข่ำยรับผิดชอบ และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อ ๓๕ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดมำตรกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรใช้
งำน VPN เพื่อเข้ำถึงระบบงำนของกรมฯ จำกระยะไกล ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรบริหำรจัดกำร
กำรเข้ำถึงเครือข่ำยจำกระยะไกล)
(๑) จัดทำระบบสำหรับกำรพิสูจน์ตัวตนบนหรือผ่ำน VPN ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย
สูง ซึ่งต้องใช้กำรเข้ำรหัสข้อมูลในช่วงที่ทำกำรพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ำใช้งำน และ/
หรือ บังคับกำรตั้งรหัสผ่ำนที่มีควำมยำวอย่ำงน้อย ๘ ตัวอักษร
(๒) จัดทำระบบรับ-ส่งข้อมูลจำกต้นทำงมำยังปลำยทำงที่ต้องใช้กำรเข้ำรหัสข้อมูล
(๓) ตรวจสอบและปิดพอร์ตบนระบบและอุปกรณ์เครือข่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เหลือเฉพำะพอร์ตที่จำเป็นต่อกำรใช้งำน VPN
(๔) จัดให้มีกำรขออนุมัติกำรใช้งำนจำกผู้มีอำนำจก่อน กำหนดให้ผู้ใช้งำนต้องแสดง
เหตุผ ลหรือควำมจำเป็น ในกำรใช้งำนและระยะเวลำกำรใช้งำน ลงทะเบี ยน
ผู้ใช้งำนนั้น กำหนดบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่อ ใช้
เป็นข้อมูลในกำรยืนยันตัวตนของผู้ใช้งำน และควบคุมกำรใช้งำนหรือเข้ำถึงให้
เป็นไปอย่ำงเข้มงวด กรณีผู้ร้องขอใช้งำนคือผู้ให้บริกำรภำยนอก กำรอนุมัติให้
ใช้งำนต้องจำกัดระยะเวลำที่ยังคงสำมำรถใช้งำนได้ไม่เกินระยะเวลำของสัญญำ
จ้ำง
๓๙

(๕) กำหนดให้ผู้ ใช้งำนต้องใช้ VPN ที่กรมฯ จัดเตรียมไว้ให้ ก่อนเข้ำใช้ระบบงำน
ภำยในของกรมฯ
(๖) กำหนดให้ผู้ใช้งำนต้องใช้รหัสผ่ำนที่มีควำมยำวอย่ำงน้อย ๘ ตัวอักษร
(๗) กำหนดให้มีกำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงระบบสำหรับกำรพิสูจน์ตัวตนดังกล่ำว
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๓๖ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ควบคุมกำรเข้ำถึงและใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย
ภำยในกรมฯ ดังนี้
(๑) แยกวงเครือข่ำยของระบบเครือข่ำยไร้สำยไว้เป็นอีกวงหนึ่งต่ำงหำก
(๒) จัดให้มีกำรขออนุมัติกำรใช้งำนจำกผู้มีอำนำจก่อน
(๓) กรณีบุคคลภำยนอก ผู้รับจ้ำง ที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ขออนุญำตใช้
งำนเครือข่ำยซึ่งรวมถึงระบบเครือข่ำยไร้สำยของกรมฯ ให้จำกัดระยะเวลำกำร
ใช้งำนเท่ำที่จำเป็น

๔๐

หมวด ๗
แนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ ๓๗ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ควบคุมกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้
(๑) ให้ระบุวัตถุประสงค์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไว้ในแต่ละโครงกำร
(๒) ประเมินควำมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดควำมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
(๓) กำหนดควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดควำมเสี่ยงที่ประเมิน
(๔) กำหนดแผนดำเนิ นกำรโครงกำรโดยพิจำรณำควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยเข้ำไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วย
(๕) ติดตำม กำกับ ดูแลกิจกรรมกำรดำเนินกำรของโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนที่
กำหนดไว้
ข้อ ๓๘ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ควบคุมกำรพัฒนำหรือจัดหำระบบงำนตำมหลักกำร
วิศวกรรมด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบ ดังนี้
(๑) ออกแบบระบบให้มีระดับกำรป้องกันมำกกว่ำหนึ่งระดับ
(๒) ออกแบบระบบให้มีควำมเรียบง่ำยและสำมำรถเข้ำใจได้โดยผู้อื่น
(๓) ปิดช่องโหว่ต่ำงๆ ของระบบที่ผู้บุกรุกสำมำรถตรวจสอบพบจำกภำยนอก
(๔) ตั้งค่ำระบบเริ่มต้นให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
(๕) กรณีระบบเกิดกำรล้มเหลว ระบบต้องมีกลไลกำรป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี
สำมำรถเข้ำระบบได้
(๖) เริ่มต้นกำรทำงำนของระบบโดยไม่ใช้ระดับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
(๗) จัดให้มีระบบป้องกันกำรบุกรุกระบบงำนที่จะพัฒนำหรือจัดหำ
(๘) เมื่อมีกำรเชื่อมต่อกับระบบหรือบริกำรอื่น ต้องตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัย
ของระบบหรือบริกำรนั้นก่อนดำเนินกำรเชื่อมต่อ
(๙) กรณีระบบมีช่องโหว่หรือปัญหำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย พิจำรณำหำสำเหตุ
และดำเนิ น กำรแก้ไขกั บช่ องโหว่ นั้น อย่ำงเหมำะสม เพื่ อไม่ก่อ ให้ เกิ ดปั ญ หำ
สืบเนื่องในภำยหลัง

๔๑

ข้อ ๓๙ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ควบคุมกำรพัฒนำหรือจัดหำระบบงำนเพื่อให้ระบบที่
ได้มีควำมมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ดังนี้
(๑) จัดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงและระบุข้อกำหนดด้ำนควำมมั่นคงปลอดภั ย
(Security Requirements) ของระบบงำนที่จะจัดหำหรือพัฒนำอย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษร ข้อกำหนดดังกล่ำวอย่ำงน้อยควรครอบคลุมประเด็นสำคัญต่ำงๆ
ดังนี้
(ก) คุณสมบัติของกำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบงำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย
(ดูในแนวปฏิบัติสำหรับคุณสมบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับ
กำรล็อกอินเข้ำใช้ระบบ)
(ข) กำรก ำหนดหรือ ตั้ งรหั ส ผ่ ำนที่ มี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย ส ำหรับ กำร
เข้ำถึงระบบงำนโดยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำหรับกำรตั้งและใช้
งำนรหัสผ่ำนของกรมฯ
(ค) กรณี ร ะบบงำนมีข้อมูล ที่มีควำมส ำคัญ เช่น ข้อมู ล ลั บ ข้อมูล ส่ ว น
บุคคล และข้อมูลนั้นจะมีกำรส่งผ่ำนไปมำบนเครือข่ำยระหว่ำงเครื่อง
ลู กข่ำยกับเครื่อ งเซิร์ฟ เวอร์ส ำหรับ ให้ บ ริกำรระบบงำน พิ จำรณำ
กำหนดให้มีกำรเข้ำรหัสข้อมูลที่มีกำรรับส่งนั้น
(ง)

กรณีระบบงำนมีควำมจำเป็นต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับว่ำถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในระหว่ำงทำงที่ส่งมำหรือไม่ หรือ
มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งตรวจสอบตั ว ตนของผู้ ส่ ง ข้ อ มู ล พิ จ ำรณำ
กำหนดให้มีกำรใช้กำรลงลำยมือชื่อดิจิทัล

(จ) กรณีระบบงำนมีควำมเสี่ยงเรื่องกำรถูกสวมรอยเข้ำใช้ระบบโดยผู้อื่น
เช่น ในขณะที่ผู้ ใช้งำนไม่อยู่ที่เครื่องช่ว งระยะเวลำหนึ่ง พิจำรณำ
กำหนดให้มีกำรตัดและหมดเวลำกำรใช้งำนหลังจำกที่ไม่ได้ใช้ระบบ
เกินกว่ำระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้ เช่น ๑๕-๓๐ นำที
(ฉ) กำรบั นทึ กข้อมูล ล็ อกเพื่อแสดงกำรเข้ำถึงหรือใช้ระบบงำน อย่ำง
น้ อ ยข้ อ มู ล ล็ อ กควรมี ชื่ อ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง ำนที่ ล็ อ กอิ น เข้ ำ ใช้ ร ะบบ
หมำยเลขไอพีแอดเดรสของเครื่องของผู้ใช้งำนนั้น วันเวลำที่เข้ำใช้
ระบบ และควำมสำเร็จหรือไม่สำเร็จในกำรล็อกอินของผู้ใช้งำน
(๒) พั ฒ นำหรื อ จั ด หำระบบงำนให้ ส อดคล้ อ งตำมข้ อ ก ำหนดด้ ำ นควำมมั่ น คง
ปลอดภัยในข้อที่แล้ว
(๓) พัฒนำหรือจัดหำระบบงำนเพื่อให้มีหน้ำจอสำหรับผู้ดูแลหรือผู้พัฒนำระบบเพื่อ
ทำกำรบันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอดถอนสิทธิของผู้ใช้งำนได้
(๔) กำหนดให้มีกำรจัดทำแผนกำรทดสอบระบบ นำเสนอแผนดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติโดยผู้มีอำนำจ ดำเนินกำรทดสอบตำมแผนฯ บันทึกผลกำรทดสอบ และ
รำยงำนผลกำรทดสอบให้ ผู้ มี อ ำนำจได้ รั บ ทรำบ เพื่ อ ให้ ค ำแนะน ำในกำร
๔๒

ปรับปรุงหรือแก้ไขต่ำงๆ ตำมควำมจำเป็น แผนกำรทดสอบที่จัดทำอย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
(ก) แผนกำรทดสอบ UAT (User Acceptance Test)
(ข) แผนกำรทดสอบ System Integration Test
(ค) แผนกำรทดสอบข้ อ ก ำหนดด้ ำนควำมมั่ น คงปลอดภั ย (Security
Test)
ผู้พัฒ นำระบบต้องนำเสนอแผนกำรทดสอบ UAT โดยอย่ำงน้อยให้แสดงเป็น
หน้ำจอต่ำงๆ ที่จะทำกำรทดสอบและข้อมูลตัวอย่ำงที่จะใช้ใ นกำรทดสอบกับ
หน้ำจอเหล่ำนั้น ทั้งข้อมูลที่คำดว่ำระบบจะทำงำนอย่ำงถูกต้องและที่คำดว่ำ
ระบบจะแสดงข้อผิดพลำดในกำรทำงำน
(๕) ไม่อนุญำตกำรนำข้อมูลสำคัญของกรมฯ เช่น ข้อมูลลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
ใช้ภำยในเท่ำนั้น ไปใช้ในกำรทดสอบกับระบบงำนเพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของ
ข้อ มูล เว้น เสี ยแต่ ได้รับกำรอนุ มัติจำกผู้ บั งคับ บัญ ชำระดับ สู งก่อน และหำก
เป็นไปได้ ให้ตัดข้อมูลส่วนที่เป็นควำมลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งไป ให้เหลือ
เฉพำะส่วนที่เพียงพอต่อกำรนำไปใช้ในกำรทดสอบ
ข้ อ ๔๐ ภำยหลั ง จำกที่ ร ะบบงำนพั ฒ นำเสร็ จ แล้ ว และพร้ อ มติ ด ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบ
สำรสนเทศ ควบคุมกำรติดตั้งระบบลงไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริกำรระบบงำน ดังนี้ (แนวปฏิบัติ
สำหรับกำรติดตั้งระบบ)
(๑) กำหนดให้เฉพำะผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยที่มีควำมชำนำญเท่ำนั้น ที่
จะเป็นผู้ดำเนินกำรติดตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นกำรติดตั้งระบบเพื่อทดแทนระบบงำนเดิม ให้ทำกำรสำรองข้อมูล
ที่จำเป็น เช่น ฐำนข้อมูล ซอฟต์แวร์ ค่ำคอนฟิกกูเรชัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงำนนั้ น หำกกำรติ ด ตั้ งท ำไม่ ส ำเร็จ จะได้ ส ำมำรถถอยหลั งกลั บ ไปใช้
ระบบงำนเดิมได้
(๓) ในกรณีที่มคี วำมจำเป็นต้องแปลงข้อมูลในระบบงำนเดิมไปสู่ข้อมูลบนระบบงำน
ที่จะทำกำรติดตั้ง ให้กำหนดแผนกำรถ่ำยโอนหรือแปลงข้อมูลจำกระบบงำนเดิม
ไปสู่ระบบงำนใหม่ ถ่ำยโอนข้อมูลตำมแผนฯ และร่วมกับผู้ใช้งำนเพื่อตรวจสอบ
ว่ำข้อมูลที่มีกำรถ่ำยโอนไปนั้นมีควำมถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
(๔) กำหนดพื้นที่ห รือบริเวณที่จะทำกำรติดตั้งระบบที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
กำยภำพเพียงพอ
(๕) คำนวณและตรวจสอบปริมำณควำมต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ และเครื่องสำรอง
ไฟฟ้ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของระบบ
๔๓

(๖) ปฏิบัติตำมคู่มือหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบ เช่น
คู่มือกำรติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ คู่มือกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล เป็น
ต้น
(๗) ดำเนิ น กำรติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ในระบบ (เช่น
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร ระบบบริห ำรจัดกำรฐำนข้อมูล ) ที่ขออนุมัติกำร
ติดตั้งเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระบบมีควำมสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย
(๘) ตรวจสอบและปิดพอร์ตต่ำงๆ บนระบบที่ไม่มีควำมจำเป็นในกำรใช้งำน
(๙) ส ำหรั บ ซอฟต์ แ วร์ ในระบบที่ จ ะท ำกำรติ ด ตั้ งประเภทฟรี แ วร์ ห รื อ แชร์ แ วร์
ตรวจสอบก่อนที่จะทำกำรติดตั้งว่ำสำมำรถใช้งำนได้ด้วยเงื่อนไขอะไรบ้ำง และ
จะต้องไม่เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น
(๑๐) ตรวจสอบและลบบั ญ ชีผู้ ใช้งำนในระบบที่ ไม่ได้มี กำรใช้งำน ซึ่งรวมถึ งบั ญ ชี
ผู้ใช้งำนต่ำงๆ ที่มีมำกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับเหล่ำนั้น
(๑๑) กำหนดให้มีกำรจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรำรี่สำหรับซอฟต์แวร์ของระบบงำนไว้
ในสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย และจำกัดกำรเข้ำถึงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น
(๑๒) ก ำหนดวิ ธี เรี ย กเวอร์ ชั่ น ของซอร์ ส โค้ ด และไลบรำรี่ ส ำหรั บ ซอฟต์ แ วร์ ข อง
ระบบงำน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงซอร์สโค้ดหรือไลบรำรี่ จะต้องเปลี่ยนแปลง
เวอร์ชั่นให้ถูกต้องตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
ข้อ ๔๑ ในกำรขอเปลี่ยนแปลงระบบงำนภำยหลังจำกที่ได้มีกำรติดตั้งและใช้ระบบงำนไป
แล้ว ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดให้มีกำรขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำน ดังนี้ (แนว
ปฏิบัติสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน)
(๑) กำหนดให้มีกำรทำบันทึกข้อควำมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระบบงำน เช่น ขอ
เพิ่มรำยงำนในระบบ เพิ่มฟังก์ชั่นกำรทำงำน เป็นต้น โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำใน
สำยงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
(๒) พิ จ ำรณำปริ ม ำณกำรเปลี่ ย นแปลง ผลกระทบของกำรเปลี่ ย นแปลง ควำม
เร่งด่วน ควำมเหมำะสม และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
(๓) อนุมัติตำมที่ร้องขอ หำกเห็นสมควร
(๔) จัดประชุมกับ ผู้ร้องขอเพื่อรวบรวมควำมต้องกำรด้ำนระบบงำนโดยละเอียด
และสรุปควำมต้องกำรทั้งหมด
(๕) เริ่มต้นพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้องกำรที่ได้รับ
ข้อ ๔๒ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดให้มีกำรทบทวนกำรทำงำนของระบบงำนใน
ระหว่ำงหรือภำยหลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติกำรของระบบงำน ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับ
๔๔

กำรทบทวนกำรท ำงำนของระบบงำนภำยหลั ง จำกที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงระบบปฏิ บั ติ ก ำรของ
ระบบงำน)
(๑) ปฏิ บั ติ ต ำมแนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงระบบ เพื่ อ ขออนุ มั ติ กำร
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติกำรของระบบงำน
(๒) ในระหว่ำงที่มีกำรทดสอบระบบโดยผู้ใช้งำน ให้ตรวจสอบว่ำฟังก์ชั่นกำรทำงำน
ของระบบสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและครบถ้วน
ข้อ ๔๓ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรกุญแจที่ใช้สำหรับกำร
เข้ำรหัสข้อมูล และ/หรือ กำรลงลำยมือชื่อดิจิทัล ดังนี้
(๑) กำหนดให้มีกำรขออนุมัติใช้งำนกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสจำกผู้มีอำนำจ โดย
ต้องผ่ำนกำรรับรองของผู้บังคับบัญชำของผู้ที่ต้องกำรใช้งำนกุญแจ
(๒) กำหนดให้มีกำรระมัดระวังกำรส่งมอบกุญแจให้ถึงมือผู้ร้องขอโดยตรง ห้ำมส่ง
มอบกุญแจโดยผ่ำนทำงผู้อื่น
(๓) กำหนดให้ผู้ร้องขอพิจำรณำปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติสำหรับกำรจัดกำรกับข้อมูล
ลับ (เนื่องจำกกุญแจถือเป็นข้อมูลลับประเภทหนึ่ง)
(๔) กำหนดให้ผู้ร้องขอจัดเก็บกุญแจและสำเนำของกุญแจของตนเองไว้ในสถำนที่ที่
มีควำมปลอดภัย
(๕) กำหนดให้ผู้ร้องขอจำกัดกำรสำเนำกุญแจที่ได้รับให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะทำได้
(๖) เมื่อได้รับ แจ้งจำกผู้เป็นเจ้ำของกุญแจ เกี่ยวกับกุญ แจถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับ
อนุญำต หรือกุญแจสูญหำย ให้ยกเลิกกุญแจนั้นโดยทันทีเพื่อไม่ให้ผู้อื่นสำมำรถ
นำกุญแจไปใช้งำนได้
(๗) เมื่อมีควำมจำเป็นต้องทำลำยกุญแจ ให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติสำหรับกำรทำลำย
ข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล

๔๕

หมวด ๘
แนวปฏิบัติในการจัดการการสารองข้อมูลของระบบและการบริหารจัดการการกู้คืนระบบ

ข้อ ๔๔ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ดำเนินกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรสำรองและกู้คืนข้อมูล
ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรสำรองข้อมูลและทดสอบกู้คืนข้อมูล)
(๑) กำหนดแผนกำรสำรองข้อมูลของระบบสำคัญ ดังนี้
(ก) ก ำหนดระบบส ำคั ญ (เช่ น ระบบงำนและอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ ำ ย) ที่
จำเป็นต้องสำรองข้อมูลไว้
(ข) กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรสำรองข้อมูล
(ค) กำหนดประเภทของข้อมูล ที่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลเก็บไว้ (อย่ำง
น้อยต้องประกอบด้วย ข้อมูลในฐำนข้อมูลของระบบ ข้อมูลสำหรับ
ตัว ระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลล็อก ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งำนในระบบ เป็นต้น)
(ง)

กำหนดควำมถี่ในกำรสำรองข้อมูลของระบบ

(๒) ปฏิบัติตำมแผนกำรสำรองข้อมูลที่กำหนดไว้
(๓) ตรวจสอบว่ำกำรสำรองที่เกิดขึ้นนั้นสำเร็จและครบถ้วนหรือไม่ หำกไม่สำเร็จ ให้
หำสำเหตุ ดำเนินกำรแก้ไข และดำเนินกำรใหม่อีกครั้งหนึ่ง
(๔) นำข้อมูลที่สำรองไว้นั้นไปเก็บไว้นอกสถำนที่อย่ำงน้อยอย่ำงละ ๑ ชุด
(๕) ทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สำรองเก็บไว้บนสื่อบันทึกข้อมูลอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ดูว่ำข้อมูลยังคงสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติหรือไม่ เช่น โดยกำรเปิดดูข้อมูลบน
สื่อบันทึกข้อมูลว่ำสำมำรถเรียกดูหรือใช้งำนได้หรือไม่
ข้อ ๔๕ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ดำเนินกำรทดสอบกำรกู้คืนระบบ หรือดำเนินกำรกู้คืน
ระบบ ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรกู้คืนระบบจำกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีกำรสำรองเก็บไว้)
(๑) จัดหำเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรติดตั้งระบบ
(๒) นำข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีกำรสำรองเก็บไว้มำดำเนินกำรติดตั้งเรีย งตำมลำดับ
ที่เหมำะสมนับตั้งแต่ระบบปฏิบัติกำรและอื่นๆ ตำมลำดับ (โดยปฏิบัติตำมคู่มือ
กำรติดตั้งระบบที่ได้จัดทำไว้ก่อน)
(๓) ทดสอบกำรใช้งำนระบบภำยหลังกำรติดตั้ง
(๔) ประสำนงำนขอให้ผู้ใช้งำนร่วมทำกำรทดสอบระบบด้วย
(๕) เปิดใช้ระบบ
๔๖

ข้อ ๔๖ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ บริหำรจัดกำรกำรกู้คืนระบบสำคัญโดยภำพรวม ดังนี้
(แนวปฏิบัติสำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรกู้คืนระบบ)
(๑) กำหนดระบบสำคัญที่จำเป็นต้องเตรียมกำรกู้คืนระบบ
(๒) ประเมินผลกระทบกรณีระบบสำคัญเกิดกำรหยุดชะงักหรือไม่สำมำรถให้บริกำร
ได้ เช่น ผลกระทบต่ อกำรด ำเนิ น งำน ต่ อ ลู ก ค้ำ ผู้ ใช้บ ริก ำร หรือ ประชำชน
ผลกระทบด้ำนกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตำม ด้ำน
ชื่อเสียงภำพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น
(๓) ประเมินควำมเสี่ยงกับระบบสำคัญ กำหนดแผนกำรลดควำมเสี่ยง และจัดกำร
กับควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น (โดยปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติสำหรับกำรวิเครำะห์ ประเมิน
และจัดกำรกับควำมเสี่ยงของกรมฯ ที่ได้กำหนดไว้)
(๔) ดำเนินกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำหรือเตรียมควำมพร้อมที่จำเป็นสำหรับกำรกู้คืน
ระบบสำคัญ โดยปฏิบัติตำมแนวทำงดังนี้
(ก) กำหนดชื่อ ของระบบที่ จำเป็ น ต้อ งเตรียมกำรกู้ คืน และระยะเวลำ
เป้ำหมำยในกำรกู้คืนระบบ
(ข) กำหนดสถำนที่ ตั้ งและควำมต้ อ งกำรพื้ น ฐำนของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร
คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับกำรติดตั้งระบบสำรอง (ระบบสำรอง
หมำยถึง ระบบส ำคัญ ที่ อำจมี กำรติด ตั้งไว้แล้ ว หรือจะด ำเนิ น กำร
ติดตั้งขึ้นมำอย่ำงรวดเร็ว ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำรอง โดย
ปกติจะมีกำรใช้ระบบสำรองก็ต่อเมื่อระบบเดียวกันที่ศูนย์ปฏิบัติกำร
คอมพิ ว เตอร์ ห ลั ก ไม่ ส ำมำรถให้ บ ริ ก ำรได้ จึ งเปลี่ ย นมำใช้ ร ะบบ
สำรองแทน) รวมทั้งจัดเตรียมศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำรองตำม
ควำมต้องกำรที่กำหนดไว้
(ค) จัดหำและติดตั้งระบบสำรองตำมควำมจำเป็น
(ง)

กำหนดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรกู้คืนระบบและผู้ให้บริกำรภำยนอก
ที่เกี่ยวข้อง

(จ) กำหนดรำยละเอียดด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบสำรองที่
ต้องกำร พร้อมทั้งจัดหำและติดตั้งตำมควำมจำเป็น
(ฉ) กำหนดข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับกำรกู้คืนระบบ จัดทำแผนกำร
สำรองข้อมูล และดำเนินกำรสำรองข้อมูลตำมแผนที่ได้กำหนดไว้
(ช) กำหนดสถำนที่สำหรับจัดเก็บซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์นอกสถำนที่ และ
นำซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ไปเก็บไว้ยังสถำนที่นั้น

๔๗

(ซ) จัดทำสั ญญำกำรให้ บริกำรกับผู้ให้ บริกำรภำยนอกเพื่อให้ สำมำรถ
ให้ บ ริ ก ำรระบบได้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมำกที่ สุ ด ทั้ ง ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร
คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำรอง
(ฌ) บัน ทึกข้อมูล ของแต่ล ะประเด็นในข้ำงต้นให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ มำก
ที่สุด
(๕) จัดทำแผนกู้คืนระบบสำคัญ (แผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน) โดยอย่ำงน้อย
ให้กำหนดรำยละเอียดลงในแต่ละหัวข้อดังนี้
(ก) ลำดับของผู้มีอำนำจในกำรสั่งกำรใช้แผนกู้คืนระบบ
(ข) โครงสร้ำงของทีมกู้คืนระบบ
(ค) รำยชื่อและข้อมูลติดต่อของทีมกู้คืนระบบ
(ง)

กำรสั่งกำรใช้แผนกู้คืนระบบ

(จ) กำรสั่ งย้ ำ ยสถำนที่ ป ฏิ บั ติ งำนไปยั งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์
สำรอง
(ฉ) กำรเก็บรวบรวมเอกสำรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้งำนยังศูนย์
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำรอง
(ช) กำรเตรียมควำมพร้อมของศูนย์ ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำรอง (ก่อน
เปิดใช้งำนกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์หลักไม่สำมำรถใช้งำน
ได้)
(ซ) กำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ ฉุกเฉินให้ ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้
รับทรำบ
(ฌ) กำรเริ่มต้นปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำรอง
(ญ) กำรกลั บคืนสู่ส ภำวะกำรทำงำนตำมปกติ (ภำยหลั งจำกที่ได้แก้ไข
สถำนกำรณ์ของศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์หลักแล้ว)
(๖) ให้ ควำมรู้ แก่ผู้ ที่เกี่ยวข้อ งทั้ งหมดทั้งที มกู้คื นระบบและผู้ ให้ บ ริก ำรภำยนอก
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
(๗) ทบทวนและปรับปรุงแผนกู้คืนระบบอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๘) จัดให้มีกำรทำแผนกำรทดสอบกำรกู้คืนระบบ กำหนดสถำนกำรณ์กำรทดสอบ
ดำเนิ น กำรทดสอบตำมแผนกำรทดสอบ บันทึกผลกำรทดสอบ สรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงของกรมฯ เพื่อพิจำรณำและให้
ข้ อ คิ ด เห็ น ในกำรปรั บ ปรุ ง ตำมควำมจ ำเป็ น กำรด ำเนิ น กำรทดสอบระบบ
ดังกล่ำวควรดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอปีละ ๑ ครั้ง
(๙) ทบทวนกำรดำเนินกำรในทุกหัวข้อข้ำงต้นอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔๘

หมวด ๙
แนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก

ข้อ ๔๗ ผู้รับผิดชอบสำรสนเทศ ศึกษำลั กษณะงำนจ้ำงผู้ให้บริกำรภำยนอก กำหนดและตก
ลงควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศกับผู้ให้บริกำรภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเข้ำถึง กำรประมวลผล กำรจัดเก็บ กำรสื่อสำร และกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบของ
กรมฯ
ข้อ ๔๘ ผู้ รั บ ผิ ดชอบสำรสนเทศ นำแนวปฏิ บั ติที่เกี่ยวข้องในเอกสำรฉบั บนี้ กำหนดไว้ใน
สัญญำจ้ำงและให้ผู้ให้บริกำรภำยนอกต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด (ดูจำกตำรำงด้ำนล่ำง)
ลักษณะงานจ้าง

แนวปฏิบัติที่ควรนาไปกาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

พั ฒ นำระบบให้ มี ค วำม  แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำระบบให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
มั่นคงปลอดภัย
(บำงส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับควำมจำเป็นและควำม
เกี่ยวข้อง)
 แนวปฏิ บั ติที่ เกี่ยวข้องกับ หน้ ำที่ และควำมรับ ผิ ดชอบ
ของผู้ ใ ช้ ง ำน (บำงส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดขึ้ น อยู่ กั บ ควำม
จำเป็นและควำมเกี่ยวข้อง)
บริหำรจัดกำรระบบ

 แนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมมั่ น คง
ปลอดภั ย ของระบบ (บำงส่ ว นหรือ ทั้ ง หมดขึ้ น อยู่ กั บ
ควำมจำเป็นและควำมเกี่ยวข้อง)
 แนวปฏิ บั ติที่ เกี่ยวข้องกับ หน้ ำที่ และควำมรับ ผิ ดชอบ
ของผู้ ใ ช้ ง ำน (บำงส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดขึ้ น อยู่ กั บ ควำม
จำเป็นและควำมเกี่ยวข้อง)

บริหำรจัดกำรเครือข่ำย

 แนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมมั่ น คง
ปลอดภัยของเครือข่ำย (บำงส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับ
ควำมจำเป็นและควำมเกี่ยวข้อง)
 แนวปฏิ บั ติที่ เกี่ยวข้องกับ หน้ ำที่ และควำมรับ ผิ ดชอบ
ของผู้ ใ ช้ ง ำน (บำงส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดขึ้ น อยู่ กั บ ควำม
จำเป็นและควำมเกี่ยวข้อง)

๔๙

ข้อ ๔๙ ผู้รับผิดชอบสำรสนเทศ แจ้งให้ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้รับทรำบถึงในกำรจ้ำงช่วงไปยัง
ผู้ รั บ จ้ ำงอื่ น ๆ ต้ องมี กำรแจ้ งให้ กรมฯ ได้ รับ ทรำบ อย่ ำงเป็ น ลำยลั กษณ์ อัก ษรและระบุ ในสั ญ ญำ
เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงช่วงนั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่ำงๆ
อันจะส่งผลกระทบต่อลักษณะงำนจ้ำงที่กรมฯ กำหนด
ข้อ ๕๐ ผู้รับผิดชอบสำรสนเทศ ติดตำม ทบทวน และประเมินกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำร
ภำยนอกอย่ำงสมำเสมอให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำจ้ำง
ข้อ ๕๑ กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตงำนของผู้ให้บริกำรภำยนอก ผู้รับผิดชอบสำรสนเทศ
บริห ำรจัดกำรกำรเปลี่ ยนแปลงนั้น โดยดำเนินกำรตำมข้อ ๔๗ - ๔๙ ใหม่อีกครั้งและกำหนดไว้ใน
สัญญำจ้ำง

๕๐

หมวด ๑๐
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ ๕๒ คณะกรรมกำรบริหำรฯ กำหนดปัจจัยและเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงดังนี้
(๑) กำหนดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมเสี่ยง เช่น
 เป้ำหมำยของกำรประเมินควำมเสี่ยง
 กระบวนกำร วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดทำงธุรกิจ
 กฎ ระเบี ยบ ข้อกำหนดในสั ญ ญำ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ กรมฯ ต้ อง
ปฏิบัติตำม
 วัตถุป ระสงค์ตำมมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC ๒๗๐๐๑
Information Security Management Systems
 ข้อกำหนดด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ เช่น ข้อกำหนดด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน เป็นต้น
 ผลกำรสแกนตรวจสอบช่องโหว่ในระบบต่ำงๆ
 เทคโนโลยีสำรสนเทศที่กรมฯ ใช้งำน
(๒) กำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ วิธีกำรคิดโอกำสกำรเกิดขึ้นของ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และวิธีกำรคิดผลกระทบของเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
(๓) กำหนดระดับควำมเสี่ยงที่กรมฯ ยอมรับได้
ข้อ ๕๓ ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ กำหนดให้มีกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงต่อ
สินทรัพย์สำรสนเทศที่ตนเองรับผิดชอบอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น
ตำมขั้นตอนดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกำรวิเครำะห์ ประเมิน และจัดกำรกับควำมเสี่ยง)
(๑) วิ เ ครำะห์ แ ละระบุ เหตุ ก ำรณ์ ค วำมเสี่ ย งซึ่ ง อำจท ำให้ ปั จ จั ย ต่ ำ งๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรฯ ได้กำหนดไว้เกิดควำมเสียหำยหรือไม่สอดคล้องได้
(๒) ประเมินค่ำควำมเสี่ยงของเหตุกำรณ์ ควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ (โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมินควำมเสี่ยงของกรมฯ ที่กำหนดไว้)
(๓) จัดลำดับค่ำควำมเสี่ยงของเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เรียงตำมลำดับจำกมำกไป
น้อย
(๔) บันทึกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงในข้ำงต้น
๕๑

(๕) จัดทำแผนกำรลดควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงลำดับกำรดำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำย
ควำมคุ้มค่ำหรือประโยชน์ที่ได้รับ และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร
(๖) นำเสนอแผนฯ ต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นตำมควำมจำเป็น
(๗) ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ดำเนินกำรตำมแผนฯ และรำยงำนให้ได้รับทรำบเป็น
ระยะๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้น
ข้ อ ๕๔ กรมฯ จั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบและประเมิ น ด้ ำนควำมมั่ น คงปลอดภั ย อย่ ำงน้ อ ย
ปี ล ะ ๑ ครั้ ง โดยผู้ ต รวจสอบภำยใน และ/หรื อ ผู้ ต รวจสอบอิ ส ระภำยนอก กำรตรวจสอบควร
พิจำรณำควำมสอดคล้องในกำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้
ด้วย
ผลกำรตรวจสอบและประเมินจะนำไปสู่กำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรแก้ไขหรือป้องกันเพื่อ
ปฏิบัติโดยผู้รับผิดชอบต่อไป

๕๒

หมวด ๑๑
แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงระบบงานของกรมฯ กับระบบงานของหน่วยงานภายนอก

ข้ อ ๕๕ ในกำรเชื่ อ มโยงระบบงำนและข้ อ มู ล ของกรมฯ กั บ ระบบงำนและข้ อ มู ล ของ
หน่วยงำนภำยนอก ผู้รับผิดชอบระบบสำรสนเทศ ร่วมกับผู้แทนหรือตัวแทนของหน่วยงำนภำยนอก
เพื่อดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ประเมินควำมเสี่ยงของระบบงำนและข้อมูลที่จะมีกำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำง
กรมฯ กับหน่วยงำนภำยนอก (ดูแนวปฏิบัติสำหรับกำรวิเครำะห์ ประเมิน และ
จัดกำรกับควำมเสี่ยง ที่กรมฯ กำหนดไว้)
(๒) จั ด ท ำแผนกำรลดควำมเสี่ ย ง ซึ่งรวมถึงมำตรกำรป้ องกัน ต่ำงๆ เพื่ อ ป้ องกั น
ระบบงำนและข้อมูลที่จะมีกำรแลกเปลี่ยนกันนั้น
(๓) กรณีพบว่ำมีควำมเสี่ยงสำคัญ ให้จัดทำข้อตกลงสำหรับกำรเชื่อมโยงระบบงำน
ทั้งสอง ข้อตกลงที่จะมีกำรจัดทำควรมีมำตรกำรป้องกันตำมข้อ (๒) (ข้อตกลง
ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
- รำยชื่อผู้รับผิดชอบระบบงำนทั้งสองฝั่ง
- สิทธิกำรเข้ำถึงระบบงำนทั้งสอง
- วิธีกำรทำงเทคนิคเพื่อป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่มีกำรส่ง
จำกระบบงำนหนึ่งไปยังอีกระบบงำนหนึ่ง
- วิธีกำรทำงเทคนิคเพื่อรับรองว่ำใครเป็นผู้ที่ส่งข้อมูลจำกระบบงำนหนึ่ง
ไปยังอีกระบบงำนหนึ่ง
- วิธีกำรทำงเทคนิคเพื่อเข้ำรหัสข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นข้อมูลที่มีกำร
แลกเปลี่ยนกันทำงเครือข่ำย
- กำรกำหนดหรือกำรใช้รหัสผ่ำนที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย
- กำรเฝ้ ำระวังและติ ดตำมสภำพควำมพร้อ มใช้ ของเครือข่ ำยที่ มีก ำร
เชื่อมโยงระบบงำนทั้งสองเข้ำด้วยกัน (เพื่อให้เครือข่ำยมีสภำพควำม
พร้อมใช้มำกที่สุด)
- กำรเฝ้ำระวังและติดตำมกำรทำงำนของระบบงำนทั้งสอง
- กำรสำรองข้อมูลในระบบงำนทั้งสอง
- กำรป้องกันไวรัสของระบบงำนทั้งสอง
(๔) กำหนดให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้นั้นอย่ำงเข้มงวด
๕๓

(๕) ติดตำมกำรปฏิบัติเพื่อดูว่ำมีควำมเสี่ยงที่จำเป็นต้องจัดทำแผนกำรลดควำมเสี่ยง
เพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ หำกมี ให้ จั ด ท ำและปฏิ บั ติ ต ำมแผนฯ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตำม
จนกระทั่งแล้วเสร็จ

๕๔

หมวด ๑๒
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการกับ
การละเมิดความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ ๕๖ ผู้ รับ ผิดชอบระบบสำรสนเทศ เมื่อได้รับ แจ้งจำกผู้ ใช้งำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ ห รือ
จุดอ่อนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือที่พบ ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
(๑) ประเมินผลกระทบของเหตุกำรณ์หรือจุดอ่อนที่พบว่ำมีผลกระทบในระดับใด
(สูง กลำง หรือ ต่ำ)
(๒) วิเครำะห์หำสำเหตุและแก้ไขสถำนกำรณ์ตำมควำมจำเป็น เช่น กรณีกำรบุกรุก
ระบบ กำรโจมตีระบบ หรือระบบได้รับควำมเสียหำย ประสำนงำนขอควำม
ช่ ว ยเหลื อ จำกผู้ รู้ เช่ น ศู น ย์ ป ระสำนกำรรัก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
(๓) กรณีมีควำมจำเป็นต้องเก็บหลักฐำนทำงคอมพิวเตอร์ ให้ ผู้รู้ห รือผู้ที่ผ่ำนกำร
อบรมหรือฝึกฝนกำรเก็บหลักฐำนฯ เท่ำนั้นเป็นผู้ดำเนินกำรเพื่อป้องกันไม่ให้
หลักฐำนเกิดควำมเสียหำย จัดเก็บหลักฐำนไว้ในสถำนที่ที่ปลอดภัย และจำกัด
กำรเข้ำถึงหลักฐำนนั้น
(๔) กรณีเหตุกำรณ์มีผลกระทบสูง ให้จัดทำรำยงำนสรุปเหตุกำรณ์และแจ้งเวียนให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ ข้อมูลในรำยงำนสรุปอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
- รำยละเอียดเหตุกำรณ์
- วันเวลำที่เกิดขึ้น
- ชื่อผู้แจ้ง/หน่วยงำนผู้แจ้ง
- สถำนะของเหตุกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
- ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำ
- สำเหตุและวิธีกำรแก้ไข
- ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันกำรเกิดขึ้นอีกในอนำคต
ข้อ ๕๗ กรณีพบว่ำมีกำรละเมิดแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ของกรมฯ ที่กำหนดไว้
ผู้บริหำรสู งสุด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสี่ยง ควำมเสียหำย หรืออันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำร
ละเมิดนั้นและต้องสั่งกำรให้ ส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำดำเนินกำร
ดังนี้ (แนวปฏิบัติสำหรับกระบวนกำรลงโทษ)
๕๕

(๑) แจ้งตำมสำยกำรบังคับบัญชำให้ผู้บริหำรตำมลำดับชั้นได้รับทรำบ
(๒) กำหนดให้มีกำรสอบสวนโดยเร็ว
(๓) พิจำรณำว่ำสินทรัพย์สำรสนเทศใดบ้ำงของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบหรือควำม
เสียหำย และมีควำมเสียหำยในระดับใด
(๔) พิจำรณำหำสำเหตุของกำรละเมิดที่เกิดขึ้น
(๕) พิจำรณำดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยโดยเริ่มต้นจำกกำรเรียกตักเตือน ทำทัณฑ์
บน กรณีรุนแรง ให้ดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อผู้ละเมิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ละเมิด
(๖) กำหนดแผนงำน แนวทำง หรือวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมเพื่อแก้ไขจำกสำเหตุของ
กำรเกิดขึ้น และลงมือปฏิบัติตำมแผนงำนหรือวิธีปฏิบัตินั้น

๕๖

หมวด ๑๓
แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลของกรมฯ สู่สาธารณะ

ข้อ ๕๘ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลทั้งในนำมของกรมฯ หรือเป็นควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
ภำยใน สู่สำธำรณะโดยผ่ำนระบบหรือเว็บไซต์ของกรมฯ พนักงำนผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนภำยใน
ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนำออกเผยแพร่
หำกข้อมูลที่นำออกเผยแพร่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบำยหรือภำพรวมของกรมฯ จะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยก่อนนำออกเผยแพร่
ในกรณีที่ข้อมูลที่นำออกเผยแพร่มีควำมผิดพลำดและก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นไม่ว่ำจะโดย
ควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อก็ตำม ให้เป็นควำมรับผิดของพนักงำนที่นำข้อมูลดังกล่ำวออกเผยแพร่
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