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หมวด ๑
แนวปฏิบัติในการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
ข้อ ๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต้องมี
หน้าที่บริหารจัดการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
๑.1 ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ หรือผู้รับผิดชอบระบบงานตามหน้าที่การปฏิบัติงานเท่านั้น
1.2 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิในการผ่านเข้า
สู่ระบบ กล่าวคือในการขออนุญาตเข้า ใช้งานระบบงานนั้น ผู้ใช้จะต้องทาบันทึกและกรอกเอกสารที่ สบน.
กาหนดเพื่อขอเข้าใช้งานระบบ และกาหนดให้มีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าวโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบ
อานาจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้น ผู้ดูแลระบบจะสร้างบัญชี สาหรับการเข้าถึง
โดยอนุญาตเฉพาะในส่วนที่จาเป็นโดยคานึงถึงประเภทข้อมูลและชั้นความลับเป็นหลัก
1.๓ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้ หากผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านเพื่อ
เข้าใช้งานผิด ๓ ครั้ง ระบบจะยกเลิกสิทธิการใช้งาน (Block) ไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จนกว่าผู้ใช้งาน
จะยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อขอรหัสใหม่อีกครั้ง
1.๔ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้การเข้าใช้ระบบด้วยการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อเข้า
ใช้งานใดๆ โดยจะต้องมีการตรวจจับ การเปิดระบบงานไว้ เมื่อไม่มีการใช้งานต้องทาการออกจากระบบ
(Log-out) หรือให้ใช้งานระบบ Log-out อัตโนมัติตามระยะเวลาที่เหมาะสม
1.5 ผู้รับดูแลระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ
แอพพลิเคชั่นและระบบสารสนเทศในส่วนที่จาเป็นตามหน้าที่การปฏิบัติงานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิเกิน
ความจาเป็นในการใช้งานจะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอานาจหน้าที่ ดังนั้น การกาหนดสิทธิในการเข้าถึง
ระบบงานต้องกาหนดตามความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น
1.๖ กาหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สบน. ดังนี้
(๑) ระบบงานบริการ e-Service (Front Office) สาหรับผู้ใช้งานภายนอก สบน.
สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(2) ระบบงานภายใน สบน. (Back office) สาหรับผู้ใช้งานภายใน สบน.
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 0๘.๓0 - ๒0.00 น.
ข้อ ๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องมีหน้าที่บริหารจัดการรักษาความ
ปลอดภัยทางกายภาพ (physical security management) ดังนี้
2.๑ กาหนดระดับความสาคัญของพื้นที่ หรือจาแนกพื้นที่การใช้งานกับพื้นที่การควบคุม
2.๒ ดาเนินการทดสอบระบบควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ทางกายภาพเพื่อตรวจสอบยัง
ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2.๓ ผู้ปฏิบัติงานควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทอยู่เสมอ
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ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องมีหน้าที่บริหารจัดการควบคุมพื้นที่
การเข้า-ออกพื้นที่การควบคุม เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้
3.๑ มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า-ออกพื้นที่การควบคุมของผู้มาเยือน (Visitor)
3.๒ ดูแลผู้มาเยือนในพื้นที่หรือบริเวณที่มีการควบคุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ และ
กลับไปเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓.3 จัดให้มีกลไกการอนุญาตการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญของ สบน.
โดยบุคคลภายนอกและควรมีเหตุผลที่เพี ยงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว
3.๔ จัดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ที่มาเยือนจากภายนอกเข้าใจ
ในกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
3.๕ มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสาคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่
3.๖ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ เว้นแต่ได้รับ
การอนุญาต
3.๗ มีการพิสูจน์ตัวตน เช่น การแสดงบัตรผ่าน การใช้บัตรแถบแม่เหล็ก การสแกน
ลายนิ้วมือ เป็นต้น เพื่อควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
3.๘ จัดเก็บบันทึกการเข้า-ออกสาหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญโดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็น
3.๙ บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท นักศึกษาฝึกงานหรือผู้ได้รับการว่าจ้างอื่นๆ
ต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการทางาน
3.๑๐ ผู้มาเยือนต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใน สบน.
3.๑๑ ควรจัดให้มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
3.๑๒ จัดให้มีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
อย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดการจัดวางและการป้องกันเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware) ดังนี้
4.๑ จัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงของ
บุคคลภายนอก
4.๒ ระบบงานที่มีความสาคัญให้แยกเก็บไว้อีกพื้นที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
เพียงพอ
4.๓ ไม่ให้มีการนาอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ภายในบริเวณห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
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4.๔ ดาเนินการตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริเวณหรือพื้นที่
ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เช่น
การตรวจสอบระดับอุณหภูมิ ความชื้น ให้อยู่ในระดับปกติอยู่เสมอ
ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดให้มีระบบป้องกันและสนับสนุน
การทางาน ดังนี้
5.๑ มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน โดยให้มีอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
(2) ระบบระบายอากาศ
(3) ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น
5.๒ ให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบทางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของระบบ
5.๓ ติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
ข้อ ๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดและควบคุมการเดินสายไฟ
สายสัญญาณการสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ ดังนี้
6.๑ เครือข่ายภายใน สบน. ในลักษณะที่ต้องวางผ่านเข้าไปในบริเวณที่มี
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้นั้น ต้องให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ การตัด
สายสัญญาณเพื่อทาให้เกิดความเสียหายและป้องกันสัตว์ต่างๆ กัดสาย เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น
6.๒ ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
6.๓ จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
6.๔ ตู้ Rack ที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ
บุคคลภายนอก
ข้อ ๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ ดังนี้
7.๑ กาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
7.๒ ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
7.๓ จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
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7.๔ จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
7.๕ ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน สบน.
7.๖ จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญของผู้รับจ้างที่มาทาการ
บารุง รักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องควบคุมการนาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ออกจาก สบน. ดังนี้
8.๑ ให้มีการขออนุญาตก่อนนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ออกจาก
สบน.
8.๒ บันทึกข้อมูลการนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ออกจาก สบน.
เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาส่งคืน
ข้อ ๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องบริหารจัดการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้งาน
อยู่ภายนอก สบน. ดังนี้
9.๑ กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ของ สบน. ออกไปใช้งานนอกสถานที่ ดังนี้
9.๒ ห้ามผู้ใช้งานละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ของ สบน. ไว้โดย
ลาพังในที่สาธารณะ
9.๓ ให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ของ สบน.
เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ ๑o ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องควบคุมการจาหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลหรือการนาสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานอีกครั้ง ดังนี้
10.๑ ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในสื่อบันทึกข้อมูลก่อนที่จะแทงจาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล ในหมวด ๓ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
การเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ ข้อ ๑ (๑๒)
10.๒ มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญใน
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูล
สาคัญนั้นได้
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หมวด ๒
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อ ๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน ดังนี้
1.๑ การลงทะเบียนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนลงทะเบียนที่
สบน. กาหนดขึ้น เพื่อให้มีสิทธิในการใช้งานระบบสารสนเทศ ตามความจาเป็นรวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ
สาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน เช่น เมื่อลาออกหรือเมื่อเปลี่ยนตาแหน่งงานภายใน สบน. เป็นต้น
1.๒ กาหนดสิทธิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สาคัญ เช่น ระบบสารสนเทศ
ที่ให้บริการประชาชนภายนอก ระบบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
1.๓ กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุด ต้องมี
การพิจารณาการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอโดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๑) ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะระบบสารสนเทศหรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่มีความเสี่ยงและมีความสาคัญสูง
(๒) กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(๓) มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง เช่น หลังหมด
ความจาเป็นในการใช้งาน หรือ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน
ทุก ๓ เดือน เป็นต้น
ข้อ ๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน
(User Account) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน ดังนี้
2.๑ กาหนดบัญชีชื่อผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ไม่กาหนดบัญชีชื่อ
ผู้ใช้งานทีซ่ าซ้
้ อนกัน
2.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องขอใช้ระบบงานเข้าใช้ระบบจนกว่าจะได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
2.๓ จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ เพื่อใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบ
ข้อมูลในภายหลัง
2.๔ ทบทวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(๑) พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิในระบบแยกตามหน่วยงานภายในของ สบน.
(๒) จัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน สบน. เพื่อดาเนินการ
ทบทวนว่ามีรายชื่อที่ตัดออกไปแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขสิทธิการเข้าถึงให้ถูกต้อง
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(๓) ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน สบน. แจ้งกลับว่ามีรายชื่อใดที่ต้อง
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
(๔) ดาเนินการแก้ไขข้อมูลสิทธิให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน
สาคัญ โดยผู้ใช้ระบบทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.๑ การแสดงตัวตนด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
3.๒ การพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password)
3.๓ การเข้าสู่ระบบงานสาคัญของ สบน. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีการ
ตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
3.๔ การเข้าสู่ระบบงานสาคัญของ สบน. จากระยะไกล (Remote Access) จะมีการ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
3.๕ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งาน เกินเวลา 5
นาที ระบบจะทาการยกเลิกการใช้งานและการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ
ข้อ ๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดวิธีการใช้รหัสผ่านให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย ดังนี้
4.1 การบริหารจัดการรหัสผ่าน มีมาตรการและการควบคุม ดังนี้
(1) กาหนดให้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน
(๒) กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ๖ ตัวอักษร โดยมีการผสมกัน
ระหว่างตัวอักษรทีเป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
(๓) กรณีผู้ใช้งานเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลาออก จะต้องเปลี่ยนหรือ
ถอดถอนสิทธินั้นทันทีเมื่อได้รับแจ้ง
(๔) กาหนดให้การเข้าใช้งานระบบครั้งแรกมีการโต้ตอบด้วยการยืนยันตัวตน
และเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
4.2 การใช้รหัสผ่าน มีมาตรการให้ผู้ใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังนี้
(๑) ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๒) ไม่ใช้โปรแกรมสานักงานคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคล
อัตโนมัติ (Save Password)
(๓) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของ
บุคคลอื่น
(๔) กาหนดรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา
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(๕) กรณีที่มีความจาเป็น ต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่น เนื่องจากความจาเป็นใน
การปฏิบัติงาน หลังจากดาเนินการเรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(๖) กรณีผู้ใช้งานลาออกหรื อเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องแจ้งให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ทราบทันที
ข้อ ๕ การใช้รหัสผ่านให้ปลอดภัย มีมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้
5.๑ แสดงกระบวนการมอบอานาจหรือกาหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน
5.๒ มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงตามความจาเป็น
5.๓ มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
5.๔ มีวิธีเลือกการใช้รหัสผ่านและการใช้งานรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
หมวด ๓
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
ข้อ ๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานภายใน สบน. ต้องจัดให้มีวิธีการกาหนดประเภทข้อมูลและ
จัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ ซึ่งเบื้องต้นใช้แนวทางตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกาหนดชั้นความลับของข้อมูล จึงกาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.1 ผู้ใช้งานต้องแบ่งประเภทของข้อมูลและชั้นความลับของข้อมูลตามที่ ศทส.
ได้กาหนดชั้นความลับของข้อมูลเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
- ชั้นความลับ (Top secret/Secret/Confidential)
- ใช้ภายในเท่านั้น (Internal use)
- ส่วนบุคคล (Personal)
- เปิดเผยได้ (Public)
1.๒ ผู้ใช้งานต้องพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางกาหนดชั้นความลับ
ของข้อมูล
(1) ความสาคัญของเนื้อหา เช่น เนื้อหาของข้อมูลนั้นมีความสาคัญต่อ
ความสาเร็จของงานตามภารกิจของ สบน. มากน้อยเพียงใด หากมีความสาคัญสูง ข้อมูลนั้นจะสามารถจัดอยู่ใน
ชั้นความลับประเภทใช้ภายในเท่านั้น หรือลับ เป็นต้น
(2) แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นมาจากภายนอกและเป็นข้อมูลลับ
ชั้นความลับจะต้องคงไว้เช่นเดิม หรือหากข้อมูลนั้นมาจากอินเทอร์เน็ต ชั้นความลับจะเป็นประเภทเปิดเผยได้
เป็นต้น
(3) วิธีการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น หากข้อมูลนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ได้ หากถูกเปิดเผยจะส่งผลกระทบด้านการเงินของ สบน. ดังนั้นข้อมูลนี้จะอยู่ในประเภทชั้นความลับ
เป็นต้น
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(4) จานวนบุคคลที่ควรรับทราบ เช่น หากข้อมูลนั้นสามารถเปิดเผยต่อผู้ใช้งาน
ข้อมูลเป็นจานวนมาก ชั้นความลับจะเป็นข้อมูลเปิดเผยได้ เป็นต้น
(5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย เช่น หากข้อมูลนั้นถูกเปิดเผย จะมีผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม หรือด้าน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลสามารถจัดอยู่ในชั้นความลับประเภทใช้ภายใน หรือลับ เป็น
ต้น
(6) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่อง เช่น ข้อมูลสาคัญหรือข้อมูล
ลับที่มาจากเจ้าของเรื่องใดจะต้องคงชั้นความลับไว้เช่นเดิม การนาไปใช้งานควรขออนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของ
เรื่องก่อน เป็นต้น
(7) สาหรับข้อมูลในชั้นความลับ “ลับ” ได้แก่ ลับ ลับมาก หรือลับที่สุด โดย
เจ้าของข้อมูลต้องพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมเพื่อกาหนดชั้นความลับที่ถูกต้อง
- ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือหน่วยงานอย่างร้ายแรงที่สุด
- ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือหน่วยงานอย่างร้ายแรง
- ลับ หมายความถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐหรือหน่วยงาน
(8) การดาเนินการกับข้อมูลลับ (ถ้ามี) เจ้าของข้อมูลลับต้องดาเนินการจัดทา
ทะเบียนข้อมูลลับที่ตนเองดูแลหรือรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย
- ชื่อของข้อมูล
- ระดับชั้นความลับและระดับชั้นการเข้าถึง
- ชื่อเจ้าของข้อมูลลับ
- หน่วยงานภายในที่สามารถเข้าถึงได้
- หน่วยงานภายนอกที่อนุญาตให้เข้าถึงได้
- สถานที่จัดเก็บข้อมูล
- ช่องทางการเข้าถึง
- ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
- ระยะเวลาที่ได้เข้าถึง
(9) พิจารณาปรับชั้นความลับ (ปรับลด เพิ่ม หรือยกเลิกชั้นความลับ) ตามความ
จาเป็นปรับปรุงทะเบียนข้อมูลลับให้ถูกต้องและทันสมัย และต้องแจ้งให้หน่วยงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ
ที่ได้รับการแจกจ่ายทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อแก้ไขชั้นความลับให้ถูกต้อง
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(10) ในการจัดทาหรือจัดเตรียมข้อมูลลับให้ผู้ใช้งาน ปฏิบัติดังนี้
- จัดทาหรือจัดเตรียมข้อมูลในสถานที่ปลอดภัย เช่น จัดทาภายใน สบน.
ไม่จัดทาในสถานที่สาธารณะซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเห็นข้อมูลที่จัดทาได้ และจากัดบุคคลเฉพาะผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ในการเข้าถึงข้อมูล
- ในการจัดทาข้อมูลลับซึ่งใช้กระดาษหรือวัสดุชั่วคราว เช่น กระดาษร่าง
กระดาษคาร์บอน ต้องทาลายกระดาษหรือวัสดุนั้นทันทีที่จัดทาเสร็จเรียบร้อย ถ้าเป็นการจัดทาโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องทาการลบหรือทาลายสื่อบันทึกข้อมูลจนไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (ดูวิธีการ
ทาลายใน ตารางแสดงแนวทางปฏิบัติในการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล) หากไม่ ทาลาย ต้องเก็บรักษาไว้
ในสถานที่ที่ปลอดภัย
- จัดทาข้อมูลโดยแสดงเลขที่หน้าของจานวนหน้าทั้งหมดไว้ในทุกหน้าของ
ข้อมูลลับ และแสดงไว้ในส่วนที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น มุมขวาด้านบนของเอกสาร (การบันทึกเลขหน้ามี
จุดประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลลับนั้นเป็นหน้าใดของจานวนทั้งหมด หากมีการสูญหายไปหน้าใดหน้าหนึ่ง
จะได้ทราบและสามารถติดตามหาผู้ละเมิดและหาทางลดหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้)
(12) ในการแสดงชั้นความลับบนข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติดังนี้
- แสดงชั้นความลับของข้อมูล (ซึ่งประกอบด้วย “ลับ” “ลับมาก” หรือ “ลับ
ที่สุด”) ให้ปรากฏเห็นอย่างเด่นชัดทั้งข้อมูลที่มีสภาพเป็นกระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เทป External Hard Disk,
Flash Drive แผ่น CD/DVD หรือข้อมูลลับที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ
- แสดงชั้นความลับบนเอกสารลับในทุกหน้าของเอกสารให้ ปรากฏเห็น
อย่างเด่นชัด
(13) ในการทาสาเนาหรือแจกจ่ายข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติดังนี้
- ทาสาเนาหรือแจกจ่ายข้อมูลลับให้แก่ผู้รับปลายทางซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลตามที่ระบุไว้ในทะเบียนข้อมูลลับ หรือสามารถแจกจ่ายให้ได้ตามความจาเป็นในการเข้าถึงข้อมูลนั้น
- แจ้งให้หน่วยงานภายนอกที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับนั้นได้ ว่าไม่อนุญาต
ให้ทาสาเนาเพิ่มเติม เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจลงนามอนุญาตก่อน
(14) ในการเก็บรักษาเอกสารลับ ให้ปฏิบัติดังนี้
- จัดเก็บเอกสารลับไว้ในแฟ้มข้อมูลลับ และนาไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารลับ
โดยแยกเก็บเป็นแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ
- ไม่จัดเก็บเอกสารลับร่วมกับเอกสารที่อยู่ในชั้นความลับอื่นๆ เช่น ข้อมูลใช้
ภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เปิดเผยได้
- จัดเก็บแฟ้มข้อมูลลับไว้ในตู้และปิดล็อคด้วยกุญแจที่แข็งแรงและมั่นคง
(15) ในการยืมหรือขอเข้าถึงข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติดังนี้
- เมื่อมีการขอยืมหรือขอเข้าถึงข้อมูลลับโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลตามทะเบียนข้อมูลลับ ให้หัวหน้าของส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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ผู้ยืมหรือขอเข้าถึงก่อนว่าเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมีความจาเป็นในการเข้าถึงข้อมูลนั้น
หรือไม่ พร้อมทั้งต้องทาบันทึกหลักฐานการยืมหรือการขอเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย และแจ้งให้ผู้ยืมหรือขอเข้าถึง
ทราบว่าห้ามทาการสาเนาเพิ่มเติม
- เมื่อหมดความจาเป็นในการใช้งานแล้ว หัวหน้าของส่วนงานที่รับผิดชอบ
กาหนดให้ผู้ขอยืมจัดส่งข้อมูลนั้นกลับคืนมาโดยทันที สาหรับกรณีการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทา
การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ขอเข้าถึงข้อมูลลับโดยทันที
(๑6) ในการส่งเอกสารลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการส่งเอกสารลับของ สบน. เพื่อตรวจสอบที่อยู่ E-Mail ของผู้รับปลายทางให้ถูกต้องก่อนจัดส่ง
ไฟล์ข้อมูลนั้นไปยังผู้รับเพื่อป้องกันการส่งผิดตัวบุคคล
(๑7) ในการทาลายข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึก
ข้อมูลประเภทต่างๆ
ตารางแสดงแนวทางปฏิบัติในการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล
ประเภทสื่อ
บันทึกข้อมูล
Flash Drive
กระดาษ
แผ่น CD/DVD
เทป
ฮาร์ดดิสก์

วิธีการทาลายสื่อและข้อมูล
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย ส่วนในกรณีที่ต้องการนากลับมาใช้ใหม่ให้ใช้โปรแกรม Active@killdisk
โดยโปรแกรมจะลบข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยการเขียนทับ ตลอดจนทั่วอุปกรณ์
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย ส่วนในกรณีที่ต้องการนากลับมาใช้ใหม่ให้ใช้โปรแกรม Active@killdisk
โดยโปรแกรมจะลบข้อมูลจนไม่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยการเขียนทับ ตลอดจนทั่วอุปกรณ์

(๑๓) ในการจัดการกับไฟล์ข้อมูลลับ ให้ ปฏิบัติดังนี้
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-File) ที่เป็นความลับ หรือที่มีระดับ
ความสาคัญสูงไว้ต่างหาก และป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างพอเพียงต่อการเข้าถึงและควรแสดงชั้นความลับ
บนไฟล์ข้อมูลลับ เช่น การทาสัญลักษณ์ลายน้าและแสดงชั้นความลับกับทุกหน้าของไฟล์ดังกล่าว
- การสาเนา E-File ที่เป็นความลับ หรือเอกสารที่มีระดับความสาคัญสูงต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
- ระมัดระวังการเผยแพร่ หรือแจกจ่าย E-File ที่เป็นความลับของ สบน. ไป
ยังกลุ่มผู้รับ ต้องเฉพาะกลุ่มผู้รับที่มีความจาเป็นต้องรับรู้เท่านั้น
- ผู้เป็นเจ้าของ E-File ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ E-File ก่อน
นาไปใช้งาน
- ห้ามผู้เป็นเจ้าของ E-File ที่เป็นความลับ หรือที่มีระดับความสาคัญสูง
ส่งข้อมูลดังกล่าวไปทางไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้ใช้วิธีเข้ารหัสที่ สบน. กาหนดไว้
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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- ป้องกันไฟล์ข้อมูลลับที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานโดย
การใช้รหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย และไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
- ห้ามแบ่งปัน (Share) ไฟล์ข้อมูลลับบนเครือข่ายสาธารณะ (Internet) ของ
สบน. เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ (ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากใน
ระหว่างที่มีการ Share ผู้อื่นอาจเข้าถึงไฟล์ข้อมูลลับนั้นได้)
- ตรวจสอบการทางานของระบบป้องกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลลับอย่างสม่าเสมอว่ามีการทางานป้องกันไวรัสตามปกติหรือไม่
- ตรวจสอบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานว่ามีการติดตั้ง
โปรแกรมสานักงานเพื่อแก้ไขช่องโหว่ของโปรแกรมในเครื่องตามปกติหรือไม่
- สารองไฟล์ข้อมูลลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานอย่างสม่าเสมอ
หรือตามความจาเป็น
- ต้องทาลาย E-File บนหน่วยความจาหลัก (Harddisk) ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีถูกยกเลิกการใช้งาน
หมวด ๔
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
ข้อ ๑ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน สบน. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑.1 ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน โดยให้กรอกข้อมูล
ขอใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแบบ ศทส.01 แบบฟอร์มพนักงานใหม่ (ท้ายระเบียบนี้)
1.๒ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องตรวจสอบการทางานของโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสและการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definition) ก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบว่าโปรแกรมดังกล่าว
ทางานผิดปกติให้รีบแจ้ง ศทส. เพื่อดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
1.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายใน สบน. ให้ติดตั้งโปรแกรมมาตรฐานตามที่กาหนด
ไว้ท้ายระเบียบนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานภายใน สบน. เท่านั้น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเปลี่ยนแปลงหรือการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมเพื่อทดลองการใช้งานซึ่งดาเนินการโดย ศทส. หรือผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้มาจัดทาหรือดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.
1.๔ ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้
บุคคลภายนอกสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของ สบน. ได้
1.๕ ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนอกจากโปรแกรมตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
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1.๖ ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น
1.๗ ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ สบน.
1.๘ ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.๙ ต้องระมัดระวังการใช้งานและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเครือข่าย
ตามที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงปฏิบัติ
1.๑๐ เอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามที่ได้มีการกาหนด
เงื่อนไขการใช้งานไว้ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิดตามกฎหมาย
1.๑๑ ต้องลบข้อมูลที่ไม่จาเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประหยัดปริมาณหน่วยความจาบนสื่อบันทึกข้อมูล
1.๑๒ ต้องออกจากระบบ (Log off) ทุกครั้งที่มิได้ปฏิบัติงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
รวมทั้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานประจาวันเสร็จสิ้น
1.๑๓ การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ และใช้ในการทางาน
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ โดยผ่านการลงทะเบียนตามแบบ ศทส.02 แบบฟอร์มลงโปรแกรมเพิ่ม
(ท้ายระเบียบนี้)
1.๑๔ การนาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน.
ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก ศทส. โดยผ่านการลงทะเบียนตามแบบ ศทส.03 แบบฟอร์มเข้าใช้
เครือข่ายบุคคลภายใน และ แบบ ศทส.04 แบบฟอร์มเข้าใช้เครือข่ายบุคคลภายนอก (ท้ายระเบียบนี้)
ข้อ ๒ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของ สบน. นอกจากต้องปฏิบัติ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้างต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.๑ ต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นาไปใช้ว่าได้ติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้แล้วหรือไม่ หากพบว่ายังไม่ได้ติดตั้งให้แจ้ง ผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศของ สบน. เพื่อขอรับการติดตั้งก่อนการใช้งาน
2.๒ ต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นหรือคัดลอกข้อมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นาไปใช้ เว้นแต่ข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
2.๓ เมื่อหมดความจาเป็นทีต่ ้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแล้ว ให้รีบนา
ส่งคืนเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบทันที ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับคืนต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมใน
การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับคืนไว้ดังกล่าวด้วย
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ข้อ ๓ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับคืน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาตรวจพบ
ความเสียหาย ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และหากปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ นาไปใช้ ต้องให้ผู้นาไปใช้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
ข้อ ๔ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ภายในสถานที่
สบน. จัดไว้เป็นการเฉพาะเท่านั้น
ข้อ ๕ การเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
5.๑ กรอกแบบเพื่อขออนุมัติใช้งานระบบงานและนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ขออนุมัติ โดยผ่านการลงทะเบียนตามแบบ ศทส.01 แบบฟอร์มพนักงานใหม่ (ท้ายระเบียบนี้)
5.๒ ต้องไม่เข้าถึงระบบงานอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
5.๓ ต้องออกจากระบบงานโดยทันที เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น
ข้อ ๖ การใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
6.๑ ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในประเภทดังต่อไปนี้
- การพนัน
- การประมูล
- วิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ลามก อนาจาร
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จริยธรรม
6.2 ห้ามเล่นเกมส์ หรือดาวน์โหลดเกมส์ ภาพยนตร์ เพลง หรือสื่อลามกอนาจารผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต
6.3 ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่หรือแจกจ่าย ดังต่อไปนี้
- สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ
- ข้อมูลประเภทสื่อลามกอนาจาร
- ข้อมูลที่เป็นความลับของ สบน. ไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.4 ห้ามใช้งานข้อมูลที่ได้รับโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
6.5 ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
หรือชื่อเสียงของ สบน.
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ข้อ ๗ การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
7.๑ ต้องใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ตามที่ สบน. กาหนด
เท่านั้น
7.๒ ห้ามใช้ E-mail Address ที่ สบน. กาหนดให้ ลงทะเบียนตามเว็บไซต์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานของ สบน.
7.๓ ห้ามเข้าถึง E-mail ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
7.๔ ห้ามปลอมแปลง รับหรือส่ง E-mail ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
7.๕ ห้ามส่ง E-mail ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- จดหมายขยะ (Spam Mail)
- จดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)
- จดหมายที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น
- จดหมายที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา
7.๖ ห้ามส่ง E-mail ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กาหนด
7.7 ต้องระบุชื่อเรื่อง (Subject) และชื่อผู้ส่งใน E-mail ทุกฉบับที่ส่งไป
7.๘ ต้องใช้ความระมัดระวังในการจากัดกลุ่มผู้รับ E-mail เท่าที่มีความจาเป็นต้อง
รับรู้เท่านั้น
7.๙ ต้องใช้คาที่สุภาพในการส่ง E-mail
7.๑๐ ต้องสารองข้อมูล E-mail Address ตามความจาเป็นอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. กระทาการใน
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
8.๑ กระทาผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ สบน. และของบุคคลอื่น
8.๒ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นข้อมูลของ
สบน. หรือบุคคลภายนอก
8.๓ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.๔ ขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน. หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นของ สบน.
8.๕ แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สบน. ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ใดๆ
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สบน.
8.6 กระทาการอื่นใดที่อาจขัดต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของ สบน. หรืออาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายแก่ สบน.
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ข้อ ๙ เอกสารที่เป็นความลับหรือมีระดับความสาคัญซึ่งพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ (Printer)
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ดังต่อไปนี้
9.๑ จัดหมวดหมู่เอกสารที่เป็นความลับหรือที่มีระดับความสาคัญสูงไว้ต่างหาก
9.๒ จัดเก็บและกาหนดวิธีการป้องกันที่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
9.๓ การสาเนาเอกสารที่เป็นความลับ หรือเอกสารที่มีระดับความสาคัญสูง ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ
9.๔ ระมัดระวังการเผยแพร่ หรือแจกจ่ายเอกสารที่เป็นความลับของ สบน. ไปยังกลุ่ม
ผู้รับที่มคี วามจาเป็นต้องรับรู้เท่านั้น
9.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนาไปใช้งาน
9.๖ ให้ทาลายเอกสารที่เป็นความลับ หรือมีระดับความสาคัญสูงเมื่อหมดความจาเป็น
ในการใช้งาน
ข้อ ๑๐. การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการกับข้อมูลลับในข้อข้างต้น
หมวด ๕
แนวปฏิบัติและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ/ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ข้อ ๑ ตรวจสอบดูแลรักษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายของ สบน. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากตรวจพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้รีบดาเนินการแก้ไข รวมทั้งป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทันที และในกรณีจาเป็นเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่
สบน. ให้ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) พิจารณาระงับการใช้ระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ทันที
ข้อ ๒ ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ ๓ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
ข้อ ๔ ดูแลรักษาและตรวจสอบช่องทางการสื่อ สารของระบบเครือข่ายอยู่เสมอ และปิดช่อง
ทางการสื่อสารของระบบเครือข่ายที่ไม่มี ความจาเป็นต้องใช้งานในทันที
ข้อ ๕ บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและควบคุมการเข้าถึงตามอานาจหน้าที่เท่านั้น
ข้อ ๖ บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายตามอานาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ ๗ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ตามอานาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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ข้อ ๘ ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน บนระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ ๙ ไม่กระทาการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ ๑o ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ให้บุคคลอื่นทราบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ ๑๑ เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้ใช้งานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙o วัน
นับจากการใช้บริการสิ้นสุดลง
หมวด ๖
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
ข้อ ๑ กาหนดมาตรการทางเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ หรือบริการต่างๆ จากการถูกเข้าถึงหรือถูก ทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดังต่อไปนี้
1.๑ กาหนดบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนปฏิบัติสาหรับ
การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงจากระยะไกล
1.๒ การปฏิบัติงานขององค์กรจากภายนอก สบน. ในการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจากระยะไกลจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
- ติดต่อ ศทส. เพื่ออธิบายเหตุผลความจาและกาหนดช่วงเวลาที่สิ้นสุดในการใช้
งาน และลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ศทส. จะกาหนดสิทธิให้เข้าใช้งานเฉพาะระบบที่จาเป็นต้องใช้เท่านั้น
1.๓ กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันความลับและความถูกต้องของข้อมูลสาคัญเมื่อ
ต้องส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
1.๔ การเข้าสู่ระบบงานสารสนเทศภายในองค์กร สาหรับผู้ใช้นอกองค์กร (Guest)
ต้องมีการ Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยการใส่
รหัสผ่าน โดยจะต้องทาการลงทะเบียนและขอรับได้ที่ ศทส.
1.๕ กาหนดข้อปฏิบัติในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและ
โทรศัพท์มือถือ ต้องมีการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานทุกครั้งด้วยการใช้รหัสผ่านที่ออกให้โดย ศทส. ซึ่งสิทธิ
ที่ได้จะแตกต่างและมีข้อกาหนดการใช้งานที่จากัด โดยมีข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ตามภาคผนวก จ.
1.๖ มีการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเก็บ Log ของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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ข้อ ๒ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลระบบสารสนเทศภายใน สบน. จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
2.๑ ผู้ดูแลระบบต้องมีการออกแบบแบ่งระบบเครือข่าย (Segregation in Networks)
ตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใช้งาน ดังนี้
- เขตภายใน (Internal Zone)
- เขตภายนอก (External Zone)
เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ
2.๒ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน สบน. โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณี
2.3 ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจากัดสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
เฉพาะเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
2.๔ ผู้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบและจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่าย โดยการปิด
เส้นทางของอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นออกจากระบบ
2.๕ ผู้ดูแลระบบจัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เช่น ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการเพื่อบริหารจัดการระบบ ให้กาหนดเฉพาะชุดเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ของผู้ดูแล
ระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนั้นได้
2.๖ กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร
(Parameter) ต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างชัดเจน และมีการทบทวนการกาหนดค่าตัวแปร (Parameter) ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้
การกาหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร (Parameter) ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
2.๗ ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอก สบน.
จะต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก หรือโปรแกรมป้องกันการบุกรุกในการทา Packet filtering เป็นต้น
2.๘ มีการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) เพื่อตรวจสอบการ
ใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายใน สบน. ในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมี
การตรวจสอบการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ
เครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.๙ การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายใน สบน. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ
พิสูจน์ตัวตน (Authentication) โดยการกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สาหรับ Login
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2.๑๐ ข้อมูลหมายเลขชุดภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Local IP Address) ของ
ระบบงานเครือข่ายภายใน สบน. จาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้
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เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายและ
ส่วนประกอบของ สบน. ได้โดยง่าย
2.๑๑ จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.๑๒ การใช้เครื่องมือต่างๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่าย ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
2.๑๓ ผู้ดูแลระบบกาหนดอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็น IP Address แยกตามสานัก และ
กลุ่มแต่ละสิทธิของผู้ใช้งาน โดยให้ควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสมและมีการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์
2.๑๔ การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ กาหนดให้มีการบันทึกการทางาน
ของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้าออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้
งาน Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึก
ดังกล่าวไว้อย่างน้อยกว่า ๓ เดือน หรือไม่ต่ากว่า ๙๐ วัน
2.๑๕ มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. จะต้องควบคุมการเข้าใช้งานจากภายนอก
สบน. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.๑ การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (remote access) สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สบน. ก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อ ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรจะต้องขออนุญาตก่อน
การใช้งานทุกครั้ง
3.๒ วิธีการใดๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบอานาจก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนนามาใช้และ
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
3.๓ ก่อนการขอเข้าใช้งานระบบสื่อสารจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุ
เหตุผลหรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับ สบน. และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
3.๔ มีการควบคุมช่องทางติดต่อ (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสู่
ระบบโดยการโทรศัพท์เข้ามานั้น ต้องดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบและวิธีการหมุนเข้าต้องได้รับการอนุมัติ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
3.๕ การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็น
เท่านั้น และไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล (Modem) ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็น
ช่องทางดังกล่าวมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่จาเป็นเท่านั้น
ข้อ ๔ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของ สบน. ต้องกาหนดแนวปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หน้า ๑๘

4.๑ ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สบน. จะต้องทาการ
ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบและต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้งาน
4.๒ ผู้ดูแลระบบต้องทาการลงทะเบียนกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่าย
ไร้สายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
4.๓ ผู้ดูแลระบบควรใช้ Software หรือ Hardware ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายไร้สายอย่างสม่าเสมอ
หมวด ๗
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน
ข้อ ๑. ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนด้วย User account ของตนเองก่อนเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
ข้อ ๒. ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ User account ของตนเองในการเข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน
ข้อ ๓. ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมเพื่อล็อคหน้าจอโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่ได้ใช้
งานเกินกว่า ๑๕ นาที
ข้อ ๔. ผู้ใช้งานควรทาการลงบันทึกออก (Log off) ทุกครั้งที่มิได้ปฏิบัติงานอยู่หน้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
ข้อ ๕. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
(Save Password)
ข้อ ๖. ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยไม่นาชื่อหรือนามสกุลของ
ตนเองหรือคาที่ง่ายต่อการคาดเดามาตั้ง และต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน
หมวด 8
แนวปฏิบัติในการใช้งาน Token Key
ข้อ 1 ข้อกาหนดการใช้งาน Token Key
1.1 ผู้มีสิทธิใช้งานต้องได้รับอนุมัติให้ใช้งาน Token Key จาก ผอ. สบน. หรือผู้ซึ่ง
ผอ. สบน. มอบหมายลงนาม สาหรับให้เข้าใช้งาน
1.2 ผู้มีสิทธิใช้งานต้องแนบเอกสารหลักฐานข้อมูลผู้ใช้ให้ผู้ดูแลระบบ เพื่อที่จะสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้ได้
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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1.3 อุปกรณ์ Token Key มีการจากัดให้ใช้งานเฉพาะระบบภายใน สบน. 2 ระบบ คือ
- ระบบ GFMIS-SOE
- ระบบการประมูลพันธบัตรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.4 ผู้ใช้งานสามารถใช้ Token Key ได้เฉพาะ 1 Token ต่อ 1 ระบบ เท่านั้น
1.5 การใช้งาน Token Key ต้องเสียบ Token Key เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
เพื่อยืนยันตัวบุคคล (Username) และใส่รหัสของผู้ใช้งาน (Password) ก่อนเข้าใช้งาน
1.6 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัส ทุกๆ 3 เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ
1.7 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่เกิดจากการใช้งานตามสิทธิ ที่ได้รับใน
การปฏิบัติงานเข้าใช้งานระบบทุกรายการ
ข้อ 2 การดูแลและการเก็บรักษา Token Key ให้ปลอดภัย
ผู้ใช้งานต้องมีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษา Token Key ให้มีความปลอดภัย ดังนี้
- ควรระมัดระวังไม่ให้ Token Key ตกน้า หรือ แช่น้าเป็นเวลานาน อาจทาให้
Token Key ไม่สามารถใช้งานได้
- ห้ามงัดแงะ ทุบหรือกระแทกอย่างรุนแรง จะทาให้ Token Key เสียรูปทรงจนไม่
สามารถใช้งานได้
- ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น นา Token Key ไปใช้งานนอกจากจะได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบ
ข้อ 3 ข้อปฏิบัติในกรณีที่ Token Key สูญหาย หรือชารุด ต้องดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
- ผู้ใช้งานต้องโทรศัพท์แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อระงับการใช้งาน Token Key กรณีที่
ผู้ใช้งานไม่แจ้งการสูญหายและมีผู้อื่นนา Token Key ไปใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามแต่กรณี
- ทาหนังสือแจ้งผู้ดูแลระบบภายใน 3 วัน นับจากที่ผู้ใช้งานโทรแจ้งระงับการใช้งาน
Token Key เพื่อรับ Token Key อันใหม่สาหรับการใช้งาน
- กรณีที่เป็นผู้ใช้งานคนเดิมไม่ต้องส่งเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลอีก
ข้อ 4 ข้อปฏิบัติในกรณีที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน Token Key ต้องดาเนินงาน
ตามขั้นตอน ดังนี้
- ทาหนังสือแจ้งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน (แบบลงทะเบียน GFMIS-SOE)
- ทาหนังสือคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ใช้งาน ภายใน 15 วัน นับจากมีคาสั่ง
ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน
- ต้องแนบรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ข้าราชการ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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ข้อ 5 กรณีที่ต้องเพิกถอนการใช้งาน Token Key
การเพิกถอนการใช้งาน คือ การทาให้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือ Token Key ไม่
สามารถนามาใช้ได้อีกต่อไป โดยผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ใช้งานสามารถเพิกถอนการใช้งานได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
- มีผู้อื่นสามารถเข้าถึง หรือนา Token Key ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- มีผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเรียกใช้ Token Key ของผู้ใช้งาน
ข้อ 6 การระบุชื่อและยืนยันตัวบุคคลใน Token Key
6.1 ชื่อที่ระบุใน Token Key
ชื่อที่ปรากฏใน Token Key ของผู้ใช้งานต้องมีลักษณะเป็นชื่อ และไม่ซ้ากัน
เพื่อให้รับรองได้ว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานได้
6.2 ชื่อที่ระบุในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับยืนยันตัวบุคคล
ชื่อที่ปรากฎในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบของผู้ใช้งาน จะต้องมีความหมาย
ถึงผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นกลับไปยัง ผู้ใช้งานได้
หมวด 9
แนวปฏิบัติในการสารองข้อมูลสาคัญและการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการสารองและ
กู้คืนข้อมูล เมื่อมีระบบงานใหม่ เกิดข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ควรกาหนดให้ใช้แนวทาง
การสารองและกู้คืนข้อมูล ดังนี้
1.๑ กาหนดระบบงานที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลไว้
1.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ในภาคผนวก ง)
1.๓ กาหนดชนิดของข้อมูลที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ ข้อมูลสาหรับตัวระบบ เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation
Software) และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.๔ กาหนดความถี่ในการสารองข้อมูลของระบบงาน เช่น ระบบงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ควรมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น
1.๕ กาหนดขั้นตอนการจัดทาสารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
โปรแกรมที่ใช้ในการสารองข้อมูล
1.๖ ทาการสารองข้อมูลตามความถี่ที่กาหนดไว้ และควรนาข้อมูลที่สารองไปเก็บไว้นอก
สถานที่อย่างน้อย ๑ ชุด
1.๗ ทาการตรวจสอบว่าการสารองที่เกิดขึ้นนั้น สาเร็จครบถ้วนหรือไม่
1.๘ ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งดาเนินการ
ทดสอบว่าระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้หรือไม่
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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1.๙ จัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนได้
ภายในระยะที่กาหนด โดยแผนฯ ควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วง
ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
(๓) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบงาน
(๔) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูลและทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
(๕) การกาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการภายนอกเช่น ผู้ให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและระบบเครือข่าย เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
1.๑๐ ให้ทาการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
1.๑๑ ให้จัดประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบรายละเอียดของแผนฯ
รวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนใหม่จะต้องจัดประชุมใหม่และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเช่นเดียวกัน
หมวด 10
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ ๑ การแจ้งเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (เพิ่มเติมจากประกาศของ ICT)
1.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานแจ้งไปยัง ศทส. ทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่อาจเป็น
ปัญหาต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ได้แก่
- มีโปรแกรมสานักงานไม่ประสงค์ดีเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์
- มีการบุกรุกเข้ามาในระบบเครือข่าย
- ข้อมูลสาคัญเปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย
- มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
- มีการนาข้อมูลสาคัญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์
- พบจุดอ่อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและระบบเครือข่ายที่ใช้งาน
- มีการโจมตีเข้ามาในระบบจนไม่สามารถให้บริการได้
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชารุดหรือสูญหาย
- บุคคลภายนอกเข้าใช้ระบบงานของ สบน. โดยไม่ได้รับอนุญาต
- มีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อขโมยข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลในระบบเครือข่าย
- เหตุการณ์อื่นๆ ที่เป็นการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของ สบน.
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1.๒ ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ ศทส. ในการ
ตรวจสอบเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นรวมทั้งปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้บังคับบัญชาหรือ
ศทส. ด้วย
ข้อ ๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือที่พบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.๑ ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบในระดับใด (สูง กลาง หรือต่า)
2.๒ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นได้รับทราบตามระดับของผลกระทบ กล่าวคือ
รายงานไปสู่ระดับชั้นของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นตามลาดับสาหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงกว่า
2.๓ วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ตามความจาเป็นกรณีการบุกรุก การโจมตีระบบ
หรือระบบได้รับความเสียหาย ประสานงานขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ เช่น ศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
2.๔ กรณีมคี วามจาเป็นต้องเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือ
ฝึกฝนเป็นผู้ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้หลักฐานเกิดความเสียหาย จัดเก็บหลักฐานไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย
และจากัดการเข้าถึงหลักฐานนั้น
2.๕ จัดทารายงานสรุปเหตุการณ์นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ตั้งแต่ระดับปานกลาง ขึ้นไปและแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยในรายงานดังนี้
- รายละเอียดเหตุการณ์
- วันเวลาที่เกิดขึ้น
- ชื่อผู้แจ้ง/หน่วยงานผู้แจ้ง
- สถานะของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
- ความคืบหน้าในการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา
- สาเหตุและวิธีการแก้ไข
- ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดซ้า
ข้อ ๓ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชากรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัตินี้
3.๑ ให้แจ้งรายงานตามสายการบังคับบัญชาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
3.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิดและผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
3.๓ พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกั นมิให้เหตุการณ์เช่นนี้อุบัติซ้าอีก
3.๔ ให้พิจารณาการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายต่อผู้ละเมิด ผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิด
และผู้รับผิดชอบเมื่อมีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยเจตนาหรือไม่เจตนา และการละเมิดนั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือยังไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการก็ตาม
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ข้อ ๔ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศ เมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิด
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย ให้ส่วนราชการเจ้าของระบบสารสนเทศดาเนินการ ดังนี้
4.๑ พิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารกรรมวิธีข้อมูลต่างๆ ประมวลลับ หรือ
รหัสผ่านที่จาเป็นในการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศมีผลกระทบกระเทือนเสียหายอย่างใดหรือไม่
4.2 ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดโดยทันทีในการนี้
อาจจะต้องดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อประกาศฉบับนี้มี ดังนี้
5.๑ ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดและต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
5.๒ ไม่เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทาให้
เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สบน.
5.3 ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายของ สบน.
5.๔ รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อน หรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่
พบไปยัง สบน. โดยเร็วที่สุด
ข้อ ๖ มีการควบคุมสินทรัพย์ด้านสารสนเทศต่อการเข้าถึงต้องได้รับการอนุญาตโดยปฏิบัติดังนี้
6.๑ กาหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินขององค์กร โดยรวบรวมสินทรัพย์ทั้งหมดไว้
อย่างเป็นระบบ
6.๒ เมื่อใช้งานระบบเสร็จ ต้องออกจากระบบทันที
6.๓ ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องใช้อุปกรณ์ด้านสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.๔ นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
หมวด ๑1
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องควบคุมการพัฒนาหรือจัดหาระบบงาน
เพื่อให้ระบบงานที่ได้รับมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ดังนี้
๑.1 ให้ประเมินความเสี่ยงและระบุข้อกาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security
Requirements) ของระบบงานที่จะจัดหาหรือพัฒนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อกาหนดดังกล่าวอย่างน้อย
ควรมีคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบงาน (Login) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(1) ไม่มีหรือไม่แสดงรูปแบบการใช้งาน (Function) ให้การช่วยเหลือใน
ระหว่างที่ทา Login
(2) บันทึกความพยายามในการล็อกอินทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ และแสดงประวัติ
การ Login ๓ ครั้งล่าสุด
(3) ตัดการเชื่อมต่อหลังจากที่ทาการ Login ไม่สาเร็จเกินกว่า ๓ ครั้ง
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หน้า ๒๔

(4) เมื่อใส่ข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง ให้แสดงข้อความปรากฏ
เช่น “ข้อมูลการ Login ไม่ถูกต้อง”
(5) ให้แสดงข้อความเตือนที่หน้าจอภายหลังจากการ Login เสร็จสิ้น ข้อความ
เตือนดังกล่าว ได้แก่ “ระบบนี้เป็นระบบที่เป็นทรัพย์สินของ สบน. การใช้งานจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน
เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและเข้ามาใช้ระบบงานหากมีการตรวจพบและเป็นความผิด
จะดาเนินการลงโทษทางวินัย หรือดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม สิทธิในการตรวจสอบพฤติกรรม
การใช้งานในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้ระบบงานนี้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว”
(6) ไม่แสดงรายละเอียดของระบบใดๆ จนกว่าจะ Login สาเร็จ
(7) การกาหนดหรือตั้งรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย สาหรับเข้าถึงระบบงาน
(8) การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญที่มีการรับส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
(9) การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญ เช่น ข้อมูลลับ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
(10) การตัดและหมดเวลาการใช้งานหลังจากที่ไม่ได้ใช้ระบบงานเกินกว่า
ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ เช่น ๑๕-๓o นาที
(11) การบันทึกบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่ Login เข้าระบบ หมายเลข IP Address
วันเวลาที่เข้าใช้ระบบ ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการ Login ของผู้ใช้งาน
1.๒ พัฒนาหรือจัดหาระบบงานให้ได้ตามข้อ กาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่
ระบุไว้
1.๓ พัฒนาหรือจัดหาระบบงานเพื่อให้มีหน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบเพื่อทาการบันทึก
และปรับปรุงสิทธิของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งต้องสามารถบันทึกสิทธิดังกล่าวลงเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ด้วย
1.๔ กาหนดให้มีการจัดทาแผนการทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ นาเสนอแผนฯ
ดังกล่าวเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผู้มีอานาจ ดาเนินการทดสอบตามแผนฯ บันทึกผลการทดสอบ และรายงานผล
การทดสอบ ให้ผู้มีอานาจได้รับทราบเพื่อให้คาแนะนาในการปรับปรุงต่างๆ ที่จาเป็นแผนการทดสอบที่จัดทา
อย่างน้อยประกอบด้วย
- แผนการทดสอบ UAT (User Acceptance Test)
- แผนการทดสอบ System Integration Test
- แผนการทดสอบข้อกาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Test)
1.๕ ไม่อนุญาตการนาข้อมูลสาคัญของ สบน. ไปใช้ในการทดสอบกับระบบงานเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เว้นเสียแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน และหากเป็นไปได้ให้ตัด
ข้อมูลส่วนทีส่ าคัญทิ้งไป ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ในการทดสอบ
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ข้อ ๒ ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจรับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่แล้ว ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของ สบน. ต้องกาหนดการควบคุมการติดตั้งโปรแกรมลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ดังนี้
2.๑ ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใน สบน. เพื่อป้องกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบงานนั้น
2.๒ ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทา
หน้าทีด่ าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใน สบน.
2.๓ การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบงานต้องมีการขออนุมัติให้ติดตั้งก่อน
ดาเนินการ
2.4 กาหนดให้มีการจัดเก็บรหัสโปรแกรม (Source Code) และบรรณานุกรมคาศัพท์
(Library) สาหรับโปรแกรมของระบบงานไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
2.๕ กาหนดให้ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบระบบงานตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน เพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบงาน เช่น
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบงาน เป็นต้น
2.๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
อย่างครบถ้วนก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบงาน
2.๗ ทาการปรับปรุง Library สาหรับโปรแกรมระบบงาน ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับระบบทั้งหมดที่ทาการติดตั้ง
2.๘ ในกรณีที่เป็นการติดตั้งระบบเพื่อทดแทนระบบงานเดิม ให้ทาการสารองข้อมูล
ที่จาเป็น เช่น ฐานข้อมูล โปรแกรม ค่าปรับแต่งและติดตั้งระบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้น
หากการติดตั้งทาไม่สาเร็จจะได้สามารถถอยหลังกลับไปใช้ระบบงานเดิมได้
2.๙ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแปลงข้อมูลในระบบงานเดิมไปสู่ข้อมูลในระบบงานที่
ทาการติดตั้ง ให้กาหนดแผนการถ่ายโอนหรือแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมไปสู่ระบบงานใหม่ ให้ถ่ายโอนข้อมูล
ตามแผนฯ และร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีการถ่ายโอนไปนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
2.๑๐ ให้กาหนดแผนการติดตั้งสาหรับระบบงานซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่จะดาเนินการ
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า เช่น แผนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบบ
เครือข่าย และอื่นๆ
2.๑๑ สาหรับโปรแกรมที่จะทาการติดตั้ง ให้ตรวจสอบก่อนว่าจะไม่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตโปรแกรมนั้น
2.๑๒ ให้อ่านและปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานโปรแกรมที่จะทาการติดตั้ง
อย่างเคร่งครัด
2.๑๓ สาหรับการติดตั้งโปรแกรมเอนกประสงค์ (Utility Software) ต้องตรวจสอบก่อน
ว่าเป็นโปรแกรมที่มีการทางานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
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2.๑๔ ติดตั้งโปรแกรมสานักงานแก้ไขช่องโหว่ (Patch) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ตามความจาเป็น เช่น โปรแกรมสานักงานแก้ไขช่องโหว่สาหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสานักงานแก้ไข
ช่องโหว่สาหรับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
2.15 ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) บนระบบงานที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
ก่อนเปิดระบบให้บริการ
2.๑๖ จัดให้มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนระบบงานที่ทาการติดตั้ง
ข้อ ๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดให้มีการทบทวนการทางานของ
ระบบงานภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical review of applications after
Operating system changes) ดังนี้
3.๑ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
3.๒ พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้ง
วางแผนด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ ในกรณีที่ สบน. ต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการใหม่
ข้อ ๔ การดาเนินงานของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
จาก ศทส. และนาเสนอให้ ผอ. สบน. ลงนาม หรือ ผู้ซึ่ง ผอ. สบน. มอบหมายลงนาม โดยคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง (คคค.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
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ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การลงทะเบียนขอเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Mail และระบบงานในภายใน
สบน. ให้ใช้แบบ ศทส.01 แบบฟอร์มพนักงานใหม่
(2) การลงทะเบียนขอติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ สบน. ให้ใช้
แบบ ศทส.02 แบบฟอร์มลงโปรแกรมเพิ่ม ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สบน.
(3) การลงทะเบียนขออนุญาตใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย สบน. สาหรับ
บุคคลภายใน สบน. ให้ใช้แบบ ศทส.03 แบบฟอร์มเข้าใช้เครื อข่าย (บุคคลภายใน)
(4) การลงทะเบียนขออนุญาตใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย สบน. สาหรับ
บุคคลภายนอก สบน. ให้ใช้แบบ ศทส.04 แบบฟอร์มเข้าใช้เครือข่าย (บุคคลภายนอก)
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ภาคผนวก ข
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่ สบน. กาหนด
มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
๒. ชุดโปรแกรมสานักงาน Microsoft Office
๓. โปรแกรม Acrobat Reader
๔. โปรแกรมประเภท Zip File
๕. โปรแกรม Anti-virus (NOD 32)
๖. โปรแกรม Microsoft Lync
๗. โปรแกรม Flash Player
๘. โปรแกรมเขียนข้อมูล (Nero Burning ROM)
๙. โปรแกรมรหัสผ่านเดียว (Single Sign-on)
๑๐. โปรแกรมประเภท Browser (Firefox, Chrome)
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ภาคผนวก ค
แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการบริหารจัดการหนี้
สาธารณะ โดยการวางแผน กากับ และดาเนินการก่อหนี้ ค้าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล
หน่วยงานในกากับดูแล ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชาระหนี้ของรัฐบาล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จึงได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ ในขณะเดียวกันระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ สบน.
อาจได้รับความเสียหายจากการให้บริการ ซึ่งได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การบุกรุก (Hacker) ไฟฟ้าดับ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีท่ าให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) จึงต้องจัดทาแผนรองรับการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง และเป็นแนวทางในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมใช้งาน
๒.๒ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๒.๓ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
๒.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๓. ประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่ อความเสียหายของระบบฐานข้อมูลแลสารสนเทศ
มีความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นสูงไปต่า ตามลาดับดังนี้
๓.๑ ความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับ
๓.2 ความเสี่ยงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายชารุด
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๓.3 ความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์
๓.๔ ความเสี่ยงจากการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (Hacker)
๓.5 ความเสี่ยงจากไฟไหม้
๔. แผนการป้องกันและเตรียมความพร้อม
๔.1 กรณีไฟฟ้าดับ
๔.1.๑ ติดตั้งอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply, UPS) ที่ สบน.
สาหรับในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งจะสามารถสารองไฟฟ้าไว้ได้ เป็นระยะเวลา 20-25 นาที ซึ่งเพียงพอที่จะสั่ง
การให้ระบบปิดการทางาน (Shutdown) โดยที่ไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือข้อมูล
๔.1.๒ ประชาสัมพันธ์การปิดระบบสารสนเทศเพื่อให้บุคลากรรับทราบ
๔.2 กรณีที่ระบบเครือข่ายมีปัญหา
๔.2.๑ ติดตั้งเส้นทางสารองสาหรับระบบงานบริการ ให้สามารถบริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
๔.2.๒ จัดจ้างบริษัทดาเนินการบารุงรักษาระบบเครือข่าย
๔.2.3 สารองข้อมูลและระบบงาน (Back up) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น เมื่อข้อมูลถูกทาลายหรือถูกบุกรุก หรือไม่สามารถให้บริการได้
๔.3 กรณีเครื่องแม่ข่ายชารุด
๔.3.๑ Hard disk แบบ RAID-๕ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายให้แก่ระบบงานต่างๆ
4.3.2 ดาเนินการต่ออายุการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔.4 กรณีไวรัสคอมพิวเตอร์
๔.4.๑ ติดตั้งโปรแกรมสานักงานป้องกันและตรวจจับไวรัส (Anti-Virus) ครอบคลุม
ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล
๔.4.๒ Update ข้อมูลไวรัสอย่างสม่าเสมอในทุกวัน โดยโปรแกรมสามารถทาการ
Update ไวรัสได้จาก Server Anti-Virus แบบอัตโนมัติ
๔.4.๓ ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นดิสก์หรือสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
๔.๕ กรณีการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (Hacker)
๔.๕.๑ ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ระบบเครือข่ายและ
ป้องกันการใช้งานระบบเครือข่ายที่ผิดวัตถุประสงค์ ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
4.4.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention
Systems, IPS) เพื่อที่ทาหน้าที่ป้องกัน (Block) การบุกรุกระบบเครือข่าย
๔.6 กรณีไฟไหม้
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดก๊าซ ที่ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ในกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน (ไฟไหม้) เพื่อการควบคุมเพลิงเบื้องต้นได้
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๕. แผนปฏิบัติและขั้นตอนต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
5.1 ขั้นตอนการแก้ไขจากกรณีไฟฟ้าดับ
5.1.1 ตู้ Rack ที่ 3 ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด
5.1.2 ตู้ Rack ที่ 4 ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด
5.1.3 ตู้ Rack ที่ 5 ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูล (Tape)
5.1.4 ตู้ Rack ที่ 6 ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูล (SAN)
5.1.5 ตู้ Rack ที่ 1 และ 2 ให้ปิดอุปกรณ์ Switch และ Appliance
5.1.6 ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
5.1.7 ปิดระบบอุปกรณ์สารองไฟฟ้า
5.2 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา
5.2.๑ ตรวจสอบจากอุปกรณ์ Network Monitor ที่ IP 192.168.1.28 เพื่อ
ตรวจสอบจุดที่เกิดปัญหาและสาเหตุ
๔.2.๒ ประสานงานเจ้าหน้าที่ บริษัท พอยท์ ไอที จากัด (นายสุรพันธ์ พะวันรัมย์
โทร. 087-992-7502)
๔.2.3 ประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท BB Broadband จากัด (นายนิติพนธ์ สมบูรณ์
โทร. 085-160-7973)
5.3 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายชารุด
5.3.๑ เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน ติดตั้งระบบปฏิบัติการและย้ายข้อมูล
๔.3.๒ ประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท พอยท์ ไอที จากัด ในกรณีที่อุปกรณ์อยู่ใน
ระหว่างรับประกัน (นายสุรพันธ์ พะวันรัมย์ โทร. 087-992-7502)
๔.3.3 ประสานงานฝ่ายพัสดุเพื่อเปลี่ยนหมายเลขครุภัณฑ์
5.4 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีไวรัสคอมพิวเตอร์
5.4.๑ ประกาศให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลและทาการสารองข้อมูลที่สาคัญ
5.4.2 ดาเนินการตรวจสอบภาพรวมรวมระบบมอนิเตอร์ ที่ IP 192.168.1.3
๔.4.3 เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่าย
ให้ตัดความเชื่อมโยงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบไวรัสออกจากระบบเครือข่าย
5.5 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (Hacker)
5.5.๑ ตรวจสอบจากอุปกรณ์ Network Monitor ที่ IP 192.168.1.28 เพื่อ
ตรวจสอบจุดที่เกิดปัญหาและสาเหตุ
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๔.5.๒ ตรวจสอบช่องโหว่หรือความเสียหายจากการถูกโจมตี เพื่อป้องกันโดยการปิด
Port ที่ไม่จาเป็นต่อไป
๔.5.3 ประสานงานเจ้าหน้าที่บริษัท พอยท์ ไอที จากัด ในกรณีที่อุปกรณ์อยู่ใน
ระหว่างรับประกัน (นายสุรพันธ์ พะวันรัมย์ โทร. 087-992-7502)
5.6 ขั้นตอนการแก้ไขกรณีไฟไหม้
5.6.๑ ตัดระบบจ่ายไฟ เพื่อลดความเสียหาย
๔.6.2 ตรวจสอบความเสียหายและทาความสะอาดสารเคมี (FM 200) ที่ทาการฉีดพ่น
ออกมา เพื่อแจ้งบริษัท พอยท์ ไอที จากัด (นายสุรพันธ์ พะวันรัมย์ โทร 087-992-7502) เพื่อเติมสารเคมีต่อไป
6. เจ้าหน้าที่ผ้รู ับผิดชอบ
6.1 นายครรชิต พะลัง
6.2 นางสาวปฎิมา พักตร์ผ่อง
6.3 นายมนูญ ทะนันชัย
6.4 นางสาวอรวรรณ วิทูรกิตติกุล

โทร 081-623-8912
โทร 081-493-9918
โทร 089-122-7850
โทร 089-488-8699

7. การซ้อม
กาหนดให้มีการซ้อมและทบทวนความเข้าใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากหน่วยงาน
ใกล้เคียง เช่น สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น กาหนดแผนการซ้อมกรณี
ไฟไหม้ต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สบน. เพื่อเข้าร่วมในการซ้อมด้วย
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ภาคผนวก ง
ผู้รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
๗
๘
๙
1๐
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อุปกรณ์
อุปกรณ์ประเภท Firewall
อุปกรณ์ด้านเครือข่าย Network
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
อุปกรณ์ SSL & Radius
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
อุปกรณ์ Infoblox (DNS & DHCP)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
อุปกรณ์ Video Conference
อุปกรณ์ PDMO Channel

ครรชิต ปฏิมา มนูญ อรวรรณ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (CS-DRMS)
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Model)
ระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS - TR)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ครรชิต ปฏิมา มนูญ อรวรรณ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
ระบบติดตามการเตือนภัยการบริหารผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI)
×
×
×
×
ระบบการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ (KM)
×
×
×
ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)
×
×
×
ระบบเว็บไซต์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th)
×
×
×
ระบบบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
×
×
×

พื้นฐาน (DPL)
13 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการเงินกู้ในประเทศและเงินให้กู้ต่อ

14 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยนิ้วมือ
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×
×

×
×

×
×
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15
16
ที่
17
18
19
20
21
22
23
24

ระบบ Stat Xchange
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
อุปกรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)
ระบบ Microsoft LYNC
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการบริหารการชาระหนี้ (DMTR)
ระบบประชุมทางไกล Video Conference
ระบบ PDMO Channel
ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่งของ
ประเทศ (PITL)
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×
×
×
×
×
×
ครรชิต ปฏิมา มนูญ อรวรรณ
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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ภาคผนวก จ
ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๑. ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนตามแบบ ศทส. 03 โดยจะได้ชื่อผู้ใช้งาน (User name)
และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
๒. ผู้ใช้งานต้องทาการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอ
เป็นเวลานาน
๓. ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่าเสมอ
เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟท์แวร์เป็นการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามต่างๆ
๔. ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการปิดหรือยกเลิกระบบการป้องกันไวรัส ที่ติดตั้งอยู่
๕. หากผู้ใช้พบหรือสงสัยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
(Malware) ห้ามมิให้ผู้ใช้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของชุดคาสั่ง
ที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องอื่นๆ ได้
๖. ผู้ใช้งานควรจะเก็บรักษาสื่อสารองข้อมูล (Backup media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
๗. ผู้ใช้งานไม่ควรเก็บข้อมูลสาคัญขององค์กรไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ท่าน
ใช้งานอยู่
8. หากผู้ใช้งานลาออกจะต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที เพื่อป้องกัน
การสวมสิทธิ
----------------------------------------------
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