นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕

คานา
ปั จ จุ บั น มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ กั น อย่ า ง
แพร่หลายมากขึ้นในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน การ
บริหารและการตัดสินใจในการดาเนินภารกิจภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชน รวมถึงการนาสารสนเทศมาใช้ในการ
กาหนดนโยบาย และการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันปัญหาความไม่น่าเชื่อถือของสารสนเทศอันเนื่องมาจาก
ความไม่ ทั น สมั ย ความไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพี ย งพอ โดยหั ว ใจส าคั ญ ของความมั่ น คงปลอดภัย ของข้ อ มูล
สารสนเทศประกอบด้ ว ย หลั ก แนวคิ ด CIA ประกอบด้ ว ย Confidentiality (ความลั บ ) โดยข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศจะต้องเข้าถึงได้โดยผู้มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อมูลและระบบสารสนเทศจึงต้องมีมาตรการ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอในการรักษาความลับของข้อมูลนั้น Integrity (ความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์) รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล Availability (ความพร้อมใช้) ระบบสารสนเทศจะถูกเข้าใช้
หรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น โดยผู้ใช้ระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ปัจจุบันพบปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเกิดปัญหาเนื่องมาจากช่องโหว่ หรือจุดอ่อนของระบบสารสนเทศ
การขาดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ชัดเจน และการนามาตรการไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้
จัดทาประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของภาครัฐ
ได้ใช้จัดทาแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อช่วยให้การดาเนิน
กิจกรรมหรือการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจาปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกคน
ในกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความรู้ เข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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๑. บทนา
๑.๑ หลักการ
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ในมาตรา ๕ “หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดย
หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อ ถื อ ได้ ” และตามประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิบั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ด้ า นสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญสาหรับการดาเนินงานราชการ และเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสาหรับองค์กร
ซึ่งจะได้รับการป้องกันรักษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในระบบสารสนเทศที่มีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึง แต่ ก็คงมี
ความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อยู่ในวงกว้าง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล หรือมีการลักลอบนาข้อมูล
ไปใช้ในทางมิชอบ สร้างความเสียหายต่อองค์กรได้
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศจึงมีสาคัญ อย่างยิ่งต่อองค์กร ที่จะต้องมี
การวางแผนและมีกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกต่อความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามที่เข้ามาในระบบสารสนเทศ องค์กรจึงได้จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อ งนาไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์
การจั ด ท านโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑) ก าหนดขอบเขตของการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทาเป็นบรรทัดฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร และบุคลากรอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร
๓) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและระบบสารสนเทศของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีมาตรการในการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ลดผลกระทบ ลดความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในระบบสารสนเทศ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔

๔) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ข้ อ มู ล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และระบบเครื อ ข่ า ยของกรม
วิทยาศาสตร์บริการมีความมั่นคงปลอดภัยจากสถานการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่คาดคิดในระบบสารสนเทศ
๕) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์บ ริการสามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่อง
และเมื่อเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
๖) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย สาหรับผู้บริหาร ผู้ดูแล
ระบบ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก

๑.๓ องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
องค์ประกอบของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับนี้ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ NIST Cybersecurity Framework โดยแนวทางปฏิบัตินี้ ประกอบด้วย
วั ตถุป ระสงค์ ผู้ เกี่ย วข้อง และรายละเอียด หรือขั้นตอนแนวปฏิบัติ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๑.๔ บทบังคับใช้
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้
ครอบคลุมข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเคร่งครัด ภายใต้การสนับสนุน
และติดตามการประยุกต์ใช้ โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรณีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ เกิดอันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่ง
ผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น

๑.๕ การเผยแพร่และทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติได้นาออกเผยแพร่
โดยการประกาศแจ้งเวียนในระบบสารสนเทศเครือข่ายภายใน (Intranet) และเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของกรม
วิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (https://www.dss.go.th) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
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๒. คานิยาม
๑. คาเรียกแทนหน่วยงานในเอกสารฉบับนี้ เช่น กรม หมายความว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒. ผู้บริหารระดับสูง หมายความว่า ผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารราชการของ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
๓. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายความว่า การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับด้านสารสนเทศ ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔. ผู้ใช้งาน หมายความว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารขององค์กร
ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้งานทั่วไป อันได้แก่
๔.๑ ผู้บริหารสูงสุด หมายความว่า อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔.๒ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer :
DCIO) หมายความว่า รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๔.๓ ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลห้องเครื่อง หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔.๔ ผู้พัฒนาระบบ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น
๔.๕ เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเหมาบริการ
และเจ้าหน้าที่ประจาโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔.๖ บุคคลภายนอก หมายความว่า บุคคลที่กรมวิทยาศาสตร์บริการอนุญาตให้เข้ามาใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมวิ ทยาศาสตร์บริ ก ารได้ชั่ว คราว เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน งานของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เช่น พนักงานหรือลูกจ้างบริษัทภายนอกที่เข้ามาติดตั้งหรือดูแลรักษาระบบ
ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หรือนิสิตนักศึกษา
ฝึกงาน
๕. สิทธิ์ของผู้ใช้งาน หมายความว่า สิทธิ์ทั่วไป สิทธิ์จาเพาะ สิทธิ์พิเศษ และสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน
๖. สินทรัพย์ (Asset) หรือ ทรัพย์สินสารสนเทศ หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าสาหรับองค์กร อันได้แก่
๖.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
๖.๒ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด
๖.๓ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๗. การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) หมายความว่า การอนุญาต การกาหนด
สิทธิ์ หรือการมอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุ ญาตเช่นว่านั้นสาหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกาหนดข้ อ ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
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๘. ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ (Information Security) หมายความว่า การ
ด ารงไว้ ซึ่ ง ความลั บ (Confidentiality) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น (Integrity) และสภาพพร้ อ มใช้ ง าน
(Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด
(Accountability) ห้ามปฏิเสธความรับผิ ด (Non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ
หมายความรวมถึง การป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย ขัดขวาง เปลี่ ยนแปลงแก้ไข
ทาสูญหาย ทาให้เสียหาย ถูกทาลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ
๙. เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Information Security Event) หมายความว่า กรณีที่ระบุการเกิด
เหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยหรื อมาตรการป้องกันที่ล้ มเหลว หรือเหตุการณ์อันนาไปสู่ปัญหาด้านความมั่น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑๐. สถานการณ์ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ ไม่ อ าจคาดคิ ด (Information Security
Incident) หมายความว่ า สถานการณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ ไม่ อ าจคาดคิ ด
(Unwanted or Unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัย
ถูกคุกคาม
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หมวดที่ ๑ นโยบายการเข้าถึง และการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สาหรับการควบคุมการเข้าถึงและการใช้
งานระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด
และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
๑) กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๓) ผู้ใช้งาน
แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
เพื่อให้การเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย กาหนดให้ผู้ดูแลระบบมี
แนวปฏิบัติดังนี้
๑. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
๑.๑ ผู้ดูแลระบบ จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ต้องการใช้งานได้ ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจาก ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของข้อมูล/เจ้าของระบบ ตามความจาเป็นต่อการใช้งาน เท่านั้น
๑.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศรวมทั้งมีการทบทวน
สิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
๑.๒.๑ กาหนดเกณฑ์ในการอนุญาตให้ เข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตการกาหนดสิทธิ์ หรือการมอบอานาจ ดังนี้
๑.๒.๑.๑ กาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น
- อ่านอย่างเดียว
- สร้างข้อมูล
- ป้อนข้อมูล
- แก้ไข
- อนุมัติ
- ไม่มีสิทธิ์
๑.๒.๑.๒ กาหนดเกณฑ์การระงับสิทธิ์ มอบอานาจ ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ
การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ที่ได้กาหนดไว้
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๑.๒.๑.๓ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒.๑.๔ บุ คคลจากหน่ว ยงานภายนอกที่ ต้ องการสิ ทธิ์ใ นการเข้ า ใช้ง านระบบ
สารสนเทศของหน่ ว ยงานจะต้ อ งขออนุ ญาตเป็นลายลั ก ษณ์ อัก ษรต่ อ ผู้ อานวยการกองหอสมุ ดและศู น ย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๒. การแบ่งประเภทของข้อมูลและการจัดลาดับความสาคัญหรือลาดับชั้นความลับของข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์บริการใช้แนวทางตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็ นมาตรการที่ล ะเอียดรอบคอบ ถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัด การ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กาหนดกระบวนการ
และกรรมวิธีต่อเอกสารที่สาคัญไว้ ดังนี้
๒.๑ จัดแบ่งประเภทของข้อมูล ออกเป็น
๒.๑.๑ ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลยุทธศาสตร์และคา
รับรอง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นต้น
๒.๑.๒ ข้อมูลสารสนเทศด้านการให้บริการ ได้แก่ บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
บริการกิจกรรมทดสอบความชานาญ บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการ
ทดสอบ สอบเทียบ และบริการรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
๒.๒ จัดแบ่งระดับความสาคัญของข้อมูล ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับที่ ๒ ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับที่ ๓ ข้อมูลที่มีระดับความสาคัญน้อย
๒.๓ จัดแบ่งลาดับชั้นความลับของข้อมูลดังนี้
“ข้อมูลลับที่สุด” หมายถึง ข้อมูลที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด
“ข้อมูลลับมาก” หมายถึง ข้อมูลที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
“ข้อมูลลับ”
หมายถึง ข้อมูลที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้ เกิด
ความเสียหาย
“ข้อมูลทั่วไป” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ทั่วไปได้
๒.๔ การจัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึง
ระดับที่ ๑ ระดับชั้นสาหรับผู้บริหาร
ระดับที่ ๒ ระดับชั้นสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ระดับที่ ๓ ระดับชั้นสาหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕ การกาหนดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กาหนดไว้เป็นช่วงเวลาเข้าถึงได้ดังนี้
๙

ลาดับ
เวลาที่เข้าถึงได้
ข้อมูล / ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
๑ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. - ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
๒ ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- เว็บไซต์
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบลาออนไลน์
- ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
- ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบผลงานวิจัยที่นาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์
- ระบบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
- ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบ Back Office
- ระบบบริการทดสอบ สอบเทียบ
- ระบบฐานข้อมูล OTOP
- ระบบ e-Learning
- ระบบบริการทดสอบความชานาญ
- ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบยื่นขอรับรองออนไลน์
- ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์
ส่วนที่ ๒ การใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
(Business Requirement for access control)
เพื่อเป็นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรม รวมทั้งการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจ ข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย และการใช้งานตามภารกิจ โดยมีแนว
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ ดังนี้
๒.๑ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
๒.๑.๑ ผู้ ดู แ ลระบบ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบบั น ทึ ก และติ ด ตามการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ
๒.๑.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง
๒.๒ จาแนกกลุ่มผู้ใช้งานและกาหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตามสิทธิ์ และภารกิจดังนี้
๒.๒.๑ Executive คือ กลุ่มผู้บริหาร อธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิบดี ผู้อานวยการกองหรื อ
เทียบเท่า
๑๐

๒.๒.๒ Administrator คือ กลุ่มของผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒.๒.๓ Officer คือ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเป็นบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒.๒.๔ Consultant คือ กลุ่มที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้างที่มีระยะสัญญาจ้างกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒.๒.๕ Guest คือ ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศชั่วคราว
ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
เพื่อบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมั่นใจได้ว่ามีเฉพาะผู้
ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศตามที่กาหนดเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้ โดยมีแนว
ปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน ดังนี้
๓.๑ สร้างความรู้ ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน
๓.๑.๑ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคาม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอย่างไม่ระมัดระวัง โดยจัดให้มีการอบรมผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๑.๒ กรณีเป็นผู้ใช้งานจากภายนอกที่ได้รับ สิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ จะต้องได้รับ
การชี้แจงและทาความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เมื่อ
ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๓.๒ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration)
๓.๒.๑ ผู้ ดู แ ลระบบ จั ด ท าแบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง าน ส าหรั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๓.๒.๒ ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้าซ้อน
๓.๒.๓ ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิ์ในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามรายละเอียดสิทธิ์ในแต่ละภารกิจในส่วนที่ ๒
๓.๒.๔ ผู้ดูแลระบบต้องชี้แจง และแจ้งผู้ใช้งาน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ ผู้ใช้งานทราบถึง
สิทธิ์ หน้าที่รับผิดชอบ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
๓.๒.๕ กาหนดให้มีการยกเลิก เพิกถอนการอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศ การตัดออกจาก
ทะเบียนผู้ใช้งาน เมื่อได้รับแจ้งจากต้นสังกัด หรือเมื่อมีการลาออก เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง โยกย้าย หรือสิ้นสุด
การจ้าง เป็นต้น
๓.๓ การบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Management)
๓.๓.๑ กาหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่รับผิดชอบ ความจาเป็นในการ
ใช้งาน และทบทวนสิทธิ์สม่าเสมอ
๓.๓.๒ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศตามหน้ า ที่
รับผิดชอบ และจัดเก็บข้อมูลการมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานไว้เป็นฐานข้อมูล
๓.๓.๓ ในกรณีที่ต้องให้ สิทธิ์พิเศษนอกเหนือจากภาระงานที่กาหนด จะต้องได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากต้นสังกัด และผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทาขอ
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการให้สิทธิ์พิเศษดังกล่าวจะต้องกาหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน และเมื่อพ้นกาหนดการให้
สิทธิ์พิเศษ จะต้องระงับการใช้งานทันที
๑๑

๓.๔ การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management)
๓.๔.๑ ผู้ดูแลระบบกาหนดรหัสผ่านชั่วคราวในครั้งแรกให้แก่ผู้ใช้งาน จากนั้นส่งมอบให้ผู้ใช้งาน
เป็นเอกสารปิดผนึกที่เป็นความลับ เมื่อผู้ใช้งานได้รับจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที ภายใน ๗ วัน
๓.๔.๒ การตั้งรหั ส ผ่ านใหม่จ ะต้ อ งตั้ง รหั ส ให้ มี ความยากในการคาดเดา โดยรหั ส ผ่ านต้ อ ง
ประกอบด้วย ตัวอักษรเล็ก ตัวอักษรใหญ่ สัญลักษณ์พิเศษ ๘ หลัก (digits)
๓.๔.๓ กาหนดให้การเข้ารหัสผิดได้ ไม่เกิน ๓ ครั้ง กรณีบัญชีผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานได้
เนื่องจากเข้ารหัสผิดเกินจานวนครั้งที่กาหนด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ และแจ้งความจานงค์ขอตั้งรหัสผ่านใหม่
๓.๔.๔ กาหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก ๆ ๑๘๐ วัน
๓.๕ การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of user access right)
ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๓.๕.๑ พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในระบบแยกตามหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดสิทธิ์ที่ได้รับ
ของแต่ละบุคคล
๓.๕.๒ จัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเพื่อดาเนินการทบทวนรายชื่อและ
สิทธิ์การเข้าใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่
๓.๕.๓ ดาเนินการแก้ไขข้อมูล สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งกลับ
๓.๕.๔ ขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เมื่อลาออกต้องดาเนินการภายใน ๗ วัน
หรือ เมื่อเปลี่ยนตาแหน่งงานภายในต้องดาเนินการภายใน ๑๕ วัน
ส่วนที่ ๔ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibility)
๔.๑ การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
๔.๑.๑ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับ
ผู้อื่น รวมทั้งห้ามทาการเผยแพร่ แจกจ่าย ทาให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง
๔.๑.๒ การกาหนดรหัสผ่าน (Password) ทีเ่ ดาสุ่มได้ยาก ซึ่งประกอบด้วย
- กาหนดให้ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร
- ไม่กาหนดรหัสผ่านอย่างเป็นแบบแผน เช่น “abcdef”, “aaaaa” เป็นต้น
- การกาหนดรหัสผ่านใหม่ต้องไม่ซ้ากับของเดิมครั้งสุดท้าย
- ไม่กาหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ, นามสกุล หรือวันเกิด เป็นต้น
- ไม่กาหนดรหัสผ่านที่เป็นคาศัพท์ในพจนานุกรม
- ไม่กาหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว
๔.๑.๓ ไม่ ใ ช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจ ารหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลอั ต โนมั ติ
(Save Password) สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่
๔.๑.๔ ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
๔.๑.๕ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ไม่เกิน ๑๘๐ วันหรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือน
ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
๑๒

๔.๒ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานอุปกรณ์
การป้องกันอุปกรณ์เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ขณะที่ไม่
มีผู้ดูแลอุปกรณ์ ดังนี้
๔.๒.๑ มีการกาหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินขององค์กรและควบคุมไม่ให้มีการทิ้ง หรือปล่อย
ทรัพย์สินสารสนเทศที่สาคัญให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ คือ การจัดการบริเวณ
ล้อมรอบ การควบคุมการเข้าออก การจัดบริเวณการเข้าถึงกรณีมีการส่งผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก การจัด
วางอุปกรณ์ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางานในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
๔.๒.๒ การทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่าง ๆ เจ้าของข้อมูลต้องปฏิบัติตาม แนว
ทางการทาลาย ดังนี้
ลาดับ
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
แนวทางการทาลาย
๑ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive)
- ทาลายข้อมูลตามแนวทางของ DOD 5220.22ฮาร์ดิสก์ (Hard disk)
M ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ อเมริกา ซึ่งเป็น
เอ็กเทอนอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard disk) มาตรฐานการท าลายข้ อ มู ล โดยการเขี ย นทั บ
ข้อมูลเดิมหลายๆ รอบ
- ทุ บ ท าลาย หรื อ บดให้ อุ ป กรณ์ เ สี ย หายไม่
สามารถนาไปใช้งานได้
๒ แผ่นซีดี / ดีวีดี (CD/DVD)
- ใช้วิธีการตัด เผา ทาให้สิ้นสภาพการใช้งาน
๓ เทป
- ใช้วิธีทุบ ทาลายให้เสียหายสิ้นสภาพการใช้งาน
๔ กระดาษ
- ตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร
๔.๒.๓ ผู้ใช้งานอาจนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยการรับ-ส่งข้อมูลสาคัญ หรือ ข้อมูลซึ่งเป็นความลับให้มี
การเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล SSL หรือ VPN
๔.๓ การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk and Clear
Screen Policy)
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้ ก าหนดแนวปฏิบั ติ เพื่ อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ ท รั พ ย์สิ น สารสนเทศ เช่น
เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มี สิทธิ์ รวมถึง
กาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๔.๓.๑ ผู้ใช้งานต้องออกจากระบบสารสนเทศทันทีที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
๔.๓.๒ ผู้ใช้งานต้องตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล็อคหน้าขณะที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ภายใน ๑๕ นาที
ให้เครื่องล๊อคหน้าจอ และต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอได้
๔.๓.๓ ผู้ใช้งานต้องล็อคใส่รหัสผ่านป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ สื่อบันทึกข้อมูล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สาคัญเมื่อไม่ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้งโดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
๔.๓.๔ กรณีข้อมูลสาคัญที่บันทึกไว้ใน กระดาษ สื่อบันทึกข้อมูลแฟลชไดร์ฟ หรือ ฮาร์ดดิสก์
เมื่อไม่ใช้งาน ต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ทิ้งวางไว้บนโต๊ะทางานโดยไม่มีผู้ดูแล
๑๓

๔.๓.๕ ผู้ ใช้งานต้องทาความเข้าใจในการป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ และ
สร้างความตระหนักในการที่จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔.๔ การใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เพื่อให้ การใช้งานระบบสารสนเทศมี ความปลอดภัย และไม่ส่ งผลกระทบต่อ ความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้งาน ดังนี้
๔.๔.๑ การกระทาใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของผู้ใช้งาน (Username) อันมีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นความผิด ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วน
บุคคลซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
๔.๔.๒ ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้สินทรัพย์หรือระบบสารสนเทศ
ของหน่ ว ยงานและหากการพิสู จ น์ ตัว ตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหั ส ผ่ านล็ อ คก็ดี หรือเกิดจากความ
ผิดพลาดใด ๆ ก็ดี ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที
๔.๔.๓ ผู้ใช้งานต้องตระหนักและระมัดระวังต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือเป็นบุคคลภายนอก
๔.๔.๔ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีระดับความสาคัญ ที่อยู่ในการครอบครอง/ดูแลของ กรม
วิทยาศาสตร์ บ ริ การ ห้ ามไม่ให้ ทาการเผยแพร่ เปลี่ ยนแปลง ทาซ้า หรือทาลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหารสูงสุด
๔.๔.๕ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเก็บรักษา ใช้งาน และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม
เห็นสมควร และไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทาการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ใช้งานที่ครอบครองข้อมูลนั้น ยกเว้นในกรณีที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องการตรวจสอบข้อมูล หรือคาดว่า
ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการอาจแต่งตั้งให้ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ทาการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
๔.๔.๖ ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer (หมายถึง วิธีการจัด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กาหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน
หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทาให้สามารถใช้โปรแกรม
หรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (File Server) เท่านั้น)
หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์เรนท์ (BitTorrent), อีมูล (Emule) เป็นต้น เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจาก ผู้บริหารสูงสุด
๔.๔.๗ ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมออนไลน์ทุกประเภท เพื่อความบันเทิง เช่น การ
ดูหนัง ฟังเพลง เกมส์ เป็นต้น
๔.๔.๘ ห้ามใช้สินทรัพย์ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการที่จัดเตรียมให้ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล
ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อ
ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔.๔.๙ ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรบกวน ก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือใช้ในการโจรกรรมข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือกระทบต่อ
ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔.๔.๑๐ ห้ามใช้ระบบสารสนเทศของ กรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อประโยชน์ทางการค้า
๑๔

๔.๔.๑๑ ห้ามกระทาการใด ๆ เพื่อการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่น
ใด ในเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ห้ามกระทาการใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม
ส่วนที่ ๕ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติสาหรับผู้ดูแล
ระบบ ดังนี้
๕.๑ การใช้งานบริการเครือข่าย
๕.๑.๑ กาหนดระบบสารสนเทศที่ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง โดยระบุเครือข่ายหรือบริการที่
อนุญาตให้มีการใช้งานได้
๕.๑.๒ กาหนดข้อปฏิบัติสาหรับผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
๕.๑.๓ กาหนดการใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์
(Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet) เป็ น ต้ น โดยต้ อ งให้ สิ ท ธิ์ เ ฉพาะการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๒ การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ อ ยู่ ภ ายนอก กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (User
authentication for external connections)
๕.๒.๑ เมื่อผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อต้องเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ต้องแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) ทุกครั้ง
๕.๒.๒ มีการตรวจสอบผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ เข้าถึงระบบข้อมูล โดยจะต้องมี
วิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานตัวจริงด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password)
๕.๒.๓ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้อง
ได้รับอนุญาตจาก ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องมีการ
เข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้วย VPN
๕.๓ การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment identification in network)
๕.๓.๑ กาหนดให้ ร ะบบสารสนเทศที่ต้ องมีการควบคุม การเข้าถึ ง โดยระบุเครือข่าย IP
Address และ MAC Address
๕.๓.๒ จัดทาบัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้เชื่อมกับระบบเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ IP Address MAC
Address สถานที่ติดตั้ง ผู้ใช้งาน เป็นต้น
๕.๓.๓ การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย จะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๕.๓.๔ ต้องใช้ ไฟร์ ว อลล์ (Firewall) ที่ส ามารถกาหนดหมายเลขอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้
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๕.๓.๕ จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดที่เกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก พร้อมทั้งระบุอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบเครือข่าย
๕.๓.๖ แผนผังเครือข่าย เป็นเอกสารในระดับลับมากจะต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัย ควบคุม
การเผยแพร่ และทบทวนแผนผังระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๔ การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับการตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote diagnostic and
configuration port protection)
๕.๔.๑ การเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพ
และทางเครือข่ายต้องมีการตั้งรหัสผ่านและให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๕.๔.๒ มีการป้องกันโดยการปิดบริการ (Services) การเข้าถึงช่องทางที่ใช้บารุงรักษาระบบ
ผ่านเครือข่าย และเปิดใช้เฉพาะอุปกรณ์และเวลาที่จาเป็นเท่านั้น
๕.๔.๓ ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบให้
ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น
๕.๔.๔ ติดตั้งเครื่องมือตรวจจับและป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย
๕.๕ การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in network)
กาหนดให้มีการแบ่งแยกเครือข่ายตามประเภทการใช้งานเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
๕.๕.๑ Internet แบ่งแยกเครือข่ายเป็นเครือข่ายย่อย ๆ ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อควบคุมการ
เข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕.๕.๒ Intranet แบ่งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศภายใน
๕.๖ การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control)
เพื่อควบคุมการเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างกัน ให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย ได้กาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
๕.๖.๑ จากัดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย
๕.๖.๒ ระบบเครือข่ายต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall, IDS/IPS )
๕.๖.๓ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางที่
ปลอดภัยที่กาหนดไว้เท่านั้น
๕.๖.๔ ต้องระบุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย
๕.๖.๕ ห้ามผู้ใดกระทาการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทาการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง
ได้แก่ อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายหลัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
๕.๖.๖ ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) จากัดสิทธิ์การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบเครือข่าย ที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) จากัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
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(๓) จากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เส้นทางอื่น ๆ ได้
(๔) ระบบเครือข่ายทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบ
เครือข่ายอื่น ๆ ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก รวมทั้งต้องมี
ความสามารถในการตรวจจับโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ด้วย
(๕) ระบบเครื อ ข่ า ยต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion Prevention
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในลักษณะที่ผิดปกติ
(๖) กาหนดการป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่าง
ชัดเจนและต้องทบทวนการกาหนดค่า Parameter ต่าง ๆ เช่น IP Address อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หากมีการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
(๗) ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของ
บุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในลักษณะที่ผิดปกติ โดยมีการตรวจสอบการบุก
รุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบุค คลที่
ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
(๘) IP address ของระบบงานเครือข่ายภายในจาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงาน
ภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็ น ได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูล เกี่ยวกับ
โครงสร้างของระบบเครือข่ายได้โดยง่าย
(๙) การใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ดูแลระบบและจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
๕.๗ การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)
การจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียน
ของข้อมูลหรือ สารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งานตามภารกิจ
ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ในการจัดเส้นทางบนเครือข่าย ดังนี้
๕.๗.๑ ควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่าน
หรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งาน
ตามภารกิจ
๕.๗.๒ ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
๕.๗.๓ กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่ายและชื่อโดเมน เพื่อแยกเครือข่ายย่อย เครือข่าย
ภายในและภายนอก
๕.๗.๔ ต้ อ งก าหนดตารางของการใช้ เ ส้ น ทางบนระบบเครื อ ข่ า ย บนอุ ป กรณ์ จั ด เส้ น ทาง
(Router) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อควบคุมผู้ใช้งานเฉพาะเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
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ส่วนที่ ๖ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต กาหนดแนว
ปฏิบัติสาหรับผู้ดูแลระบบ ดังนี้
๖.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย
การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมโดยแสดงวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย โดยมี
แนวปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑.๑ กาหนดให้ระบบไม่แสดงรายละเอียดสาคัญหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบ ก่อนที่
การเข้าสู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
๖.๑.๒ กาหนดให้ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้เมื่อพบว่ามีการพยายาม
คาดเดารหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
๖.๑.๓ จากัดระยะเวลาสาหรับใช้ในการป้อนรหัสผ่าน โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อนรหัสผ่านภายใน
เวลา ๑๕ นาที เพื่อเข้าใช้งานระบบ
๖.๑.๔ จากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจากอาจ
สร้างความเสียหายให้กับระบบได้
๖.๒ การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
๖.๒.๑ ผู้ใช้งานต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๖.๒.๒ หากต้องการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ร่วมกันต้องขึ้นอยู่
กับความจาเป็นทางด้านเทคนิค หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้อานวยการ
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกาหนดกรอบเวลาการใช้งานที่ชัดเจน และยุติ
การใช้งานทันที เมื่อพบความผิดปกติหรือหมดช่วงเวลาที่ขออนุมัติไว้
๖.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System)
กาหนดให้มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการ
ทางานในลักษณะอัตโนมัติซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ ดังนี้
๖.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการกาหนดรหัสผ่าน ซึ่งประกอบด้วยตัวอักขระ ตัวเลข และตัว
อักขระพิเศษ หรือเทคนิคอื่นใดในการบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (Interactive) และมี
คุณภาพ
๖.๓.๒ เมื่อดาเนินการติดตั้งระบบแล้วให้ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของรายชื่อ
ผู้ใช้งานทั้งหมดที่ถูกกาหนดไว้เริ่มต้นซึ่งมาพร้อมกับการติดตั้งระบบโดยทันที
๖.๔ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities)
กาหนดให้มีการจากัด และควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ เพื่อป้องกันการละเมิด
หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่กาหนด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๖.๔.๑ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และต้องมีการ
พิสูจน์ ยืนยันตัวตนสาหรับการเข้าไปใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ เพื่อจากัดและควบคุมการใช้งาน
๖.๔.๒ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่นามาใช้งานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
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๖.๔.๓ จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ออกจากซอฟต์แวร์สาหรับระบบงาน และเก็บบันทึก
การเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้
๖.๔.๔ จากัดสิทธิ์การใช้งาน เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เท่านั้น
๖.๔.๕ กาหนดให้ผู้ดูแลระบบมีการถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้
๖.๕ การกาหนดระยะเวลายุติการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time - Out)
๖.๕.๑ กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใช้งาน รวมทั้งปิดการใช้งานด้วย
หลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งานภายในช่วงระยะเวลา ๑๕ นาที
๖.๕.๒ ระบบที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูงให้กาหนดระยะเวลายุติการใช้งานระบบ เมื่อ
ว่างเว้นจากการใช้งานให้สั้นขึ้นหรือเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้
รับอนุญาต
๖.๖ การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of Connection
Time)
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และโปรแกรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความสาคัญสูง
กาหนดแนวปฏิบัติในการจากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
๖.๖.๑ กาหนดหลักเกณฑ์ในการจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศสาหรับระบบ
สารสนเทศหรือแอปพลิเคชั่ นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุด
ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยกาหนดให้ให้ใช้งานได้ภายใน ๓ ชั่วโมงต่อการเชื่อมต่อ ๑ ครั้ง และ
กาหนดให้ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาราชการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น
๖.๖.๒ กาหนดให้ระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูง ระบบงานที่มีการใช้งานในสถานที่ที่มี
ความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกกรม) มีการจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อไม่เกิน ๓ ชั่วโมงต่อครั้ง
ส่วนที่ ๗ การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ แอปพลิ เ คชั่ น และสารสนเทศโดยไม่ ไ ด้ รั บอนุ ญาต
กาหนดแนวปฏิบัติสาหรับผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ จากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction)
ควบคุมการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน โดยการเข้าใช้งาน การเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชัน
(Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชั่ น ได้กาหนดหลักเกณฑ์การจากัดหรือควบคุมการ
เข้าถึงหรือเข้าใช้งานที่สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ ดังนี้
๗.๑.๑ ผู้ ดูแลระบบต้องกาหนดการลงทะเบียนผู้ ใช้งานของกรมวิทยาศาสตร์บริการตามข้อ
กาหนดการลงทะเบียนผู้ใช้งานและการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมและจากัดสิทธิ์การเข้าถึง
ระบบสารสนเทศและข้อมูล
๗.๑.๒ จากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศต่าง ๆ และหากไม่มีการใช้งานนานเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยยกเลิกการเชื่อมต่อระบบเมื่อครบกาหนดเวลา
๑๙

๗.๑.๓ ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ต้องทาความเข้าใจกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ของหน่วยงาน และต้องลงนามในสัญญาการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗.๑.๔ ผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศของผู้
ให้บริการภายนอก (Outsource) ที่สิ้นสุดการว่าจ้างโดยทันที
๗.๑.๕ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุม การเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ให้มสี ิทธิ์
เข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการนาข้อมูลเข้าและออกจากระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsource)
๗.๒ ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องแยก
ออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ กาหนดให้มีการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Mobile Computing and
Teleworking) โดยกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไว้ ดังนี้
๗.๒.๑ แยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบอื่น และแสดงให้เห็น ถึงผลกระทบ
และระดับความสาคัญต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗.๒.๒ ควบคุมสภาพแวดล้อมของระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนี้
(๑) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน จะต้องควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ และระบบ โดยติดตั้งไว้ใน
ในพื้นที่ปลอดภัย
(๒) ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบซึ่งไวต่อการรบกวน และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพบ
เหตุการณ์ผิดปกติ
๗.๒.๓ ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงานจากภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Mobile Computing and Teleworking) ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว ดังนี้
(๑) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร หรือปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อง
นามาขึ้นทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ
(๒) การเข้ า ถึ ง ระบบโดยการปฏิ บั ติ ง านจากภายนอกต้ อ งขออนุ มั ติ ก ารใช้ ง านจาก
ผู้ อานวยการกองหอสมุดและศูน ย์ สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิด สิ ทธิ์ ให้ ปฏิบัติงานจาก
ภายนอกได้
(๓) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจากภายนอก ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในที่ ป ลอดภัย และงดการใช้ เ ครื อ ข่าย
สาธารณะเพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗.๒.๔ ควบคุมการเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอกตามข้อกาหนด
๗.๒.๕ วางแผนการสารอง และทดสอบการกู้คืนระบบ ตามคู่มือการสารองระบบสารสนเทศ
๗.๓ การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
กาหนดแนวปฏิบั ติและมาตรการเพื่อปกป้องระบบสารสนเทศ ซึ่งจากความเสี่ ยงของการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่ อสารเคลื่ อนที่ โดยผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่ อสาร
เคลื่อนที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
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๗.๓.๑ การป้ องกัน อุป กรณ์คอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่ครอบคลุ ม การใช้ ง าน
อุ ป กรณ์ สื่ อ สารประเภทพกพา ได้ แ ก่ Smart Phone, Notebook, Laptop, Tablet หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ใดใน
ลักษณะเดียวกันนี้ โดยกาหนดให้มีการป้องกัน การเชื่อมต่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่เข้ากับเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗.๓.๒ กาหนดรหั ส ผ่ านที่มี ความมั่น คงปลอดภัยส าหรั บผู้ ใช้ งานอุป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ และ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งจะต้องแสดงตัวตนเมื่อเข้าใช้งาน
๗.๓.๓ ไม่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค คลภายนอกสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ หรื อ ข้ อ มู ล ลั บ ในอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของตนเอง
๗.๔ การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking)
เพื่อปกป้องระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ กาหนด
แนวปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
๗.๔.๑ การปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ (Teleworking) ต้องมีการเข้ารหัส
(Encryption) ด้วยวิธีการ SSL VPN หรือ XML Encryption หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นมาตรฐานสากลในการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ และระบบงานต่าง ๆ
ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗.๔.๒ การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ที่เป็น
ของส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.๔.๓ การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์
บริการได้ ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และมีความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น และได้รับความ
เห็นชอบจาก ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระบุรายละเอียด
การขอเปิดใช้งานระบบสารสนเทศจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๒) รายละเอียดและลักษณะของระบบงาน
(๓) ช่องทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) รายชื่อผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งาน
(๕) ช่วงเวลาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗.๔.๔ ไม่อนุ ญาตให้ ป ฏิบั ติงานจากภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริ การ ส าหรับระบบงานที่ มี
ความลับในระดับชั้นลับ ชั้นลับมาก และชั้นลับมากที่สุด
๗.๔.๕ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จากระยะไกลต้องมีการลงบันทึก
เข้าใช้งาน (Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วย
การใช้รหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง
๗.๔.๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศและข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ต้องไม่ให้สมาชิกภายในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงระบบได้ด้วยสิทธิ์ของตนเอง
๗.๔.๗ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม และมีการเฝ้า
ระวังสม่าเสมอ เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติต้องระงับการให้บริการทันที
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๗.๔.๘ ผู้ดูแลระบบจะทาการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์บริการของผู้ใช้งานทันที เมื่อครบกาหนดระยะเวลาขออนุญาต หรือมี หนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อขอยกเลิกต่อผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.๔.๙ ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานภายนอกกรม
วิทยาศาสตร์บริการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนที่ ๘ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control)
เพื่อให้ การเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้ส ายในกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมั่นคงปลอดภัยกาหนด
แนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายไว้ ดังนี้
๘.๑ ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะต้องลงทะเบียนกับ
ผู้ดูแลระบบ โดยจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อานวยการกอง
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๘.๒ ผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดังนี้
๘.๒.๑ ลงทะเบียน และกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายรวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง
อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
๘.๒.๒ ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
๘.๒.๓ ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) เพื่อป้องกันไม่ให้
สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย และป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่ง
สัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได้
๘.๒.๔ ด าเนิ น การเปลี่ ย นค่ า SSID (Service Set Identifier) ที่ ถู ก ก าหนดเป็ น ค่ า ปริ ย าย
(Default) มาจากผู้ผลิตทันทีที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน และกาหนดให้ซ่อน
SSID (Service Set Identifier) เพื่อความปลอดภัย
๘.๒.๕ เปลี่ยนค่าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ สาหรับการตั้งค่าการทางานของ
อุปกรณ์ไร้สายและเลือกใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก เพื่อป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถคาดเดา
หรือเจาะรหัสได้โดยง่าย
๘.๒.๖ กาหนดค่าใช้ WPA (Wi-Fi Protected Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless
LAN Client และอุปกรณ์กระจาย (Access Point) เพื่อให้ยากต่อการดักจับ และเพิ่มความปลอดภัย ให้ กับ
ระบบเครือข่ายไร้สาย
๘.๒.๗ เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารควบคุ ม MAC Address (Media Access Control Address) ชื่ อ ผู้ ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยจะ
อนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่มี MAC Address ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่กาหนดไว้
เท่านั้นให้สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้
๘.๒.๘ ควรจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้ส าย กับ
เครือข่ายภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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๘.๒.๙ ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย
สม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย และเมื่อตรวจสอบ
พบการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายที่ผิดปกติให้ รายงานต่อ ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์ส ารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันที
ส่วนที่ ๙ การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)
กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ดังนี้
๙.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy, Firewall,
IPS-IDS เป็นต้น ห้ามผู้ใช้งานทาการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Mobile Hotspot Wi-Fi,
Pocket Wi-Fi หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะการทางานคล้ายกัน ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและต้องทาการ
ขออนุญาตจากผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นลายลักษณ์อักษร
๙.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ก่อนเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต
ผ่ านเว็บ เบราว์ เซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทาการอุดช่องโหว่ ข อง
ระบบปฏิบัติการ
๙.๓ การรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการทดสอบไวรัส (Virus Scanning)
โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง
๙.๔ ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เป็นการส่วนบุคคล และทาการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอัน
อาจกระทบกระเทือนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อ
สังคมหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๙.๕ ห้ามเปิดเผยข้อมูล สาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ยัง ไม่ ได้
ประกาศ อย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
๙.๖ ระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมจากระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) การอัปเดต (Update)
โปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา
๙.๗ การใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและเป็นความลับของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ การทาลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ
๙.๘ ผู้ใช้งานไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิด เกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามก และไม่ทาการ
เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
๙.๙ หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
และออกจากระบบเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ
๙.๑๐ ผู้ ใช้งานต้องปฏิบั ติตามกฎหมายว่าด้ว ยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ อย่าง
เคร่งครัด
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ส่วนที่ ๑๐ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
เพื่อควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย กาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑๐.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่กรมวิทยาศาสตร์บริการอนุญาตให้ผู้ใช้ระบบสารสนเทศใช้งาน
เป็นทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ขึ้นทะเบียนและควบคุมด้วยหมายเลขครุภัณฑ์ โดยผู้ดูแลระบบ
เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งผู้ใช้งานมีหน้าที่ดูแลและใช้งานอย่างปลอดภัย
๑๐.๒ โปรแกรมที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องเป็นโปรแกรมที่
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ
และนาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้ง านโดยผิดกฎหมาย และห้าม
ผู้ใช้งานติดตั้ง แก้ไขโปรแกรมด้วยตนเอง ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่จัดหาและติดตั้งโปรแกรมในเครื่องของกรม
วิทยาศาสตร์บริการเท่านั้น
๑๐.๓ การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตรวจซ่อมจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับกรม
วิทยาศาสตร์บริการเท่านั้น การนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงออกนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อการใดก็ตาม ต้องขออนุมัติผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
๑๐.๔ การใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบสื่อ เพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก่อนทุกครั้ง
๑๐.๕ ผู้ใช้งาน มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
๑๐.๕.๑ กาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเปิดใช้เครื่อง และ
เก็บรักษารหัสผ่านอย่างปลอดภัย
๑๐.๕.๒ เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ควรตั้งโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) และ
ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง และเมื่อเลิกใช้งานควรล็อคเอาท์ (Log Out) ออกจากเครื่อง
๑๐.๕.๓ ต้องอัปเดต (Update) ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์ และโปรแกรมใช้งานต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์เป็นการป้องกันการโจมตีจ ากภัย
คุกคามต่าง ๆ
๑๐.๕.๔ ต้องไม่ถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๐.๕.๕ ห้ามนาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ที่มิได้ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์กับ ผู้ดูแลระบบ มาใช้
งานและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาขึ้นทะเบียนกับผู้ดูแลระบบของกรมวิทยาศาสตร์บริการก่อนการใช้งาน
ส่วนที่ ๑๑ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
๑๑.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาที่ ห น่ ว ยงานอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ง าน เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ข อง กรม
วิทยาศาสตร์บริการ เพื่อใช้ในงานราชการ ควบคุมด้วยหมายเลขครุภัณฑ์ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถือครอง
ที่ต้องดูแลให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพร้อมใช้งาน
๒๔

๑๑.๒ โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อง
เป็นโปรแกรมที่หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ และ
นาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
๑๑.๓ ผู้ใช้งานต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเปิดเข้าใช้งาน
เครื่องทุกครั้ง และควรกาหนดรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา และเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
๑๑.๔ ตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver) เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน ๑๕ นาที เพื่อล็อก
หน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน และต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งเมื่อกลับมาใช้งาน
๑๑.๕ ต้องออกจากระบบ (Log Out) ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
๑๑.๖ ต้องสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ลงบนสื่อจัดเก็บที่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล และจัดเก็บอย่างปลอดภัย หรือกาหนดรหัสการเข้าสื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงการทดสอบ
ข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
๑๑.๗ การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์แบบพกพา ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตกจากโต๊ะทางาน หรือพลัดหลุดมือ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใส่
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาไว้ในกระเป๋าเดินทาง เพราะอาจถูกกดทับเกิดความเสียหายได้
๑๑.๘ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่เครื่องเปิดอยู่ กรณีต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่
เครื่องเปิดใช้งานอยู่ ให้ทาการยกจากฐานภายใต้แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในเครื่อง
๑๑.๙ ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ
(๑) ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรล็อคเครื่องขณะที่ไม่ได้
ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย
(๒) ผู้ใช้งานไม่เก็บหรือใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาในสถานที่ที่มีความร้อน/ความชื้น/ฝุ่น
ละอองสูง และต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
(๓) หลีกเลี่ยงการวางเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาไว้ใกล้อุปกรณ์ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสู ง
ในระยะใกล้ และวางไว้หรือใช้งานในที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนมาก
(๔) ห้ า มดั ด แปลงแก้ ไ ขส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของคอมพิ ว เตอร์ แ ละรั ก ษาสภาพของ
คอมพิวเตอร์ให้มีสภาพเดิม
(๕) หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ หรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอย
ขีดข่วน ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์ หรือทาให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตก
เสียหายได้
(๖) การเช็ดทาความสะอาดหน้าจอภาพต้องเช็ดด้วยความระมัดระวัง ควรเช็ดไปในแนวทาง
เดียวกัน ไม่ควรเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอมีรอยขีดข่วนได้
(๗) ดูแลบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พักเครื่องเมื่อ
ต้องใช้เป็นระยะเวลานานเกินไป หรือในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด

๒๕

ส่วนที่ ๑๒ การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
๑๒.๑ ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ โดยผู้ดูแล
ระบบ ดังนี้
๑๒.๑.๑ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบสารสนเทศ
๑๒.๑.๒ ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒.๑.๓ การติดตั้งหรื อปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศต้องมีการขออนุมัติจาก
ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนดาเนินการ
๑๒.๑.๔ ไม่ ติ ด ตั้ ง ซอร์ ส โค้ ด คอมไพเลอร์ (Complier) ของระบบสารสนเทศในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
๑๒.๑.๕ กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ
ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และจากัดการเข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๑๒.๑.๖ ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง านหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งท าการทดสอบระบบสารสนเทศตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนเพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ
เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
๑๒.๑.๗ วางแผนการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างครบถ้วน
ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศ
๑๒.๑.๘ จัดเก็บซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่นเก่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม ที่ไม่ได้ใช้
งานไว้อย่างปลอดภัยเพื่ออ้างอิง
๑๒.๒ ให้มีการทบทวนการทางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ
๑๒.๒.๑ แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
๑๒.๒.๒ วางแผนเฝ้ า ระวั ง และทบทวนการท างานของระบบสารสนเทศภายหลั ง จากที่
เปลี่ยนแปลง ระบบปฏิบัติการ
๑๒.๓ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยหน่วยงานภายนอก
๑๒.๓.๑ กาหนดให้มีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างจากภายนอก
๑๒.๓.๒ ระบุว่าใครจะเป็นผู้มี สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอร์สโค้ด ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยผู้รับจ้างให้บริการจากภายนอก
๑๒.๓.๓ ก าหนดเรื่ อ งการสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะตรวจสอบด้ า นคุ ณ ภาพและความถู ก ต้ อ งของ
ซอฟต์แวร์ที่จะมีการพัฒนาโดยผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงข้อตกลงในการรักษาความลับ โดยระบุไว้ในสัญญา
จ้างที่ทากับผู้ให้บริการภายนอกนั้น
๑๒.๓.๔ กาหนดให้มีการตรวจสอบโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ในซอฟต์แวร์ต่างๆ ก่อนมีการติดตัง้
๒๖

๑๒.๓.๕ การทดสอบซอฟต์แวร์ห้ามทดสอบบนระบบ และฐานข้อมูลที่ใช้งาน เลือกสารอง
ระบบและข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบที่ใช้งาน
๑๒.๔ มาตรการควบคุมผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)
๑๒.๔.๑ ผู้ให้บริการที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
จะต้องเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเข้าปฏิบัติงานต้องทาเรื่องขออนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อขออนุมัติจาก ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒.๔.๒ ดาเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานของผู้ให้บริการที่สิ้นสุดการ
ว่าจ้างหรือเปลี่ยนการจ้างงานโดยทันทีหรือภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
๑๒.๔.๓ กาหนดให้ผู้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที่มีไว้สาหรับการพัฒนาระบบงาน (Develop
Environment) เท่านั้น แต่หากมีความจาเป็นต้องเข้าถึงส่วนที่ใช้งานจริง (Production Environment) ก็ต้อง
มีการควบคุมหรือตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้
กาหนดไว้
๑๒.๔.๔ การอนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
จ าเป็ น เท่านั้ น และไม่เปิ ดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกลที่ใช้ทิ้งเอาไว้โ ดยไม่จาเป็น
ช่องทางดังกล่ าวมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ ว และจะเปิดให้ ใช้ได้ต่อเมื่อมีการขออนุมัติจ าก
ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนทุกครั้ง
๑๒.๕ มาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิค
๑๒.๕.๑ กาหนดให้ผู้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที่มีไว้สาหรับการพัฒนาระบบงาน และบริหาร
จัดการช่องโหว่ของระบบเหล่านั้น โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ชื่อซอฟต์แวร์และเวอร์ชั่นที่ใช้งาน
(๒) สถานที่ที่ติดตั้ง
(๓) เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง
(๔) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
(๕) ข้อมูลสาหรับติดต่อผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ๆ
๑๒.๕.๒ กาหนดให้มีการจัดการกับช่องโหว่สาคัญของระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยทันที
๑๒.๕.๓ กระบวนการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ ให้ผู้ดูแลระบบ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) มีการเฝ้าระวังและติดตามประเมินความเสี่ยงสาหรับช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
รวมทั้งการประสานงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขช่องโหว่ตามความเหมาะสม
(๒) กาหนดแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาหรับใช้ในการติดตามช่องโหว่ระบบสารสนเทศของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ
(๓) กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงเมื่อได้รับแจ้งหรือทราบเกี่ยวกับ
ช่องโหว่นั้น
๑๒.๕.๔ ปิดการใช้งานหรือควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ให้ใช้งานได้อย่างจากัดระยะเวลาเท่าที่จาเป็น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๒.๕.๕ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ (Audit Logging) มี
การบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน (Log) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
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(๑) ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
(๒) ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบ
(๓) ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบ
(๔) ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
(๕) ข้อมูลการล็อกอิน (Log in) ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
(๖) ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
(๗) ข้อมูลการเปลี่ยนคอนฟิกกูเรชั่น (Configuration) ของระบบ
(๘) ข้อมูลแสดงการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application)
(๙) ข้อมูลแสดงการเข้าถึงไฟล์และการกระทาไฟล์ เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านไฟล์ เป็นต้น
(๑๐) ข้อมูลไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่เข้าถึง
(๑๑) ข้อมูลโพรโทคอล (Protocol) เครือข่ายที่ใช้
(๑๒) ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(๑๓) ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
ส่วนที่ ๑๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and Environmental Security)
๑๓.๑ ห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๓.๑.๑ กาหนดพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกาหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่ควบคุมเฉพาะให้ชัดเจน เพื่อกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ โดยผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓.๑.๒ กาหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ดังนี้
(๑) ผู้เข้าใช้งานต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งานพื้นที่เท่านั้น
(๒) ควบคุมการเข้าใช้งานในพื้นทีค่ วบคุมเฉพาะโดยแบบพิมพ์นิ้วมือ (Finger Scan)
(๓) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตาม และเฝ้าระวัง การเข้าพื้นที่ห้องควบคุมเครื่องแม่
ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑๓.๑.๓ หน่วยงานภายนอกที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบ
เครื อ ข่ า ยภายในกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร จะต้ อ งลงบั น ทึ ก ในแบบฟอร์ ม การขออนุ ญ าตใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๓.๑.๔ จัดให้มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่เพียงพอ ต่อ
ความต้องการใช้งาน และมีความพร้อมในการใช้งาน ดังนี้
(๑) ติดตัง้ เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง
(๒) ติดตัง้ ระบบดับเพลิง และแจ้งเตือนอัคคีภัย
(๓) ติดตัง้ ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น
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(๔) ติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการทางานภายในห้อง
ควบคุมเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
(๕) วางแผนการตรวจสอบ บารุงรักษา ระบบสนับสนุนอย่างสม่าเสมอให้มั่นใจได้ว่า
ระบบต่าง ๆ สามารถทางานได้ตามปกติ
๑๓.๒ การเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ
๑๓.๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินสายสัญญาณเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการในลักษณะที่
ต้องผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ กรณีต้องผ่านพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดตั้งระบบป้องกันที่
ปลอดภัย
๑๓.๒.๒ ให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตั ด
สายสัญญาณเพื่อทาให้เกิดความเสียหาย
๑๓.๒.๓ ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
๑๓.๒.๔ ติดป้ายชี้บ่งสายสัญญาณและบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการต่อสัญญาณผิดเส้น
๑๓.๒.๕ จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๑๓.๒.๖ ห้องที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ต้องล็อคกุญแจตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ของบุคคลภายนอก
๑๓.๒.๗ พิ จ ารณาใช้ ง านสายไฟเบอร์ อ อฟติ ก แทนสายสั ญ ญาณสื่ อ สารแบบเดิ ม (เช่ น
สายสัญญาณแบบ Coaxial Cable) สาหรับระบบสารสนเทศที่สาคัญ
๑๓.๒.๘ ดาเนินการสารวจระบบสายสัญญาณสื่อสารทั้งหมด เพื่อตรวจหาการติดตั้งอุปกรณ์
ดักจับสัญญาณโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
๑๓.๓ การบารุงรักษาอุปกรณ์
๑๓.๓.๑ วางแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลา
๑๓.๓.๒ จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
๑๓.๓.๓ จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
๑๓.๓.๔ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์
ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในกรณีที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม ผู้ดูแลระบบจะต้องอยู่ ในพื้นที่ด้วย
ทุกครั้ง
๑๓.๓.๕ จัดให้มีการอนุมัติสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญโดยผู้รับจ้างให้บริการจาก
ภายนอกที่เข้ามาบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๓.๔ การนาทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์บริการออกนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๓.๔.๑ ต้องขออนุญาตจากผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก่อนนาอุปกรณ์หรือทรัพย์สินนั้นออกไปใช้งานภายนอก หรือ นาไปซ่อมบารุงภายนอก
๑๓.๔.๒ ผู้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบ ติดตามให้ทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาตามช่วงเวลาที่
กาหนด และตรวจสอบอยู่ในสภาพดี
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๑๓.๔.๓ บันทึกข้อมูล การนาอุปกรณ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการออกไปใช้งานนอกกรม
วิทยาศาสตร์บริการ และบันทึกส่งคืน เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย
๑๓.๕ การป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๓.๕.๑ กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาอุปกรณ์ หรือ
ทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์บริการออกไปใช้งาน เช่น การขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์
๑๓.๕.๒ ไม่ทิ้งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์บริการไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
หรือสถานทีเ่ สี่ยงต่อการสูญหาย
๑๓.๕.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สิ นของ
ตนเอง
๑๓.๖ การกาจัดอุปกรณ์หรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง
๑๓.๖.๑ ผู้ อานวยการกองหอสมุดและศูนย์ ส ารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ผู้อนุมัติในการกาจัด หรือนาอุปกรณ์สารสนเทศกลับมามาใช้ โดยผู้ที่ต้องการกาจัด หรือนาอุปกรณ์สารสนเทศ
กลับมาใช้ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๓.๖.๒ ต้องทาลายข้อมูลสาคัญในอุปกรณ์ก่อนที่จะกาจัดอุปกรณ์ดังกล่าว โดยต้องมั่นใจว่า
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก
ส่วนที่ ๑๔ การควบคุมการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : อีเมล)
๑๔.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานอย่าง
สม่าเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๔.๒ ผู้ดูแลระบบรับเรื่องการขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย
กาหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานอีเมล รายใหม่และรหัสผ่าน สาหรับการใช้งานครั้งแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผู้ใช้งาน
๑๔.๓ ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นใหม่ ทั น ที เมื่ อ ได้ รั บ รหั ส ผ่ า นครั้ ง แรก (Default
Password) และต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก ๑๘๐ วัน หรือเมื่อได้รับแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
๑๔.๔ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้การเข้ารหัสผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใส่รหัสผ่านต้องไม่
ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านออกมา แต่ต้องแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์แทนตัวอักษรนั้นเช่น ‘x’ หรือ
‘*’ ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร
๑๔.๕ กาหนดให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๑๔.๗ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะออกจากระบบ (Log out) เพื่อตัดการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งาน
ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาภายใน ๑๕ นาที เมื่อต้องการเข้าใช้งานต่อต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านอีก
ครั้ง
๑๔.๘ ผู้ ใ ช้ ง านควรหลี ก เลี่ ย งค่ า การใช้ โ ปรแกรมช่ ว ยจ ารหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลอั ต โนมั ติ
(Save Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๑๔.๙ ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้อีเมล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้แก่ การละเมิดสิทธิ์ สร้างความราคาญต่อผู้อื่น ผิดกฎหมาย ละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์รวมทั้ง
๓๐

ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้ อีเมล ผ่านระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ
๑๔.๑๐ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ของผู้อื่นเพื่ออ่าน รับส่ง ข้อความ ยกเว้นแต่
จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของอีเมล
๑๔.๑๑ หลังจากการใช้งานอีเมลเสร็จสิ้น ควรออกจากระบบ (Log out) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคล
อื่นเข้าใช้งานอีเมล โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๔.๑๒ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบเอกสารแนบจากอีเมล ก่อนทาการเปิด โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
โดยเฉพาะการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable File เช่น .exe หรือ .com เป็นต้น
๑๔.๑๓ ผู้ใช้งานไม่เปิดหรือส่งต่ออีเมล หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
๑๔.๑๔ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้ข้อความที่ไม่สุภาพหรือรับ-ส่งอีเมล ที่ไม่เหมาะสม หรือข้อมูลอันอาจทา ให้
เสียชื่อเสียง หรือข้อมูลทาให้เกิดความแตกแยกผ่านทางอีเมล
๑๔.๑๕ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบตู้เก็บอีเมล (Inbox) ของตนเองทุกวัน และควรลบอีเมลที่ไม่ต้องการ
ออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อที่บนอีเมล
ส่วนที่ ๑๕ การควบคุมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
๑๕.๑ ผู้ใช้งานที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต้องมีความตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยอยู่
เสมอ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ ข้อมูลเฉพาะส่วนตัว หรือข้อมูลความลับของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๕.๒ ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ใช้งานต้องไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ
ให้ร้ายที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๕.๓ หากเกิดปัญหาจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ผู้ใช้งานต้องแจ้งต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม

หมวด ๒ นโยบายการรักษาความปลอดภัยและระบบสารองข้อมูล
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงานให้กับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ อย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
๓) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนักถึง
ความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
๑) กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๓๑

แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ การสารองข้อมูล (Back Up)
คัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตาม
แนวทางต่อไปนี้
๑.๑ จั ดทาบั ญชีร ะบบสารสนเทศที่ มีความส าคั ญทั้ งหมดของหน่ว ยงานพร้ อ มทั้ งก าหนดระบบ
สารสนเทศที่จะจัดทาระบบสารอง และจัดทาระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๒ กาหนดให้มีการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบ และวางแผน โดยการกาหนด
ความถี่ในการสารองข้อมูล โดยพิจารณาจากความสาคัญ ของข้อมูล ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมี
รายละเอียดการสารองข้อมูล ดังนี้
๑.๒.๑ กาหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทาการสารองเก็บไว้ ดังนี้
(๑) ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน (Configuration) สาหรับระบบ
(๒) ฐานข้อมูล (Database) ในระบบสารสนเทศ
(๓) ซอฟต์แวร์ (Software) ต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ ระบบงาน
หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่สาคัญ
๑.๒.๒ กาหนดรูปแบบการสารองข้อมูลให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็น การสารองข้อมูลแบบเต็ม
(Full Backup) หรือการสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
๑.๒.๓ ให้ ใช้ข้อมูล ทัน สมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้ส ารองไว้ห รือตามความเหมาะสม
สาหรับการกู้คืนระบบ
๑.๒.๔ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วัน/เวลา ชื่อ
ข้อมูลที่สารอง สถานการณ์สารองข้อมูล เป็นต้น
๑.๒.๕ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของระบบว่ามีการสารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน และหาก
พบว่าผิดปกติต้องจัดทาบันทึกและดาเนินการแก้ไขโดยทันที
๑.๒.๖ ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล ต้องชี้บ่งสื่อบันทึกข้อมูลไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีรายละเอียดของชื่อ วัน/เวลาสารองข้อมูล ผู้รับผิดชอบ โดยสื่อสารองข้อมูลจะต้องจัดเก็บไว้อย่าง
ปลอดภัย และข้อมูลที่สารองต้องเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
๑.๒.๗ จัดเก็บข้อมูลที่สารองไว้นอกสถานที่ ระยะทางระหว่างสถานที่ที่จัดเก็บข้อมู ลสารอง
กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการควรห่างกันเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้นใน
กรณีที่เกิดภัยพิบัติกับหน่วยงาน เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม แผ่นดินไหว การเกิดโรคระบาดจนไม่สามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถานที่ทางานได้ เป็นต้น ทั้งนี้สอดคล้องตามแผนฉุกเฉินด้านสารสนเทศที่กาหนดไว้
๑.๒.๘ วางแผนทดสอบบันทึกข้อมูลสารองอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติ และสามารถนาข้อมูลที่สารองกลับมาใช้งานได้ (restore) โดยการทดสอบต้องจัดทา
บันทึกการทดสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓๒

ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
จั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก าร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ ตาม
แนวทางต่อไปนี้
๒.๑ จั ด ท าแผนเตรี ย มความพร้ อ มกรณี ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก าร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
๒.๑.๑ กาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒.๑.๒ ประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบที่มีความสาคัญเหล่านั้นรวมทั้งมาตรการลดความเสี่ยง
เหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วง การเกิดโรคระบาดจนไม่
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทางานได้ เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศได้
๒.๑.๓ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืน (Recover) ระบบสารสนเทศ และระยะเวลาการกู้
คืนระบบที่สอดคล้องตามเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้
๒.๑.๔ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบ และการทดสอบแผนฉุกเฉิน
๒.๑.๕ ก าหนดช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ เมื่ อ เกิ ด กรณี ฉุ ก เฉิ น ทั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบภายใน กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิด
เหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อผู้ให้บริการ
๒.๑.๖ สร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ
สิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
๒.๒ มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๓ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสารอง
และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ ต้ อ งมี ก ารทดสอบสภาพพร้ อ มใช้ ง านของระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๕ ทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินที่เพียงพอต่อ
สภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓๓

หมวด ๓ นโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศหรือสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดได้
๒) เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบสารสนเทศ
๓) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อระบบสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
๑) กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
๓) ผู้ตรวจสอบภายใน
แนวทางปฏิบัติ
๑. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้
๑.๑ ตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสารสนเทศ
(Information Security Audit and Assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(Internal Auditor) หรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor)
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๒. มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องคานึงถึง อย่างน้อยดังนี้
๒.๑ มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ มีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๒.๓ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและจัดทารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
๒.๔ มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
๒.๔.๑ กาหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นต้องตรวจสอบแบบอ่านได้อย่าง
เดียว
๒.๔.๒ ในกรณีที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอื่น ๆ ให้สร้างสาเนาข้อมูลนั้นเพื่อให้ผู้ตรวจ
สอบใช้งาน รวมทั้งการทาลายหรือลบข้อมูลโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมีการป้องกันอย่าง
เหมาะสม
๒.๔.๓ กาหนดให้ มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
๒.๔.๔ กาหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อ มูลล็อค
(Log) แสดงการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึงระบบ
๒.๔.๕ ในกรณีที่มีเครื่องมือสาหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ กาหนดให้แยกการ
ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา และมีการจัดเก็บ
ป้องกันเครื่องมือนั้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๔

หมวด ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด (CEO) ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ สู ง ระดั บ กรม (DCIO) ผู้ อ านวยการกองหอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ใช้งาน
แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ ระดับนโยบาย
๑.๑ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด (Chief Executive Officer: CEO) ของกรมวิ ท ยาศาสตร์บ ริก าร เป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้น กรณีระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลสารสนเทศ
เกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กร หรือผู้หนึ่งผู้ใดอันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑.๒ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer:
DCIO) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการ กากับนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา
ตลอดจนติดตาม ดูแล และควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๑.๓ ผู้อานวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นผู้รับผิดชอบ กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตามการ
บริหารความเสี่ยง และระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๔ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๑.๔.๑ ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
๑.๔.๒ วางแผน จัดทาทบทวน ติดตาม กากับ ดูแล แผนสารอง และแผนเตรียมความพร้อม
กรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๒ ระดับปฏิบัติงาน
ระดับผู้ปฏิบัติ งานประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ใช้งาน เป็น
ผู้รับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้
๒.๑ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑.๑ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๒.๑.๒ ประสานการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
๓๕

๒.๑.๓ ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัย และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ระบบสารสนเทศ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒.๑.๔ ทาการสารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery) ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด
๒.๑.๕ ป้ องกัน การถู กเจาะระบบ และแก้ไขปั ญหาการถูก เจาะเข้าระบบฐานข้ อมู ล จา ก
บุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๑.๖ ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒.๒ ผู้ใช้งาน เป็นผู้เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต โดยให้ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

๓๖

