นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
มีนาคม ๒๕๖๓

ร

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
----------------------------------------------อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
๑. ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ เกิดความเชื่ อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ งานด้านสารสนเทศ
ของส้ า นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ า ตาลทราย ให้ ด้ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานสังกัดส้านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทรายได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
๒.๓ เพื่ อ ก้ า หนดมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ แ ละวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ใ ช้ ง าน
ผู้ดูแลระบบ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติ งานให้กับส้ านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ า ตาลทราย ตระหนั ก ถึ ง ความส้ า คั ญ ของการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ในการใช้งานด้านสารสนเทศ
๓. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ก้าหนดประเด็นส้าคัญ ดังต่อไปนี
๓.๑ ค้านิยาม
๓.๒ การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
๓.๒.๑ การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ
๓.๒.๒ การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึง
๓.๒.๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชันความลับ
๓.๒.๔ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือข่าย
๓.๒.๕ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

/๓.๒.๖ การควบคุม...

-๒–
๓.๒.๖ การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ และ
โปรแกรมอรรถประโยชน์
๓.๒.๗ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย
๓.๒.๘ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒.๙ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
๓.๓ การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและส้ารองข้อมูล
๓.๓.๑ การส้ารองข้อมูลส้าคัญและการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
๓.๓.๒ การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
๓.๔ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
๓.๕ การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยมั่นคงสารสนเทศ
๔. การก้าหนดผู้รับผิดชอบ
๔.๑ ก้ า หน ดใ ห้ ผู้ บริ หา รสู ง สุ ด CEO (Chief Executive Officer) ขอ งส้ านั กง า น
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึนกรณี
ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อัน
เนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๔.๒ ก้าหนดให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer)
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
๔.๓ ก้าหนดให้ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม
ก้ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รวมทังให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก้าหนดให้
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี และให้มีการทบทวน ปรับปรุง นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ประกาศให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับในหน่วยงานสังกัดส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายรับทราบทุกครัง

/๕. เพื่อให้เกิด...
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๕. เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัย และผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานด้าน
สารสนเทศโดยไม่ร ะมัดระวังหรื อ รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจให้ กับผู้ใช้งานของ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ด้วยวิธีการ ดังนี
๕.๑ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในเรื่องการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (information security awareness
training) เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
๕.๒ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ทางเว็บไซต์ของส้านักงานฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
๖. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จัดเป็ น
มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัย
เชื่อถือได้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงให้ใช้แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้ า นสารสนเทศตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศนี ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องส้ า นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและ
น้าตาลทราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกภัทร วังสุวรรณ)
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คำนิยำม

1

นโยบำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ

๖

หมวดที่ ๑

การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑

กำรเข้ำถึงและควบคุมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ

๙

ส่วนที่ ๒

กำรบริหำรจัดกำรสิทธิกำรเข้ำถึง

๑๓

ส่วนที่ ๓

กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมระดับชั้นควำมลับ

๑๘

ส่วนที่ ๔

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำย

๑๙

ส่วนที่ ๕

กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ

๒๔

ส่วนที่ ๖

กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำร โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรม

๒๗

อรรถประโยชน์
ส่วนที่ ๗

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ำยไร้สำย

๒๙

ส่วนที่ ๘

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์

๓๐

ส่วนที่ ๙

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน (User Responsibilities)

๓๑

หมวดที่ ๒

การจัดทาระบบสารองข้อมูลและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

ส่วนที่ ๑

กำรสำรองข้อมูลสำคัญและกำรเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

๓๔

ส่วนที่ ๒

กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย

๓๖

หมวดที่ ๓

การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

๓๘

หมวดที่ ๔

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔๑

ภาคผนวก
ขั้นตอนกำรลงทะเบียนผู้ใช้งำน (User Register)

๔๓

แบบฟอร์ม “กำรขอใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ”

๔๓

แบบฟอร์ม “กำรขอใช้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย”

๔๓

แบบฟอร์ม “กำรขอใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ”

๔๓

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

ห น้ า | ๑

คานิยาม
คานิยามในส่วนนี้เป็นการให้คาจากัดความสาหรับศัพท์ที่ใช้งานในนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้ เพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ประกอบด้วย
(๑) “สอน.”
(๒) “หน่วยงาน”
(๓) “กทส.”

(๔) “สารสนเทศ”

(๕) “ระบบสารสนเทศ”

(๖) “ระบบเครือข่าย”

(๗) “สินทรัพย์”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
หมายถึง สานัก/กอง/กลุ่มงาน หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คาปรึกษา
พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ติ ด ตั้ ง บ ารุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
ชุดคาสั่งโปรแกรม และเครือข่ายใน สอน.
หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนามาผ่านการประมวลผลการจัด
ระเบี ย บให้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป ของตั ว เลข ข้ อ ความ หรื อ
ภาพกราฟิกให้เป็นระบบที่ผู้ใช้ส ามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และ
อื่น ๆ
หมายถึง ระบบงานที่ใ ช้ จั ดเก็ บและประมวลผลข้อมู ล ซึ่ งทางาน
ประสานกั น ระหว่า งฮาร์ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ งาน และ
กระบวนการประมวลผลให้ เกิ ดเป็นข้ อมู ล สารสนเทศที่ ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ วางแผน การบริหาร การสนับสนุนให้การ
บริการการพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสารได้
หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งข้อมูล
และสารสนเทศ ระหว่างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศต่าง ๆ ของ
สอน. ได้ เช่น ระบบแลน (LAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และ
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
หมายถึง ทรัพย์สินหรือสิ่งใดก็ตามทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตนอันมี
มูล ค่ า หรื อ คุ ณ ค่ า ส าหรั บ สอน. ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ระบบข้ อ มู ล และ
สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บุคลากร
ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เลขไอพี
โดเมนเนม รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่า
ต่อหน่วยงาน
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(๘) “ผู้บริหารสูงสุด” CEO (Chief Executive Officer) หมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย เป็นผู้ รับผิ ดชอบ กรณีระบบคอมพิว เตอร์ห รือ
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กร
หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(๙) “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง” CIO (Chief Information Officer) หมายถึง ผู้ที่
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ าตาลทราย มอบหมายให้
รั บ ผิ ด ชอบสั่ ง การและก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามการด าเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน.
(๑๐) “ผู้บริหาร”
หมายถึง ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ อานวยการส านัก และผู้ อานวยการศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายแต่ละภูมิภาค ของ สอน.
เป็นผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
(๑๑) “หัวหน้ากลุ่ม”
หมายถึ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย การควบคุมกากับดูแลการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
(๑๒) “ผู้ใช้งาน”
หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแล
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน. โดยมีสิทธิและหน้าที่ขึ้นอยู่
กับบทบาท ซึ่งกาหนดตามข้อ (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) และ (๑๗)
(๑๓) “ผู้ดูแลระบบ”
หมายถึง ผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง หรือ หัวหน้า
กลุ่ม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถเข้าถึง และปรับปรุงให้
ระบบสามารถใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพ
(๑๔) “ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลระบบงานของ
สอน. ในภาพรวม
(๑๕) “เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
และพนักงานราชการ ของ สอน.
(๑๖) “ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง” หมายถึ ง บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาของ สอน. หรื อ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายซึ่งจาเป็นต้องใช้งานระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายของ สอน.
(๑๗) “ผู้ใช้งานภายนอก” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่นอกเหนือจากข้อ (๑๕) และ (๑๖)
ที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเครือข่ายของ สอน.
(๑๘) “ผู้รับบริการ”
หมายถึง ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
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(๑๙) “ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง ความมั่นคงและความปลอดภัยสาหรับ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. โดย ธารงไว้
ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity)
และสภาพพร้อ มใช้ง าน (Availability) ของ สารสนเทศ รวมทั้ ง
คุ ณ สมบั ติ อื่ น ได้ แ ก่ ค วามถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง (Authenticity) ความ
รับ ผิ ดชอบ (Accountability) การห้ าม ปฏิ เ สธความรับ ผิ ดชอบ
(Non-Repudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
(๒๐) “สิทธิของผู้ใช้งาน”
หมายถึง ระดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิทั่วไป สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
(๒๑) “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือ
การมอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานระบบเครือข่ายหรือ
ระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทายกายภาพ ตลอดจน
กาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ เอาไว้ด้วยก็ได้
(๒๒) “บัญชีผู้ใช้งาน”
หมายถึ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password)
สาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งานภายนอก
(๒๓) “Active Directory” หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ใช้ บ ริ ห ารจั ด การ ที่ มี ม าพร้ อ มกั บ
ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows Server ท าหน้ า ที่ ใ นการเก็ บ และ
บริหารจัดการ บัญชีผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน สิทธิในการเข้าถึง และ
การกาหนดนโยบายการใช้งาน
(๒๔) “สถานการณ์ ด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยที่ ไ ม่ พึง ประสงค์ห รื อ ไม่ อ าจคาดคิด ” หมายถึ ง
สถานการณ์ซึ่งอาจทาให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และ
ความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
(๒๕) “จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)” หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกัน
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่
ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ผู้ส่ง
สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียว หรือหลายคน ผ่านโพรโตคอล
มาตรฐานที่ใช้ในการรับ-ส่ง ข้อมูล ได้แก่ SMTP, POP3 และ IMAP
เป็นต้น โดยชื่อที่ใช้ ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะประกอบ
ด้วย ๒ ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้งาน และชื่อโดเมน เช่น
Userx_xx@ocsb.go.th
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(๒๖) “เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ” หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของ
บริการ หรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการ
ฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือมาตรการป้องกันที่
ล้ มเหลว หรื อเหตุก ารณ์ อันไม่อ าจรู้ ได้ว่ าอาจเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัย
(๒๗) “ชื่อผู้ใช้งาน (Username)” หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ใน
การเข้า ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการกาหนด
สิทธิการใช้งานไว้
(๒๘) “รหัสผ่าน (Password)” หมายถึง ชุดของตัวอักษร หรืออักขระ หรือตัวเลข ที่ถูกกาหนดขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคลในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลและระบบเครือข่าย
(๒๙) “การเข้า รหั ส ลั บ (Encryption)” หมายถึง การน าข้ อมู ล มาเข้า รหั ส ลั บเพื่อ ป้อ งกั นการ
ลักลอบเข้ามาใช้ ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้
จะต้ อ งมี โปรแกรมถอดรหั ส ลั บ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล กลั บ มาใช้ ง านได้
ตามปกติ
(๓๐) “การพิสูจน์ยืนยัน ตัวตน (Authentication)” หมายถึง ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยใน
การเข้าใช้ ระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสู จน์ตัว ตนของผู้ ใช้บริการ
ระบบ ทั่วไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
(๓๑) “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์ หรือ ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางาน
เข้าด้วยกันโดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือ สิ่งอื่นใด และ
แนวทางปฏิ บั ติ ง านให้ อุ ป กรณ์ หรื อ ชุ ด อุ ป กรณ์ ท า หน้ า ที่
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
(๓๒) “ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)” หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อระบบ
เครื อ ข่ า ย คอมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน เข้ า กั บ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตสากล
(๓๓) “SSID (Service Set Identifier)” หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุเครือข่ายไร้สาย
(๓๔) “MAC Address (Media Access Control Address)” หมายถึง หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างอิง
ถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย หมายเลขนี้ จ ะมากั บ
อินเทอร์เน็ตการ์ด โดยแต่ละการ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ากัน ตัวเลข
จะอยู่ ใ นรู ป ของ เลขฐาน ๑๖ จ านวน ๖ คู่ ตั ว เลขเหล่ า นี้ จ ะมี
ประโยชน์ไว้ใช้ สาหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทาง
ได้อย่างถูกต้อง
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(๓๕) “VPN (Virtual Private Network)” หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนส่วนตัว โดยใน
การรับส่ง ข้อมูลจริงจะทาโดยการเข้ารหัสเฉพาะแล้วรับ -ส่งผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้บุคคลอื่นไม่สามารถอ่านได้ และมองไม่
เห็นข้อมูลนนั้นไปจนถึงปลายทาง
(๓๖) “WPA (Wi-Fi Protected Access)” หมายถึง ระบบการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล ใน เครือข่ายไร้ส ายพัฒ นาขึ้นมาใหม่มีความปลอดภั ย
มากกว่า วิธีเดิมอย่าง WEP
(๓๗) “แผนผังระบบ เครือข่ าย (Network Diagram)” หมายถึง แผนผังซึ่งแสดงถึงการเชื่อมต่อ
ของระบบเครือข่ายของ สอน.
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นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สอน. กาหนดประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control)
(๑.๑) การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผล
ข้อมูล โดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ กาหนดกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง กาหนดสิทธิ เพื่อให้ผู้ใช้งานในทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางที่กาหนดโดยเคร่ งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
(๑.๒) การใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
(๑.๓) การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
และป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ต้องกาหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน
อนุมัติและกาหนดรหัสผ่านการได้ลงทะเบียนผู้ใช้ งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ และต้องเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าถึงและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริหารจัดการสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมตามระดับชั้นความลับของผู้ใช้งาน ต้องมีการทบทวนสิทธิการใช้งานและตรวจสอบ
การละเมิดความปลอดภัยเสมอ
(๑.๔) การเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ ต้องมีการจัดลาดับชั้นความลับ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการแบ่งประเภทของข้อมูลตามภารกิจและการจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล กาหนด
วิธีบ ริ ห ารจั ดการกับ ข้ อมูล แต่ล ะประเภท รวมถึ งกาหนดวิ ธีปฏิบั ติกับข้ อมูล ลั บหรื อข้อมู ล ส าคัญก่อ นการ
จาหน่ายหรือการนาอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่
(๑.๕) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องกาหนดสิทธิในการเข้าถึงเครือข่าย ให้ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องลงบันทึกเข้าใช้งาน (Login) โดยแสดง
ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน
ต้องกาหนดเส้ นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิว เตอร์ส าหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยผ่ านระบบรักษาความ
ปลอดภัยตามที่ สอน. จัดสรรไว้ และมีการออกแบบระบบเครือข่ายโดยแบ่งเขต (Zone) การใช้งาน เพื่อทาให้
การควบคุม และป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
(๑.๖) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องกาหนดให้ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องลงบันทึกเข้าใช้งาน
(Login) โดยแสดงตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน
ก่อนการเข้าใช้งาน ต้องกาหนดระยะเวลาเพื่อยุติการใช้งานเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน และจากัดระยะเวลาในการ
เชื่ อมต่ อ การเข้ าถึ งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ส าคั ญ โปรแกรมประยุ กต์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรื อ
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แอพพลิ เคชั่ นต่ าง ๆ รวมถึ งจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-mail) ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย (Wireless LAN) ระบบ
อินเตอร์ เน็ ต (Internet) และระบบงานต่าง ๆ ต้องให้ สิ ทธิเฉพาะการปฏิ บัติงานในหน้าที่ และต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
(๑.๗) การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และแอพพลิเคชั่น ต้องกาหนดสิทธิ การจัดทา
ระบบสารองข้อมูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สอน. สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ต้อง
จัดทาระบบสารสนเทศและระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยคัดเลือกระบบสารสนเทศที่
สาคัญ เรียงลาดับความจาเป็นจากมากไปน้อย พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการ
สารองข้อมูล และจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื่อง
(๑.๘) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายไร้สาย
โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ที่จะเข้าใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบเครือข่าย WIFI ลงบันทึกเข้าใช้งาน
(Login) โดยแสดงตัว ตนด้ว ยชื่อผู้ ใช้งาน และต้องมีการพิสู จน์ยืนยันตัว ตน (Authentication) ด้ว ยการใช้
รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องทาการเปลี่ยนค่า Default ของ SSID (Service Set Identifier)
ที่ตั้งค่ามาจากผู้ ผ ลิ ต ผู้ ดูแลระบบต้องสร้าง SSID เป็น ๒ กลุ่ มคือกลุ่มผู้ ใช้งานที่มีบัญชีผู้ ใช้งานอยู่ใน AD
(Active Direvtory) กับผู้มาติดต่องานกับ สอน. (Guest) ต้องมีการตั้งค่าไม่ให้เห็นชื่อของ SSID โดยหลังจาก
ได้รับอนุมัติให้สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ผู้ใช้จะต้องนาอุปกรณ์ไปให้ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน เพื่อเก็บค่า
MAC Address (Media Access Control Address) ผู้แลระบบจะพิจารณาแจ้งชื่อ SSID ตามความเหมาะสม
และความจาเป็นในการใช้งาน
(๑.๙) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ใ ช้ ง านในการใช้ ง านจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องสอน. ต้ อ งใช้ จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของ สอน. เท่านั้นในการติดต่องานที่เกี่ยวกับภารกิจของ สอน. กาหนดข้อห้าม ข้อควรระวัง การ
ถูกระงับในการใช้งาน สิทธิในการใช้งานจะหมดลงก็ต่อเมื่อพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สอน.
(๑.๑๐) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการขโมยข้อมูลระบบสารสนเทศ ต้องกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับ การ
ใช้งานรหัสผ่าน (Password Use) การป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแล (Unattended User Equipment) และ
การเก็บรักษาทรัพย์สินขององค์กรไว้ในที่ที่ปลอดภัยและการป้องกันหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ (Clear Desk
and Clear Screen Policy) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบวิธีปฏิบัติในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือ
ข้อมูลที่มีความสาคัญทั้งของผู้ใช้งานและของ สอน.
ข้อที่ ๒ การสารองข้อมูลสาคัญและการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
(๒.๑) การสารองข้อมูลสาคัญและการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ต้องมีการจัดทาระบบสารอง
ข้อมูล เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ สอน. สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ พร้อมใช้งาน โดย
คัดเลือกระบบสารสนเทศที่สาคัญ พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการสารองข้อมูล
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และการกู้คืนต้องมีการทบทวนแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบงานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
(๒.๒) การบริ หารจั ดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ต้องมีการกาหนดหรือระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเป็นปัญหาต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน. เพื่อเป็น
แนวทางให้กับผู้ใช้งานได้ประเมินว่าเหตุการณ์ที่พบมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ต้องกาหนดขั้นตอนการ
แจ้งเหตุเมื่อพบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย มีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติในการ
จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข้ อ ที่ ๓ การตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย ง ต้ อ งตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า น
สารสนเทศ โดยจัดให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (Internal Auditor) หรือผู้ตรวจสอบอิสระด้านความ
มั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อที่ ๔ การสร้า งความตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยมั่น คงสารสนเทศ ต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้
งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๔.๑) จัดอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สอน.อย่างสม่าเสมอ โดยอาจเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือภัยในรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
(๔.๒) เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษามั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านสารสนเทศ
ทางเว็บไซต์ สอน. หรือห้องสมุดของ สอน. เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้
(๔.๓) มีมาตรการเชิงป้องกัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในลักษณะเกร็ดความรู้ ข้อควร
ระวังในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงต้องมีการกาหนดบทลงโทษเมื่อพบว่ามีการใช้ระบบสารสนเทศที่ไม่
ถูกต้อง ได้แก่ การระงับการเข้าถึง หรือการระงับสิทธิการใช้งาน
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หมวดที่ ๑
การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
___________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ โดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๒. เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง การกาหนดสิทธิ และการมอบอานาจของ
หน่วยงานของรัฐ
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ งานได้รั บ รู้ เข้ า ใจ และสามารถปฏิ บั ติ ตามแนวทางที่ ก าหนดโดยเคร่ง ครั ด และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๔. เพื่อให้การตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ การเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control)
ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบต้องจัดทาบัญชีหรือทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการและกาหนด
สิทธิในการเข้าถึงและใช้งาน
ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละกลุ่ม อย่างน้อยดังนี้
- อ่านอย่างเดียว
- สร้าง/บันทึกข้อมูล
- แก้ไข/ปรับปรุง
- ลบข้อมูล
- สิทธิการอนุมัติ/อนุญาต
- ระงับสิทธิ
ข้อ ๓ ผู้ดูแลระบบต้องจัดการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดให้ผู้ ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ แต่เพียงบริการที่ ได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๒) ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิในการผ่านเข้าสู่ระบบ
กล่าวคือ ในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้น ผู้ใช้ งานจะต้องมีการกรอกเอกสารลงทะเบียนขอใช้งานตามที่
สอน. กาหนด เพื่อขออนุญาตเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และกาหนดให้มีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าวโดย
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้น ผู้ดูแลระบบจะ
สร้างบัญชีผู้ใช้งาน สาหรับการเข้าถึงโดยเฉพาะในส่วนที่จาเป็นและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น โดยคานึงถึง
ประเภทของข้อมูล ลาดับความสาคัญ และชั้นความลับ รวมถึงระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบ และมี

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

ห น้ า | ๑๐

ความสาคัญสูง ได้แก่ ระบบออกใบอนุญาตนาเข้าและส่งออกน้าตาลทราย ต้องแยกออกจาก ระบบอื่น และ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและระดับความสาคัญต่อ สอน.
(๓) ผู้ดูแลระบบต้องจัดเก็บบัญชีรายชื่อของผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการไว้ใน Active Directory
และต้องกาหนดไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้ หากผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านเข้าระบบผิด เกิน ๓ ครั้ง จนกว่าจะยื่นเรื่อง
พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อขอรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
(๔) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดให้การ Log-in เพื่อเข้าระบบงานใด ๆ จะต้องมีการตรวจจับการ
เปิดระบบงานไว้ เมื่อไม่มีการใช้งาน จะทาการ Log-out ระบบให้อัตโนมัติในระยะเวลาที่เหมาะสม
(๕) ผู้ดูแลระบบ ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งาน
เท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็นในการใช้งาน จะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอานาจหน้าที่
ดังนั้น การกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานต้องกาหนดตามความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น
(๖) กรณีมีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานภายนอก ผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงระบบสารสนเทศของ สอน. เพื่อ
ดาเนินการใด ๆ เมื่อได้ใช้งานเสร็จแล้วผู้ดูแลระบบต้องยกเลิกสิทธิกับผู้ใช้เหล่านั้นในทันที สาหรับผู้รับจ้าง
พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศต้องเข้าผ่านระบบ VPN (Virtual Private Network) เท่านั้น และหากพบว่า
การดาเนินการนั้นมีผลกระทบหรือทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
(๗) กาหนดระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศของ สอน. ดังนี้
(๗.๑) ระบบงานบริ ก าร e-Service (Front Office) ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านภายนอกตลอด
๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(๗.๒) ระบบงานภายใน (Back Office) หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงสูง สาหรับเจ้าหน้าที่
ให้เข้าถึงในเวลาราชการ (๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security anagement) ดังนี้
(๑) จ าแนกและกาหนดพื้นที่ห้องควบคุมระบบ มีจุดประสงค์ในการเฝ้ าระวัง ควบคุมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกันความเสี ยหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดย
กาหนดพื้นที่ ดังนี้
(๑.๑) พื้นที่ที่จัดไว้สาหรับการเยี่ยมชมหรือสังเกตุการณ์ระบบ
(๑.๒) พื้นที่จากัดการเข้าถึง ได้แก่ ห้องที่มีการติดตั้งและจัดเก็บอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
หรือระบบเครือข่าย โดยต้องติดตั้งระบบควบคุมการการเข้าถึงพื้นที่ทางกายภาพ
(๒) การเดินสายสัญญาณเครือข่ายต่าง ๆ ที่ต้องผ่านเข้าไปในบริเวณที่เป็นมุมอับลับตา หรือ
บริเวณที่บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ ต้องมีการร้อยท่อสัญญาณ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ การตัด หรือการ
กัดของสัตว์ต่าง ๆ
(๓) ติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดที่ใช้สาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และทาความเสียหายให้กับระบบน้อย
ที่สุดเมื่อมีการใช้งาน
(๔) ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินให้เพียงพอสาหรับการทางานเมื่อเกิดกรณีไฟฟ้าดับ
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ข้อ ๕ ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดการควบคุมการเข้า - ออก พื้นที่ควบคุม ดังนี้
(๑) ให้มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า - ออกพื้นที่สาคัญของผู้ที่มาเยือน (Visitors)
(๒) ดูแลผู้มาเยือนในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญจนกระทั่งเสร็จภารกิจ เพื่อป้องกันการ
สูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) การเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมของบุคคลภายนอก ต้องจัดให้มีกลไกการอนุญาตการเข้าถึง
พื้นทีห่ รือบริเวณที่มีความสาคัญของ สอน. และระบุเหตุผลที่เพียงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าวอย่างชัดเจน
(๔) มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสาคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่
(๕) ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญเว้นแต่ได้รับอนุญาต
(๖) มี ก ารพิ สู จ น์ ตั ว ตน เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า - ออก ในพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ มี ค วามส าคั ญ
โดยเฉพาะในห้อง Server การควบคุมการเข้า - ออก ให้ยืนยันตัวตนโดยใช้ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพได้แก่
ระบบสแกนลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล (Authentication by Biometric Traits)
(๗) จัดเก็บบันทึกการเข้า - ออกสาหรับพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะในห้อง Server
เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็น
(๘) จัดให้มีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๖ ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ต้องกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ ดังนี้
(๑) กาหนดให้มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
(๒) ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
(๓) จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
(๔) จัดเก็บบันทึกปัญหาและข้อบกพร่องของอุปกรณ์ที่พบ เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุง
อุปกรณ์ดังกล่าว
(๕) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่มา
ทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในหน่วยงาน
(๖) จั ด ให้ มี ก ารอนุ มั ติ สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ มี ค วามส าคั ญ ของผู้ รั บ จ้ า งที่ ม าท าการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สอน. ออกนอกหน่วยงาน ดังนี้
(๑) ต้องมีการกรอกใบคาร้อง เสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม และต้องได้รับอนุมัติ ก่อนที่จะนาอุปกรณ์
หรือทรัพย์สินออกนอกหน่วยงานได้
(๒) ต้องมีการบันทึกข้อมูลการนาอุปกรณ์ของ สอน. ออกนอกหน่วยงาน และต้องมีการลง
ลายมือชื่อตอนรับอุปกรณ์เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหายรวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์
มาส่งคืน
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ข้อ ๘ ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน
(๑) กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของ สอน. ออกไปใช้งานนอกสถานที่
(๒) ห้ามผู้ใช้งานละทิ้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สอน. ไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
(๓) ให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สอน. เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ ๙ ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ต้องควบคุมการจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือการนาสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานอีกครั้ง ดังนี้
(๑) ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในสื่อบันทึกข้อมูลก่อนที่จะส่งจาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว (ให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล ในส่วนที่ ๙ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน ข้อ ๖)
(๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญในอุปกรณ์สาหรับ
จัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สอน. ต้องกาหนดรหัส ผ่าน และใช้งาน
รหัสผ่านอย่างปลอดภัย ดังนี้
(๑) ลงนามรั บ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง านของตนเอง หากพบว่ า บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง านนั้ น ถู ก เปิ ด ออกให้ แ จ้ ง
ผู้ดูแลระบบทันที
(๒) เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทันทีหลังจากได้รับรหัสผ่านชั่วคราว โดยการตั้งรหัสผ่านใหม่
จะต้องดาเนินการแนวทางการกาหนดรหัสผ่านในระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
(๓) ตั้งค่าเครื่องไม่ให้บันทึกรหัสผ่าน เพื่อให้การใช้งานรหัสผ่านมีความปลอดภัย ผู้ใช้งานควร
จัดเก็บ และรั กษารหั ส ผ่านของตนเองไว้ให้ เป็นความลับและระมัดระวังมิให้ผู้ อื่น ล่ วงรู้ รวมทั้งไม่จดบันทึก
รหัสผ่านไว้ในที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย หรือไม่บันทึกรหัสผ่านไว้ในเครื่อง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหากผู้อื่นล่วงรู้และนาบัญชีผู้ใช้งานนี้ไปใช้งาน
(๔) การใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบั ญชีผู้ใช้งานและเจ้าของ
บัญชีผู้ใช้งานไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบหากบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวถูกใช้ไปในทางมิชอบ
ข้อ ๑๑ ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุม การเข้าถึง (Business Requirements for
Access Control)
(๑) สอน. ได้จัดให้มีการบริการสารสนเทศรวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์
ตามภารกิจของ สอน. ได้แก่ การขอรับใบรับรองหรือใบอนุญาตส่งออกน้าตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
การควบคุมการผลิ ตและการขนย้ายน้าตาลทราย การบริการ ข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทราย การบริ ห ารจั ดการระบบหนังสื อราชการ ทั้งนี้การใช้งานตามภารกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การเคารพสิทธิของบุคคลอื่น การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดสิทธิการเข้าถึง จะแบ่งตามลาดับชั้นการบริหารจัดการของผู้บริหาร ดังนี้
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(๑.๑) ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
รองเลขาธิการส านั กงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้กากับดูแล
(๑.๒) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อานวยการกอง/สานัก หัวหน้ากลุ่มงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบดูแล
(๑.๓) ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงได้เฉพาะส่วนงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
(๒) การอนุญาตและการทบทวนสิทธิการเข้าถึงตามภารกิจ
(๒.๑) ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลระบบตาม
ความจาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
(๒.๒) เจ้าของข้อมูลและเจ้าของระบบงาน จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบได้เฉพาะ
ส่วนที่จาเป็นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
(๒.๓) ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติ และกาหนดสิทธิ ในการผ่านเข้าสู่ระบบ
ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งต้องมีการจัดทาเอกสารขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบและกาหนดให้มีการลงนามอนุมัติ
(๓) ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ประกอบการควบคุมและจากัดสิทธิสาหรับผู้ใช้งาน
(๓.๑) ชื่อ นามสกุล ของผู้ขอใช้บริการ
(๓.๒) ตาแหน่ง และ หน่วยงานต้นสังกัด
(๓.๓) คาสั่งมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๓.๔) วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่สิ้นสุด
(๓.๕) ลายเซ็นอนุมัติจากหัวหน้างาน
ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึง (User Access Management)
เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร
สร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพื่อ
ป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
ข้อ ๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(1) มีกำรเผยแพร่นโยบำยและแนวปฏิบัติ ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
ให้ผู้ใช้งำนได้รับทรำบ
(2) มีกำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ใช้งำน เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจ
ถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศโดยไม่ระมัดระวัง หรือรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
(๓) เสริมเนื้อหำแนวปฏิบัติตำมนโยบำยเข้ำกับหลักสูตรอบรมต่ำง ๆ ตำมแผนกำรฝึกอบรม
ของหน่วยงำน
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ข้อ ๒ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration)
ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสาหรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึง
ระบบสารสนเทศและการตัดออกจากทะเบียนของผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว โดย
ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
(๑) ผู้ขอใช้งานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน (User Register) ตามที่ สอน. กาหนด
ใน ภาคผนวก ก. โดยที่ผู้ขอใช้งานจะต้องลงนามรับทราบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและแนวปฏิบัติของ
สอน. อย่างเคร่งครัด
(๒) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้าซ้อน
(๓) ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๔) จัดทาเอกสารแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร
(๕) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
(๖) การอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อานวยการ
หน่วยงานเจ้าของระบบสารสนเทศ หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ต้องดาเนินการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและตัดออกจาก
ทะเบียน ผู้ใช้งานทันที เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง
ข้อ ๓ การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สอน. จัดทาบัญชี
ผู้ใช้งานกลาง โดยกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้สามารถระบุและยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication) ตามสิทธิการเข้าถึง
(๒) ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สอน. ต้องกาหนดชื่อ
ผู้ใช้งานในบัญชีผู้ใช้งาน ดังนี้
(๒.๑) ชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ากัน
(๒.๒) ชื่อผู้ใช้งานต้องสื่อถึงชื่อผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานหรือหน่วยงาน
(๓) ผู้ดู แลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สอน. ต้องมีการ
ทบทวนสิทธิของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ การตรวจสอบสิทธิจะต้องอ้างอิงจากหนังสือคาสั่งต่าง ๆ ได้แก่ คาสั่ง
ให้ลาออก คาสั่งโยกย้าย คาสั่งบรรจุบุคลากร ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะต้อง
กระทาหลังจากจัดเก็บสาเนาเอกสารคาสั่งแล้วเท่านั้น
(๔) สานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของบัญชี เจ้าหน้าที่ต่อ กทส.
โดยเร่งด่วน ในกรณีบรรจุใหม่ ลาออก ออกจากราชการ ย้ายหน่วยงาน เกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม ยกเว้น
กรณีที่เกี่ยวกับการมอบอานาจหรือยกเลิกในการลงนามโดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดาเนินการโดยด่วนที่สุด
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(๕) การขอบัญชีผู้ใช้งาน
(๕.๑) ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้บริหารได้รับบัญชี
ผู้ใช้งานโดยมิต้องร้องขอ
(๕.๒) เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการลงทะเบี ย น (User
Register) ตามที่ สอน. กาหนดใน ภาคผนวก ก. โดยที่ผู้ขอใช้งานจะต้องลงนามรับทราบนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติของ สอน. อย่างเคร่งครัด
(๕.๓) ในกรณีที่บัญชีเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องถูกระงับชั่วคราว หากเจ้าหน้าที่
หรือผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องประสงค์จะใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนั้นใหม่ให้ผู้อานวยการสานักมีบันทึกข้อความขอบัญชี
ผู้ใช้งานใหม่ พร้อมเอกสารใบคาร้องเพื่อขอบัญชีผู้ใช้งาน
(๖) การระงับบัญชีผู้ใช้งาน
(๖.๑) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ
หัวหน้ากลุ่มมีคาสั่งให้ระงับบัญชีผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราว
(๖.๒) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหลายครั้ง
และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มีคาสั่งให้ระงับบัญชีผู้ใช้งาน
(๖.๓) เมื่อผู้บริหารร้องขอ
(๗) การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน
(๗.๑) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหลายครั้ง
และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มีคาสั่งให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานอย่างถาวร
(๗.๒) เมื่อผู้บริหารร้องขอ
(๗.๓) เมื่อสิ้นสุดสัญญา (สาหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง)
(๗.๔) เมื่อหมดเวลาการใช้งานที่ กทส. กาหนด (สาหรับผู้ใช้งานภายนอก)
ข้อ ๔ การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management)
ต้องจัดให้มีการควบคุมและจากัดสิทธิเพื่อ เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิทั่วไป สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง โดยปฏิบัติตามแนวทางดังนีดังนี้
(๑) การขอสิทธิของผู้ใช้งาน
(๑.๑) ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้บริหารได้รับสิทธิพิเศษ
ซึ่งเป็นสิทธิที่มีการจากัดการใช้งานน้อยที่สุด โดยมิต้องร้องขอ
(๑.๒) เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบ และผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการลงทะเบียน (User Register) ตามที่ สอน.กาหนดใน ภาคผนวก ก. เพื่อให้มีสิทธิในการเข้าถึง
และใช้งานระบบสารสนเทศตามภารกิจและความจาเป็น ดังนี้
- สิ ทธิ ทั่ วไป หมายถึ ง สิ ทธิ ในการเข้ าถึ งเครื อข่ ายของ สอน. เพื่ อ Download
ข้ อ มู ล เผยแพร่ ห รื อ เอกสารที่ ใ ช้ ส าหรั บการประชุ ม การใช้ ง าน Internet หรื อ อุ ปกรณ์ บนเครื อ ข่ า ย เช่ น
Printer Network
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- สิทธิของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศหรือระบบงาน หมายถึง สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศซึ่งผู้ขอใช้งานต้องระบุวัตถุประสงค์และระดับของข้อมูลตามภารกิจที่จะเข้าถึงอย่าง
ชัดเจนตามความจาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และต้องได้รับการอนุมัติ ก่อนเข้าใช้งาน
- สิทธิสูงสุด หมายถึง สิทธิของผู้ ดูแลระบบหรือ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
เป็นสิทธิพิเศษที่ผู้ขอต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่หรือ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล บริหารจัดการ
พัฒนาและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ สอน.
(๑.๓) ผู้ ใ ช้ ง านภายนอกต้ อ งเขี ย นเอกสารใบค าร้ อ งขอใช้ บ ริ ก ารยื่ น ด้ ว ยตนเองต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ กทส. เพื่อเสนออนุ มัติต่อหัว หน้ากลุ่ม ซึ่ง จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นการใช้งานชั่ว คราวตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(๑.๔) ในกรณีถูกระงับสิทธิให้เขียนใบคาร้องเพื่อขอเปิดสิทธิการใช้งาน
(๒) การระงับสิทธิผู้ใช้งาน
(๒.๑) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และ
หัวหน้ากลุ่มมีคาสั่งให้ระงับสิทธิผู้ใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒.๒) เมื่อผู้อานวยการสานักร้องขอให้ระงับสิทธิผู้ใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒.๓) เมื่อ Login ผิดเกิน ๓ ครั้งติดต่อกัน
(๓) การยกเลิกสิทธิผู้ใช้งาน
(๓.๑) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหลาย
ครั้ง และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาสั่งให้ยกเลิกสิทธิผู้ใช้งาน
(๓.๒) เมื่อผู้อานวยการสานักร้องขอให้ยกเลิกสิทธิผู้ใช้งาน
(๓.๓) เมื่อสิ้นสุดสัญญา (สาหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง)
(๓.๔) เมื่อหมดเวลาการใช้งานที่ กทส. กาหนด (สาหรับผู้ใช้งานภายนอก)
ข้อ ๕ การบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งาน (User Password Management)
ต้อ งจั ดให้ มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การรหั ส ผ่ า นส าหรั บ ผู้ ใช้ อ ย่ า งรั ด กุ ม โดยปฏิบั ติ ต าม
แนวทางดังนี้
(๑) ผู้ ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและรหัส ผ่านแยกเป็นรายบุคคล
เพื่อให้สามารถติดตามการใช้งานและกาหนดเป็นความรับผิดขอบของแต่ละคนได้
(๒) การตั้งรหัสผ่านชั่วคราว ต้องยากต่อการเดา และต้องมีความแตกต่างกัน
(๓) ต้องกาหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไข ดังนี้
(๓.๑) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร
(๓.๒) ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ อักขระสัญลักษณ์ ตัวเลข
(๓.๓) ไม่มีความหมายในพจนานุกรมภาษาใด ๆ ทั้งสิ้น
(๓.๔) ไม่กาหนดรหัสผ่านจากชื่อหรือนามสกุลของตนเอง ชื่อเล่น ชื่อบุคคลในครอบครัว
ชื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน และจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
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(๔) ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราว ให้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ไม่ใช้บุคคลอื่นหรือการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดส่งรหัสผ่าน
(๕) การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน สามารถกระทาได้ ๒ วิธี ดังนี้
(๕.๑) การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโดยผู้ใช้งาน ควรทาเมื่อได้รับรหัสผ่านชั่วคราวหรือเกิด
ความไม่มั่นใจในความปลอดภัย สามารถกระทาผ่านหน้าจอจัดการข้อมูลรหัสผ่านภายในระบบปฏิบัติการของตน
(๕.๒) การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ดูแลระบบ เนื่องจากผู้ใช้จารหัสผ่านไม่ได้ ผู้ใช้จะต้องทา
การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริ การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ ไปยัง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและสารสนเทศฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นผู้ดูแลระบบจึงดาเนินการตั้ง รหัสผ่าน
ชั่วคราวให้ใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องทาการเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขรหัสผ่านด้วยตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลา ดังนี้
- ผู้ดูแลระบบ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อย ทุก ๓ เดือน
- ผู้ใช้งาน ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อย ทุก ๖ เดือน
- เปลี่ยนรหัสผ่านทันที เมื่อทราบว่ารหัสผ่านอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้
(๖) การยกเลิ กรหัสผ่าน คือการยกเลิกสิทธิ จะถูกดาเนินการผ่านขั้นตอนการทบทวนสิทธิ
ผู้ใช้งาน โดยเมื่อมีคาสั่งโยกย้าย ให้ลาออก หรือคาสั่งจัดการทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่ทาให้จาเป็นต้องยกเลิก
สิทธิ ให้ผู้ดูแลระบบทาการจัดเก็บสาเนาคาสั่งแล้วดาเนินการระงับการใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ
Active Directory ตามแต่กรณี
(๗) กรณีผู้ ใช้จ าเป็ น ต้ องเข้า ถึงข้อมู ล หรือบริการจากหลายระบบ และจาเป็นต้อ ง จดจ า
รหัสผ่านหลายตัว ผู้ใช้งานสามารถใช้รหัสผ่านเดียว สาหรับการเข้าถึง ทุกระบบได้ ซึ่งระบบเหล่านั้นควรมีการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระดับที่เชื่อถือได้
(๘) ไม่ส่งรหัสผ่าน ผ่านระบบเครือข่ายโดยไม่ดาเนินการเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับก่อน
(๙) ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการใช้งาน เพื่อป้องกันการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ
ข้อ ๖ การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of User Access Rights)
(๑) สานักงานเลขานุการกรม ต้องแจ้งให้ กทส. ทราบทันทีเมื่อ
- มีการบรรจุ
- มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีการลาออกจากงานหรือสิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง หรือการถึงแก่กรรม
- มีการโยกย้ายหน่วยงาน
- มีการพักงาน การลงโทษทางวินัย หรือถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่
(๒) ต้องจัดให้มีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชี
ผู้ใช้งาน ปีละ ๑ ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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(๒.๑) ผู้ ดูแลระบบต้องดาเนินการแก้ไขสิ ทธิการเข้าถึงของผู้ ใช้ทันทีที่ได้รับแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงจากสานักงานเลขานุการกรม
(๒.๒) ผู้ดูแลระบบทบทวนสิทธิสาหรับผู้ที่มีสิทธิการเข้าถึงระดับ สูงสุด ได้แก่ สิทธิผู้ดูแล
ระบบสูงสุดระดับหน่วยงาน สิทธิผู้ดูแลระบบย่อยตามคาสั่งมอบหมายของหน่วยงานเจ้าของระบบสารสนเทศ
ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป
(๒.๓) ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดให้มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่อบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
การเข้าถึงในระดับสูงสุด เพื่อใช้ในการทบทวนในภายหลัง
(๒.๔) ผู้ดูแลระบบดาเนินการเพิกถอนสิทธิผู้ใช้งานที่พ้นสภาพการเป็น ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากร ของ สอน. ยกเว้นกรณีเกษียณอายุราชการ อนุญาตให้ใช้บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานได้
(๒.๕) ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดให้ มี ก ารถอดถอนสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดย ทันที เมื่อ ผู้ใช้งานนั้น ทาการลาออก/เปลี่ ยนตาแหน่งงาน/โอนย้ายข้ามหน่วยงานราชการ/
ถึงแก่กรรม โดยอ้างอิงหนังสือราชการจากสานักงานเลขานุการกรม
ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชันความลับ
ข้อ ๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูล
แต่ละประเภทชั้นความลับ โดยแบ่งชั้นความลับของข้อมูล เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งภาครัฐร้ายแรงที่สุด
(๒) ลับมาก หมายถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
(๓) ลั บ หมายถึ ง ข้อ มูล ลั บ ซึ่งหากเปิด เผยทั้งหมด หรื อเพีย งบางส่ ว นจะก่อให้ เกิด ความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ข้อ ๒ การจัดล าดับ ชั้น ความลั บและการบริหารจัดการกับข้อมูลตามข้อ ๑ ให้ใช้หลั กเกณฑ์ ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยแสดงระดับชั้นความลับของเอกสารข้อมูลลับอย่างชัดเจนในเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกหน้า
ข้อ ๓ การจัดลาดับชั้นความลับและการบริหารจัดการกับข้อมูลตามข้อ ๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร
ข้อ ๔ การบริหารจัดการกับข้อมูลตามข้อ ๓ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลที่
จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและมีกลไกป้องกันการเข้า
ไปแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๕ การรับ ส่ง และจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะให้เป็นความลับได้อย่างปลอดภัย
สามารถขอคาปรึกษาหรือการสนับสนุนในการเข้ารหัสจากผู้ดูแลระบบได้โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
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ข้อ ๖ ประเภทของข้อมูลแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ข้อมูล นโยบาย ยุทธศาสตร์ บุคลากร งบประมาณ
คารับรองการปฏิบัติราชการ การเงินและบัญชี
(๒) ข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่ ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจ
หน้าที่ของ สอน.
(๓) ข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ รายงานทางวิชาการ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม องค์ความรู้
ข้อ ๗ ลาดับความสาคัญของข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ข้อมูลที่มีความสาคัญมากที่สุด ไดแก่ ข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
สถาบันชาวไร่อ้อย กากน้าตาล ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น และ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้าย
(๒) ข้อมูล ที่มีความส าคัญปานกลาง ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ปลู กอ้อย ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ข้อมูลพันธุ์อ้อย ข้อมูลการส่งออกน้าตาล
(๓) ข้อมูลที่มีความสาคัญน้อย ได้แก่ ข้อมูลตามภารกิจของ สอน. ที่ไม่อยู่ในข้อ (๑) และ (๒)
ข้อ ๘ ระดับการเข้าถึงข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ข้อมูลที่เข้า ถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิสูงสุด เพื่อเข้าไปบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่
ผู้ดูแลระบบ
(๒) ข้อมูลที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุมัติสิทธิ หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องได้รับการอนุญาต
จากผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบ ตามภาระหน้าที่และความจาเป็น
(๓) ข้อมูลที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน หมายถึงข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศหรือผู้ดูแลระบบ พิจารณาแล้วว่าสามารถเข้าถึงได้
ข้อ ๙ การกาหนดช่องทางการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สอน. ต้องกาหนด ดังนี้
(๑) ต้องให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากภายในและภายนอก สอน.
(๒) ผู้รับบริการสามารถรับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สอน. โดยไม่ต้องลงทะเบียน
(๓) ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถใช้ บริ ก ารสอบถามข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ผ่ า นกระดานถามตอบที่ สอน.
จัดเตรียมไว้ให้ โดย สอน. สงวนสิทธิในการลบข้อความที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย
ใด ๆ รวมทั้งขัดต่อศีลธรรมอันดี ออกจากระบบโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ส่วนที่ ๔ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
ข้อ ๑ กาหนดมาตรการทางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลในเครือข่าย ระบบงาน หรือ
บริการต่าง ๆ จากการถูกเข้าถึงหรือถูกทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ งานที่ต้องรับผิดชอบ และขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการ
บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงจากระยะไกล
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(๒) กาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่อนุญาตให้สามารถเข้าใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากระยะไกล
(๓) กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันความลั บและความถูกต้องของข้อมูลสาคัญเมื่อต้อง
ส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายสาธารณะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสาธารณะ
(๕) กาหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังสภาพความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
(๖) มีการบั น ทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเก็บ Log ของอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
(๗) มี ก ารใช้ ฮ าร์ ด แวร์ ห รื อ ซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ การบริห ารจั ด การเครื อ ข่า ย เพื่ อ เฝ้ า ระบุ
เฝ้าตรวจ ติดตามสถานะ อุปกรณ์ในระบบสารสนเทศของ สอน.
(๘) ทาทะเบี ย นข้อมู ล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ อุปกรณ์สื่ อสารเคลื่ อนที่และระบบ
เครือข่าย รวมทั้งหมายเลข Media Access Control Address (MAC Address) เพื่อให้สามารถระบุอุปกรณ์
บนระบบเครือข่ายได้
ข้อ ๒ การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
(๑) การใช้งานบริการเครือข่าย
(๑.๑) ผู้ดูแลระบบ ดาเนินการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มการให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้งาน ตามกลุ่มผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ และกาหนดให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการที่ได้รับ อนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการ
บุกรุกได้อย่างเป็นระบบ และให้คานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นสาคัญ
(๑.๒) การเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ สอน. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน (User
Register) ตามที่ สอน. กาหนดใน ภาคผนวก ก. โดยที่ผู้ขอใช้งานจะต้องลงนามรับทราบนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัย และแนวปฏิบั ติของ สอน. อย่างเคร่งครัด และจะต้อ งได้รับการอนุมัติเป็ นลายลั กษณ์อักษรจาก
ผู้ บั ง คับ บั ญชาของหน่ ว ยงานต้น สั งกัด และผ่ านความเห็ นชอบจากหั ว หน้ากลุ่ ม ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้
ในทุกกรณี
(๑.๓) การใช้งานระบบสารสนเทศที่สาคัญต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ต้องได้รั บความเห็น ชอบจากผู้ บั ง คับ บัญชาของหน่ว ยงานเจ้าของระบบเป็นลายลั กษณ์อักษร รวมทั้งต้อง
ทบทวนสิทธิ ปีละ ๑ ครัง้
(๑.๔) สิทธิการใช้งานเครือข่ายเป็นสิทธิพิเศษ (Pivilege) ที่ สอน. มอบให้บุคคล หรื อ
หน่วยงานที่ได้รับสิทธิ เฉพาะบริการหรือระบบสารสนเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ
ให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นได้
(๑.๕) ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะถูกพิจารณาระงับ
และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และ กทส. จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาโทษผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบด้วย
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(๑.๖) การใช้งานที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ
(๑.๖.๑) การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการกระทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย
(๑.๖.๒) การเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีรายชื่อของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาต
และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
(๑.๖.๓) การเข้าถึงข้อมูลของผู้อนื่ เพื่อคัดลอก แก้ไข ลบ หรือพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๑.๖.๔) การใช้งานที่เป็นสาเหตุ ทาให้มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของระบบ
เครือข่ายลดลง หรือทาให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสียหาย
(๑.๖.๕) การเผยแพร่และ/หรือการเขาถึงสื่อลามกอนาจาร
(๑.๖.๖) การใช้ ทรัพยากรและระบบเครือขายคอมพิว เตอร์ เพื่อประกอบธุรกิจ
หรือเข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือเพื่อแสวงหากาไรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ การ
ประกาศแจ้ งความการซื้อหรื อการจ าหน่ายสิ นค้า การนาข้อมูล ไปขาย การรับบริการค้นหาข้อมูล โดยคิด
ค่าบริการ การบริการโฆษณาสินค้า
(๑.๖.๗) ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมแชร์ข้อมูลประเภท Peer to Peer Network
(๒) การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ที่ อ ยู่ ภ ายนอกองค์ ก ร (User Authentication for
External Connections) สาหรั บผู้ใช้ที่อยู่ภายนอก สอน. ผู้ ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคล
ก่อนที่จะอนุญาตเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของ สอน. ดังนี้
(๒.๑) ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ สอน. ผู้ใช้งานต้องมีการ Login เพื่อแสดง
ตัวตนด้วย Username และ Password และพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(๒.๒) การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ สอน. จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสู จน์ตัวตน
ผู้ใช้งานอีกครั้ง จึงอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูลได้
(๓) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification in Networks)
(๓.๑) ผู้ ดู แ ลระบบด าเนิ น การส ารวจข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ บนเครื อ ข่ า ยของทุ ก
หน่วยงานในอาคารของ สอน. ตามรอบการบารุงรักษาระบบ (Preventive Maintenance) และจัดทาเอกสาร
ผลการสารวจ จานวน ๒ รายการ ได้แก่
(๓.๑.๑) แผนภาพที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ภายในอาคารสถานที่
(๓.๑.๒) เอกสารแสดงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล อย่างน้อย ดังนี้
-- ชื่อของผู้ใช้/ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์
-- ชื่ออุปกรณ์ และ Domain ของอุปกรณ์
-- หมายเลข IP Address
-- ชื่อส่วนงานที่ใช้อุปกรณ์
-- หมายเลขครุภัณฑ์
-- วัน เดือน ปี ที่ทาการสารวจ
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(๓.๒) ผู้ดูแลระบบดาเนินการจัดทาแผ่นป้าย (Label) ที่ระบุข้อมูลของอุปกรณ์ ตามผล
การสารวจ สาหรับติดกากับที่อุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการจาแนกประเภทและชนิดของอุปกรณ์บนเครือข่าย
(๔) การป้องกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection)
(๔.๑) บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาดาเนินการใด ๆ ในห้อง Server จะต้อง
ลงชื่อ เข้า - ออก พื้นที่ ให้ถูกต้องและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มก่อน และต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่กับบุคคล
ที่มาติดต่อตลอดเวลา
(๔.๒) บุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการบารุงรักษาระบบ ปรับแต่งหรือบริหารจัดการ
พอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย หรือบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มก่อน
(๔.๓) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดการเปิด - ปิดพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อควบคุมการ
เข้าถึงพอร์ ต ของอุป กรณ์เครื อข่า ยต่าง ๆ โดยจะปิดพอร์ตที่เสี่ ยงต่ อการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔.๔) ทาการควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งค่าระบบ
ด้วยการปิดการเข้าถึงโดยตรงจากภายนอกทั้งหมด ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงพอร์ตจะต้องทาการล๊อกอินเชื่อมต่อกับ
VPN ก่อนจึงสามารถใช้งานได้ กายภาพ และโดยการล๊อกอินเข้ามาใช้งาน
(๔.๕) ผู้ดูแลระบบต้องทาการ ตรวจสอบเพื่อ เปิด – ปิด พอร์ตของระบบหรืออุปกรณ์
ตามความจาเป็นต่อการใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
(๕) การแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in Networks)
(๕.๑) ผู้ ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มการให้ บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้งาน ตามกลุ่มผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นการควบคุมและ
ป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ และให้คานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเป็นสาคัญ
(๕.๒) ผู้ดูแลระบบ ดาเนินการจัดแบ่งระบบเครือข่าย (VLAN) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อย ตามโครงสร้างอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
(๕.๓) ผู้ดูแลระบบ ดาเนินการแยกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ กับเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ใช้งาน โดยใช้ Core Switch และ Firewall หรืออุปกรณ์เครือข่าย
อื่น ๆ เพื่อจากัดให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทีใ่ ห้บริการนั้นได้
(๕.๔) จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงขอบเขตที่ครอบคลุม
แต่ละส่วนที่แบ่งแยก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๖) การควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control) ต้องควบคุม
การเข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างกันให้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุม
การเข้าถึง ดังนี้
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(๖.๑) ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ
ภายนอกหน่ วยงาน ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทา Packet Filtering
ได้แก่ การใช้ IPS, Firewall, Proxy และ Mail Gateway
(๖.๒) ติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) สาหรับตรวจสอบการใช้งาน
ของบุ ค คลที่ เ ข้ า ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานในลั ก ษณะที่ ผิ ด ปกติ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยหรื อ มี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
(๖.๓) การเชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยของ สอน. ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งมี ก าร Login ด้ ว ย
Username และ Password และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
(๖.๔) ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่าเครือข่ายส่วนใดก่อให้เกิดความผิดปกติต่อ
ระบบเครือข่ายหลัก ของสอน. จะทาการหยุดให้บริการโดยการตัดการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายกลาง โดยไม่
มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ทางานได้เป็นปกติก่อน
(๖.๕) จั ด ทาแผนผั ง ระบบเครื อข่าย (Network Diagram) ซึ่งมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ขอบเขต (Zone) ของเครือข่ายภายในและเครือข่า ยภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(๖.๖) ให้ผู้ดูแลระบบใช้เครื่องมือ (Tool) ได้แก่ BLUE COAT Management Console
หรือ Dashboard Fortigate Firewall เพื่อทาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(๖.๗) กาหนดให้มีการบันทึกการทางานของระบบป้องกันการบุกรุก ได้แก่ บันทึกการ
เข้าออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย ๓ เดือน หรือไม่ต่ากว่า ๙๐ วัน
(๖.๘) มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
(๗) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)
(๗.๑) ผู้ ดู แ ลระบบ ด าเนิ น การก าหนดตารางการใช้ เ ส้ น ทางบนระบบเครื อ ข่ า ย
บนอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) หรือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อควบคุม การใช้ งานเฉพาะเส้นทางที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๗.๒) ผู้ดูแลระบบ ต้องจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งค่าระบบ
ให้กาหนดเฉพาะชุด IP Address ของผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
(๗.๓) กาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนด ตั้งค่า แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร
(Parameter) ต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และมี
การทบทวนการกาหนดค่าตัวแปร (Parameter) ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๗.๔) ข้อมูลหมายเลขชุดอินเตอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ภายใน (Local)
ของระบบงานเครือข่ายภายในของ สอน. จาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถม
องเห็นได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายและ
ส่วนประกอบของ สอน. ได้โดยง่าย
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(๗.๕) ห้ามทาการวางสายเครือข่ายเพิ่มเติมเองโดยไม่ได้รับอนุญาติ ทั้งนี้รวมไปถึงการ
ติดตั้ง เครือข่ายแบบไร้สายด้วย (Wireless Network) การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้อง
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ กทส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ เท่านั้น
ข้อ ๓ การเข้าถึงระบบเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศจากระบบเครือข่ายภายนอก ผู้ดูแลระบบและ
ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สอน. ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย โดยต้องควบคุมและ
จากัดให้ดาเนินการใช้ได้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สอน.
ก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรั พยากรของ สอน. การควบคุมบุคคลที่
เข้าสู่ระบบของ สอน. จากระยะไกลจึงต้องมีการกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐาน
การเข้าสู่ระบบภายใน ผู้ใช้งานต้องทาการเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN
(๒) วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้ จากระยะไกลต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนนามาใช้และผู้ใช้ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
(๓) การให้สิทธิในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้ องแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือความ
จาเป็นในการดาเนินงานกับ สอน. อย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน
(๔) การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่านั้น
และต้องมีการควบคุมพอร์ต (Port) ทีใ่ ช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
(๕) ให้ กทส. จัดทาระบบ VPN (Virtual Private Network) โดยเป็นช่องทางเฉพาะที่มีการ
เข้ารหัสเพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทาง โดยผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือระบบงาน
ได้เฉพาะที่ตนเองมีสิทธิเท่านั้ น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้อง Login โดยใช้ Username และ Password ตามบัญชี
ผู้ใช้งานทุกครั้ง เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตน (User Authentication) ก่อนใช้งาน
ส่วนที่ ๕ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ข้อ ๑ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศของ สอน. จะต้อ งควบคุม การพั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ มี
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานและแจ้งเตือนเมื่อการพิสูจน์ตัวตนผิดพลาด
(๒) สามารถแยก Function การทางานตามภาระหน้าที่
(๓) สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้ได้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน
(๔) สามารถจัดเก็บ Log การใช้งาน
(๕) สามารถยืนยันหรือแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
(๖) มี Function ในการปรับปรุงสิทธิของผู้ใช้งาน
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ข้อ ๒ ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบ Function (s) ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามข้อ ๑
ข้อ ๓ ผู้ ดูแลระบบและผู้ รับ ผิ ดชอบระบบสารสนเทศ ของหน่ว ยงานภายใน สอน. ต้องกาหนด
ระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-Out) ดังนี้
(๑) กาหนดให้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบงาน ระบบเครือข่าย มีการตัดการติดต่อและหมด
เวลาการใช้งาน รวมทั้งปิดการใช้งานด้วย หลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้
(๒) กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการตัดการติดต่อและหมดเวลาการใช้งานที่สั้นขึ้นสาหรับ
ระบบสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ระบบงานที่มี การจัดลาดับว่าเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญ มาก หรือ
ระบบงานทีม่ ีการกาหนดชั้นความลับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) แนวทางปฏิบัติ
(๓.๑) เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานหรือว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลา ๑๕ นาที หรือตามที่
ผู้รับผิดชอบกาหนด ให้มีการตัดการเชื่อมต่อการใช้งานออกจากระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ
(๓.๒) ถ้ามีความพยายามเข้าสู่ระบบใหม่ ให้ยืนยันการใช้งานโดยใส่ชื่อผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password) หรือวิธีการที่ปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลในทุก ๆ ครั้ง
ข้อ ๔ ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานภายใน สอน. ต้องกาหนดการ
จากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection) ดังนี้
(๑) กาหนดให้ระบบงานที่มีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อสาหรับการใช้งานเพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
(๒) กาหนดให้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบงานที่มีความสาคัญสูง ระบบงานที่มีการใช้งาน
ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ภายนอกหน่วยงาน) ระบบงานที่กาหนดชั้นความลับ มีการ
จากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
(๓) การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ สอน. มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๓.๑) การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ สอน. กาหนดให้ใช้งานได้ ๒ ชั่วโมงต่อการ
เชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หรือตามผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
(๓.๒) การเชื่ อ มต่ อเข้า สู่ ระบบสารสนเทศของ สอน. กาหนดให้ ใ ช้ง านได้ เ ฉพาะใน
ช่วงเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เท่านั้น
(๓.๓) การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ สอน. ถ้ากระทาในช่วงนอกเวลาทางาน
ตามปกติ ต้องแจ้งขอใช้งานจากผู้ดูแลระบบก่อนเพื่อให้มีการบันทึกไว้ตรวจสอบ
ข้อ ๕ การควบคุมผู้รับเหมา (Outsource) กรณีมีการจ้างเหมาบารุงรักษา ดูแล และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
(๑) มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยเฉพาะ และต้องกาหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่
ชัดเจน เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาช่วงที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงานต้องการ ดังนี้
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(๑.๑) ต้องมีประสบการณ์
(๑.๒) มีลูกค้าอ้างอิงน่าเชื่อถือ
(๑.๓) มีใบรับรองทางด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
(๑.๔) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีของการรับเหมาช่ว งทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์รวมถึงระบบสนับสนุนอื่น ๆ
(๒) มีข้อตกลงหรือสัญญาอย่างชัดเจนในการว่าจ้างผู้รับเหมาและ ต้องกาหนดขอบเขตและ
ระดับการรับเหมาช่วงอย่างชัดเจน และผู้รับเหมาต้องนาเสนอ รายละเอียดขอบเขตงาน อย่างครบถ้วน
(๓) สอน. มีสิทธิในการตรวจสอบตามสัญญาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สอน. สามารถควบคุมการใช้งาน ได้อย่างทั่วถึงตามสัญญานั้น ดังนี้
(๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางาน
(๓.๒) การก าหนดระยะเวลาตรวจติด ตามคุ ณ ภาพของผู้ รับ เหมาเป็ น ระยะ ๆ หรื อ
แบบสุ่ม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในจุดที่สาคัญ เพื่อพิจารณากระบวนการที่ผู้รับเหมาช่วงใช้ในการปฏิ บัติงาน
และเพื่อประเมินความสม่าเสมอของผู้รับเหมาในการกระทาตามข้อกาหนดของหน่วยงาน
(๔) ต้องควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลที่ชัดเจน มีระบบบันทึกการเข้าถึงข้อมูล และการสารอง
ข้อมูลทุกขั้นตอน จากัดการเข้าถึงข้อมูลสาคัญหรือให้ใช้ข้อมูลจากชุดจาลองแทนข้อมูลจริง และต้องทาเรื่องขอ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยต้องมี
รายละเอียดในการเข้าระบบสารสนเทศอย่างน้อย ดังนี้
(๔.๑) เหตุผลในการขอใช้งาน
(๔.๒) ระยะเวลาในการใช้งาน
(๔.๓) การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
(๔.๔) การตรวจสอบ Mac Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
(๕) มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยผู้รับเหมาที่ชัดเจน เพื่อให้
ได้งานตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
(๖) ผู้รับเหมาที่ทางานให้กับ สอน. ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะทางานอยู่ภายใน หรือนอกสถานที่
จาเป็นต้องลงนามใน “สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลของ สอน.” โดยสัญญาต้องทาให้เสร็จก่อนให้สิทธิในการเข้า
สู่ระบบสารสนเทศ และ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้มีความปลอดภัยทั้ง ๓ ด้าน คือ การ
รักษา ความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และการรักษา ความพร้อมที่
จะให้บริการ (Availability) และให้กาหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จาเป็น เท่านั้น
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(๗) ผู้รับเหมาต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง มีการปรับปรุงให้
ทันสมัย และหากมี การปรับเปลี่ยนจะต้องแก้ไขให้ ถูกต้อง เพื่อใช้ควบคุม และตรวจสอบการ ให้บริการของ
ผู้ให้บริการว่าเป็นไปตามข้อกาหนด
ข้อ ๖ ระบบสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อองค์กร ต้องมีการจัดทาระบบสารองข้อมูล
ส่วนที่ ๖ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์
ข้อ ๑ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ สาหรับ
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แม่ข่ าย รวมทั้ง เครื่ องคอมพิว เตอร์ ลู กข่ ายของ สอน. ให้ กระทาโดยผู้ ดูแ ลระบบ โดย
โปรแกรมดังกล่าวต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ
ข้อ ๒ การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเครื่องแม่ข่าย (Server Computer)
(๑.๑) ผู้ดูแลระบบดาเนินการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายสาหรับให้บริการทุกเครื่องเข้ากับ
ระบบ Domain Controller ที่ ท าหน้ าที่ บริ ห ารจั ดการเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ บ ริห ารจั ดการ ก าหนด
นโยบาย ควบคลุมดูแลบัญชีผู้ใช้งาน ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของ สอน.
(๑.๒) สร้างบัญชีผู้ใช้งานและให้สิทธิในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการเท่าที่จาเป็น และต้อง
คอยตรวจสอบบัญชีรายชื่อออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อยกเลิกบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน
(๑.๓) หลีกเลี่ยงการใช้บัญชี Administrator ในการเข้าระบบ โดยให้ สร้างและใช้บัญชี
ผู้ใช้งานที่ระบุได้ว่าเป็นผู้ใดกาลังใช้งานอยู่
(๑.๔) ผู้ใช้งานต้องทาการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
(๑.๕) ผู้ ดูแ ลระบบต้ องตรวจสอบ Event Log เป็ น ประจ าเพื่ อ ดูว่ ามี ผู้ ไม่ ประสงค์ ดี
พยายามบุกรุกเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
(๑.๖) การเข้ า ใช้ ง านระบบปฏิ บั ติ ก ารจากเครื อ ข่ า ยภายนอก จะต้ อ งผ่ า น VPN ที่
กาหนดให้เท่านั้น
(๒) กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Computer)
(๒.๑) กาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน สอน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้อง
ทาการ Join Domain เพื่อให้สามารถควบคุมและกาหนดนโยบายผ่าน Domain Controller ได้
(๒.๒) การตั้งค่า BIOS บน Mainboard ให้ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไข
(๒.๓) ให้สิทธิการใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ระดับ User
(๒.๔) ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าโปรแกรมพักหน้าจอ (Screen Saver) ให้มีรหัสผ่านเพื่อทาการ
ล็อคหน้าจอภาพ เมื่อไม่มีการใช้งานเกินกว่า ๕ นาที
(๒.๕) ผู้ ใช้ ง านต้อ งทาการลงบั นทึ กออก (Logout) ทัน ที เมื่ อเลิ กใช้ง านหรือ ไม่อ ยู่ ที่
หน้าจอเป็นเวลานาน
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ข้อ ๓ การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User Identification and Authentication)
ผู้ใช้งานต้องแสดง ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการใช้รหัสผ่าน
สาหรับการใช้งานระบบ สารสนเทศ ดังนี้
(๑) การพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องให้มีการพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้งานเป็น
รายบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ
(๒) ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ Username และ Password ของตนเองทุกครั้ง
ก่อนใช้ ระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ หากการระบุและ
ยืนยัน ตัวตนของผู้ใช้งานมีปัญหา หรือเกิดความผิดพลาด ผู้ใช้งานดาเนินการแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทาการแก้ไข
(๓) ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานไว้เป็นความลับและห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ห้ามโอน
จาหน่าย หรือจ่ายแจกให้ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
(๔) ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของตนเอง และทาการลงบันทึกออก
(Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานชั่วคราว
ข้อ ๔ การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System)
ผู้ดูแลระบบต้องจั ดทาหรือจัดให้ มีระบบบริหาร จัดการรหั สผ่ านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ
(Interactive) หรือมีการทางานในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ โดยต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จากัดระยะเวลาในการป้อนรหัสผ่าน หากผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่านผิดเกินจานวนครั้งที่กาหนด
ระบบจะทาการล็อกสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะปลดล็อกให้
(๒) ระบบสามารถยุติการเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได้ เมื่อพบว่ามีความพยายามในการเดา
รหัสผ่านจากเครื่องปลายทาง
(๓) มีระบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนและยืนยันรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
(๔) จัดเก็บไฟล์ข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งานแยกต่างหากจากข้อมูลของระบบงาน
(๕) ไม่แสดงข้อมูลรหัสผ่านในหน้าจอของผู้ใช้งานระหว่างที่ผู้ใช้งานกาลังใส่ข้อมูลรหัสผ่านของ
ตนเอง แต่แสดงเป็นเครื่องหมายจุดหรือดอกจันบนหน้าจอแทน
(๖) เมื่อได้ดาเนินการติดตั้งระบบแล้ว ให้ยกเลิกชื่อผู้ใช้งานหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของทุกชื่อผู้ใช้
ทีไ่ ด้ถูกกาหนดไว้เริ่มต้นที่มาพร้อมกับการติดตั้งระบบโดยทันที
ข้อ ๕ โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่เป็นโปรแกรมมาตรฐานซึ่งผู้ดูแลระบบติดตั้ง
ให้เมื่อมีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน มีดังนี้
(๑) Microsoft Office
(๒) Microsoft Windows
(๓) Acrobat Reader
(๔) Bitdefender Antivirus
(๕) WinRAR/WinZip
(๖) Google Chrome
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ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ใช้งานของหน่วยงานใดต้องการใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๕ ให้แจ้ง
เหตุผลความจาเป็นมาที่ กทส. เพื่อพิจารณาดาเนินการให้ต่อไป
ส่วนที่ ๗ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย
ข้อ ๑ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Access Control) มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้รั่วไหล
ออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด
(๒) ผู้ ดูแลระบบทาการเปลี่ ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกาหนดเป็นค่าโดย
ปริยาย (Default) มาจากผู้ผลิตทันที่นาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใช้งาน
(๓) ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดค่ า WEP (Wired Equivalent Privacy) หรื อ WPA (Wi-Fi
Protected Access) ในการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ระหว่ า ง Wireless LAN Client และอุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ
(Access Point) และกาหนดค่าให้ไม่แสดงชื่อระบบเครือข่ายไร้สาย
(๔) ผู้ดูแลระบบเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address)
หรือ ชื่อผู้ใช้ (Username) รหั สผ่ าน (Password) ของผู้ ใช้บริการที่มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้ ส าย โดยจะอนุ ญ าตเฉพาะอุ ป กรณ์ ที่ มี MAC Address และ/หรื อ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น
(Password) ตามที่กาหนดไว้เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
(๕) ผู้ดูแลระบบมีการติดตั้งไฟร์ว อลล์ (Firewall) ระหว่างระบบเครือข่ายไร้สายกับระบบ
เครือข่ายภายในหน่วยงาน
(๖) ผู้ดูและระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สายที่ผิดปกติ
ให้ผู้ดูแลระบบ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที
(๗) ผู้ ใช้งานที่มีความประสงค์จะใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการลงทะเบียน (User Register) ตามที่ สอน. กาหนดในภาคผนวก ก. เพื่อให้มีสิทธิในการใช้ ระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless) ตามภารกิจและความจาเป็น
(๘) ผู้ขอใช้งานที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องนาอุปกรณ์ไปทาการลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบก่อน
การใช้งาน
ข้อ ๒ การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามผู้ใช้งานนาอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรือเปิดใช้งานเองในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
Access point, Wireless Router, Wireless USB Client หรือ Wireless Card
(๒) ห้ามผู้ใช้งานเปิดแชร์ Internet แบบ ad-hoc หรือ peer-to-peer Network หรือเปิด
แชร์ด้วย Hotspot Bluetooth USB ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน
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(๓) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ ง Login เพื่ อพิ สู จ น์ตั ว ตน โดยใช้ Username และ Password ตามบั ญ ชี
ผู้ใช้งานทุกครั้ง
ส่วนที่ ๘ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑ ผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ สอน. มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต้องทาการกรอกแบบฟอร์ม
การขอเข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน โดยยื่นคาขอผ่านหน่วยงานที่สังกัดตามขั้นตอน
(๒) เมื่อมีการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(๓) ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ในที่ที่สังเกตได้
(๔) ไม่เปิดอ่านจดหมายที่ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง (Subject) หรือชื่อผู้ส่งไม่ชัดเจน
(๕) ผู้ใช้ต้องไม่เข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้อื่นไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม
(๖) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับบริการ หรือตามภารกิจของหน่วยงาน ผู้ใช้งาน
จะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสอน. เท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่
ในกรณีที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สอน. ขัดข้องและ ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น
(๗) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ส่ง
(๘) การใช้งานจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ ต้องใช้ภ าษาสุ ภ าพ ไม่ขัดต่อจริยธรรม ไม่ทาการ
ปลุกปั่น ยั่วยุ เสียดสี ส่อไปในทางผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นความเห็นส่วนบุคคล โดย
อ้างว่าเป็นความเห็นของ สอน.
(๙) ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สอน. เพื่อเผยแพร่ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง
ที่มีลักษณะ หยาบคาย หรือลามกอนาจารหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ
กฎหมาย หรือกระทบต่อการดาเนินงานของ สอน. ตลอดจนเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่น รวมทั้งผู้รับบริการ สอน.
(๑๐) ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ สอน. เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
(๑๑) การส่ งข้ อ มูล ที่ เป็ น ความลั บ ไม่ ควรระบุ ความส าคัญ ของข้ อมู ล ลงในหั ว ข้อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
(๑๒) หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จสิ้นควรออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง
ข้อ ๒ การระงับบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (Privilege) ที่ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่
ผู้ใช้อื่นได้ สอน. คงไว้ซึ่งอานาจในการจากัด ระงับ หรือเพิกถอนสิทธิการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
หากได้รับแจ้งหรือตรวจพบการกระทาใดที่ขัดกับนโยบาย หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา ความมั่นคงปลอดภัย หรือ
เสถี ย รภาพของระบบ หรื อ การกระท าที่ ขั ด ต่ อ นโยบายหรื อ กฎหมายแห่ ง รั ฐ การระงั บ ใช้บั ญ ชี จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เมื่อผู้ใช้พ้นสภาพการอยู่ในสังกัดของ สอน. ผู้ดูแลระบบสามารถระงับบัญชีผู้ใช้ ซึ่งส่งผล
ให้การเข้าใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีนั้นถูกระงับไปด้วย
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(๒) ผู้ ใ ช้ ส ามารถร้ อ งขอการขยายสิ ท ธิ ก ารใช้ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ เ พื่ อ คงสิ ท ธิ ก ารใช้ บั ญ ชี จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เดิมไว้เมื่อต้องพ้นสภาพการอยู่ในสังกัดของ สอน. โดยยื่นคาร้องผ่านผู้บริหารต้นสังกัดพร้อม
แนบเหตุผลความจาเป็นส่งถึง กทส. การอนุญาตและระยะเวลาการขยายสิทธิ ให้เป็นอานาจของหัวหน้ากลุ่ม
หรือผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย
(๓) บัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ สามารถถูกระงับการใช้งาน โดยคาร้องขอจาก
ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหาร หากพบว่ามีการใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ในสังกัดของหน่วยงานที่
ขัดกับนโยบายฉบับนี้
(๔) บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ สามารถถูกระงับการใช้งานโดยทันทีโดยผู้ดูแลระบบ
หากตรวจพบว่ามีการใช้งานที่ส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้อยลงหรือขัดต่อนโยบาย ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้โดยผู้ใช้หรือการลักลอบเข้าใช้โดยผู้อื่น ทั้งนี้ กทส. มีสิทธิระงับการใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
ส่วนที่ ๙ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการขโมยข้อมูลระบบสารสนเทศ
ข้อ ๑ การใช้งานรหัสผ่าน (Password Use)
แนวทางปฏิบัติ
(๑) จั ด เก็ บ รหั ส ผ่ า นไว้ ใ นสถานที่ ที่ มี ค วามปลอดภั ย ไม่ ติ ด รหั ส ผ่ า นไว้ บ ริ เ วณเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์หรือโต๊ะทางาน
(๒) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น
(๓) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีเมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่น
(๔) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
(๕) ไม่กาหนดให้ระบบงานทาการบันทึกหรือจดจารหัสผ่านของตนเองไว้ ได้แก่ การบันทึกไว้ใน
หน้าจอล็อกอิน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทาการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
ข้อ ๒ การป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแล (Unattended User Equipment)
ผู้ใช้งานควรมีความตระหนักและเอาใจใส่ว่าอุปกรณ์ขององค์กรในบางช่วงระยะเวลา ที่ไม่มี
ผู้ดูแล ควรมีการป้องกันที่เหมาะสม (เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต)
แนวทางปฏิบัติ
(๑) ผู้ ใช้งานต้องป้ องกันอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ที่ตนเองใช้งานเพื่อป้องกันการสู ญหายหรือ
ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๒) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งออกจากระบบสารสนเทศ (Log Off) โดยทั น ที เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น การใช้ ง าน
เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีสวมรอยเข้าใช้ระบบและเข้าถึงข้อมูลในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
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(๓) เพื่อรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ควรมีการตั้งค่า
รหัสผ่านในการ เข้าใช้งาน และตั้งค่ารหัสผ่านการล็อคหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานเกินกว่า ๑๐ นาที เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศขององค์กรโดยหลังจากที่มีการล็อ คหน้าจอแล้ว
ผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดหน้าจอเพื่อเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศได้
(๔) ควรล็อคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาคัญเมื่อไม่ได้ถูกใช้งานหรือต้องปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแล
ชั่วคราวเพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมย
ข้อ ๓ การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร (Clear Desk and Clear
Screen Policy)
เพื่อควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่อยทรัพย์ สินสารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่ เอกสาร สื่อบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย หรือสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ทางกายภาพ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เปิด
หรือที่สาธารณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการป้องกันหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์จากการถูกเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(๑) มีการป้ องกัน สิน ทรัพย์ของหน่ว ยงาน และควบคุมไม่ให้ มีการทิ้งหรือปล่ อยสิ นทรัพย์
สารสนเทศที่สาคัญให้อยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัย โดยมีการจัดการบริเวณล้อมรอบ การควบคุม การเข้า - ออก
การจัดบริเวณการเข้าถึงการส่งผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก การวางอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนการทางาน
(๒) มีการกาหนดขอบเขตของการป้องกัน ดังนี้
(๒.๑) ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อป้องกันสินทรัพย์ของหน่วยงาน
(๒.๒) ลงชื่อออกจากระบบงานและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทันที เมื่อจาเป็นต้อง
ปล่อยทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแล
(๒.๓) จัดเก็บข้อมูลสาคัญในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(๒.๔) ไม่เก็บข้อมูลสาคัญของหน่วยงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูลที่
เป็นสมบัติส่วนบุคคล
(๒.๕) ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
(๒.๖) ป้องกันเครื่องโทรสาร เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน
(๒.๗) ป้องกันตู้หรือบริเวณที่ใช้ในการรับส่งเอกสารไปรษณีย์
(๒.๘) ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ กล้องดิจิตอล เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร
(๒.๙) นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ
(๓) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล สื่อบันทึกข้อมูล หรือสินทรัพย์ด้านสารสนเทศ โดยผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
(๔) การลบ หรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่สาคัญ ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลก่อนที่จะ
อนุมัติให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เปลี่ยนทดแทน หรือ ทาลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึง ข้อมูลสาคัญได้
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(๕) สารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อนส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม เพื่อ
ป้องกัน การสูญหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๖) กาหนดมาตรการควบคุมการจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการนาสื่อบันทึกข้อมูล
กลับมาใช้งานอีกครั้ง ดังนี้
(๖.๑) ให้ทาลายข้อมูลลับหรือข้อมูลสาคัญในสื่อบันทึกข้อมูล ประเภทต่าง ๆ ก่อนที่จะ
แทงจาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญที่ยังคงค้างอยู่บนสื่ อบันทึกข้อมูลนั้น และให้
ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายสื่อบันทึกข้อมูล ดังนี้
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล

วิธีการทาลาย
กระดาษ
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
Flash Drive, Thumb Drive, USB Drive ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ฮาร์ดดิสก์
ใช้การทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการ Format ตาม
มาตรฐานการทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของ
กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา DoD 5220.22-M
(ซึ่งมีการเขียนทับข้อมูลเดิมเป็นจานวนหลายรอบ)
แผ่น CD/DVD
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลาย CD/DVD
(๖.๒) มีมาตรการหรือเทคนิคในการลบหรือเขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่มีความสาคัญใน
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลสาคัญนั้นได้
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หมวดที่ ๒
การจัดทาระบบสารองข้อมูลและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
___________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
๓. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด และตระหนัก
ถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ส่วนที่ ๑ การสารองข้อมูลสาคัญและการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สอน. ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติในการ
สารองและกู้คืนข้อมูล ดังนี้
(๑) กาหนดและคัดเลื อกระบบงานที่มีความจ าเป็นต้องส ารองข้อมูลไว้ ให้ สามารถพร้อมน า
กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
(๒) กาหนดหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง
ข้อมูล และการกู้คืน การจัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Contingency Plan) จากกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(๓) กาหนดชนิดของข้อมูลที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลเก็บไว้ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
(๓.๑) ระบบที่มีผลกับการให้บริการประชาชน ได้แก่ Website , e-Service
(๓.๒) ระบบติดต่อสื่อสารของ สอน. ได้แก่ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๓.๓) ระบบที่ใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สอน. ได้แก่ ระบบสารบรรณ ระบบบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลการผลิตอ้อยและน้าตาลทราย ระบบออกใบอนุญาตนาเข้า-ส่งออกน้าตาลทราย
(๔) กาหนดความถี่โดยจัดทาแผนในการสารองข้อมูลของระบบปฏิบัติการและระบบงาน หาก
ระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจะต้องมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น
(๕) กาหนดขั้นตอนการสารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การสารองข้อมูล
(๖) ทาการสารองข้อมูลตามความถี่ทกี่ าหนดไว้ ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (Dr Site)
(๗) ทาการตรวจสอบว่าการสารองข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้น สาเร็จครบถ้วนหรือไม่
(๘) ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งดาเนินการทดสอบว่า
ระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้หรือไม่
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(๙) แนวปฏิบัติสาหรับการสารองข้อมูล ดังนี้
(๙.๑) ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการสารองข้อมูลและทดสอบข้อมูลที่สารองเก็บไว้อย่าง
สม่าเสมอ
(๙.๒) การจัดทาบันทึกการสารองข้อมูล (Operation Logs) ผู้ดูแลระบบต้องทาบันทึก
รายละเอียดการสารองข้อมูล ได้แก่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้สารอง ชนิดของข้อมูลที่บันทึก
(๙.๓) การรายงานข้อผิดพลาด (Fault Logging) ผู้ดูแลระบบต้องทารายงานข้อผิดพลาด
จากการสารองข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่แก้ไขด้วย
(๙.๔) ให้ผู้ดูแลระบบมอบหมายหน้าที่การสารองข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นไว้สารองใน
กรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(๙.๕) ในกรณี พบปั ญหาในการส ารองข้อมูล จนเป็นเหตุไม่ส ามารถด าเนินการอย่า ง
สมบูรณ์ได้ ให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้อานวยการสานักทราบ
(๙.๖) ให้ ผู้ดูแลระบบกาหนดชนิดและช่วงเวลาการสารองข้อมูลตามความเหมาะสม
พร้อมทั้งกาหนดสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล
(๙.๗) การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญในการสารองข้อมูล (Encrypted Backup) ผู้ดูแลระบบ
ต้องจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลสารองที่สาคัญ โดยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล
สารองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
(๑๐) จัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency plan) เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑๐.๑) กาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(๑๐.๒) ประเมินความเสี่ ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง กรณีไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วง ทาให้ไม่
สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้
(๑๐.๓) กาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
(๑๐.๔) ทาการทบทวนปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
(๑๐.๕) จัดประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบรายละเอียดของแผน
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนใหม่จะต้องจัดประชุมใหม่และแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
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ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ ๑ การแจ้งเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
(๑) ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานแจ้งไปยัง กทส. ทันทีที่พบเหตุการณ์ที่อาจเป็นปัญหาต่อ
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน. อันได้แก่
(๑.๑) มีโปรแกรมไม่ประสงค์ดีเข้ามาในระบบ
(๑.๒) มีการบุกรุกเข้ามาในเครือข่าย
(๑.๓) ข้อมูลสาคัญเปลี่ยนแปลงหรือสูญหาย
(๑.๔) มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๑.๕) มีการนาข้อมูลสาคัญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
(๑.๖) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์
(๑.๗) พบจุดอ่อนในระบบงาน ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน
(๑.๘) มีการโจมตีเข้ามาในระบบจนไม่สามารถให้บริการได้
(๑.๙) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชารุดหรือสูญหาย
(๑.๑๐) บุคคลภายนอกเข้าใช้ระบบงานของ สอน. โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๑.๑๑) มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อขโมยข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลในเครือข่าย
(๑.๑๒) มีเหตุการณ์ที่เป็นการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของ สอน.
(๒) ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวก รวมทั้งปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ บริหาร หรือ
กทส. ในการตรวจสอบเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้น
ข้อ ๒ ความรับผิดชอบของผู้ดูระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สอน. เมื่อได้รับแจ้งจาก
ผู้ใช้งานเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือที่ ตรวจพบด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไป
(๑) ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบในระดับใด (สูง กลาง หรือต่า)
(๒) แจ้งหัวหน้ากลุ่ม เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ให้ได้รับทราบตามระดับของ
ผลกระทบ
(๓) วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ตามความจาเป็น กรณีการบุกรุก การโจมตีระบบ หรือ
ระบบได้รั บความเสี ยหาย ประสานงานขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thai CERT)
(๔) กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือฝึกฝนเป็น
ผู้ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้หลักฐานเกิดความเสียหาย จัดเก็บหลักฐานไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย และจากัดการ
เข้าถึงหลักฐานนั้น
(๕) จัดทารายงานสรุปเหตุการณ์นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบตั้งแต่ระดับ
ปานกลางขึ้นไปและแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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ข้อ ๓ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชากรณีทมี่ กี ารละเมิดการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้แจ้งรายงานตามสายการบังคับบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(๒) สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิดและผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
(๓) พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้าอีก
ข้อ ๔ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ เมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิดการละเมิด
การรักษาความปลอดภัย ให้หน่วยงานเจ้าของระบบสารสนเทศดาเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารกรรมวิธีข้อมูลต่าง ๆ ประมวลลับ หรือรหัสผ่านที่
จาเป็นในการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศมีผลกระทบเสียหายอย่างใดหรือไม่
(๒) ขจั ดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดโดยทันที อาจจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ความรับผิดชอบผู้ใช้งานต่อประกาศฉบับนี้ มีดังนี้
(๑) ปฏิบั ติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดและต้องไม่ล ะเลยต่อหน้าที่ความรับผิ ดชอบของ
ตนเอง
(๒) ไม่เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทาให้เสียหาย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สอน.
(๓) ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สอน.
(๔) รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อน หรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่พบไปยัง
กทส. โดยเร็วที่สุด
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หมวดที่ ๓
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
___________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศหรือสถานการณ์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดได้
๒. เพื่อเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบสารสนเทศ
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อระบบสารสนเทศ
แนวปฏิบัติ
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
ข้อ 1 มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ โดยมีเนื้อหำอย่ำงน้อยดังนี้
(1) ตรวจสอบและประเมิ นควำมเสี่ ยงด้ำ นสำรสนเทศที่ อำจเกิดขึ้ นกับระบบสำรสนเทศ
(Information Security Audit and Assessment) มีวิธีกำรปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ มีกำรอนุมัติให้ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนระบบสำรสนเทศ
๑.๒ มีกำรวำงแผนสำหรับกำรตรวจสอบระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
๑.๓ มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงของระบบให้บริกำร
๑.๔ มีกำรตรวจประเมินระบบสำรสนเทศ (Information System Audit Considerations)
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรตรวจประเมินมีประสิทธิภำพและผลกำรตรวจสอบเป็นที่น่ำเชื่อถือได้
(2) ตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ ยงที่ ดำเนินกำรโดยผู้ ตรวจสอบภำยในของหน่ว ยงำน
(Internal Auditor) หรือโดยผู้ ตรวจสอบอิสระด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภำยนอก (External Auditor)
เพื่อให้หน่วยงำนได้ทรำบถึงระดับควำมเสี่ยงและระดับควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ มีวิธีกำรปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ กำหนดให้ มี คณะทำงำนตรวจสอบและประเมิ นควำมเสี่ ย งด้ำ นสำรสนเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน (internal auditor) ผู้แทนจำกสำนักต่ำง ๆ ใน สอน. และ/
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สอน. เป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินควำมเสี่ยงระบบสำรสนเทศ และให้ตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
๒.๒ มีข้อตกลงร่วมกันสำหรับขอบเขตกำรตรวจสอบระหว่ำงผู้ตรวจสอบกับผู้รับกำรตรวจ
๒.๓ มีข้อจำกัดให้ผู้ตรวจสอบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบได้ในลักษณะที่
อ่ำนได้เพียงอย่ำงเดียว
๒.๔ มีวิธีกำรที่ปลอดภัยสำหรับกำรอนุญำตให้ผู้ตรวจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลชนิดที่สำมำรถ
เขียนหรือบันทึกข้อมูลได้
๒.๕ มีกำรสร้ำงสำเนำข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบทำงำนบนข้อมูลสำเนำ
๒.๖ มีกำรทำลำย หรือลบข้อมูลที่ทำสำเนำทิ้งโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ
๒.๗ มีวิธีกำรแบบปลอดภัยสำหรับกำรเก็บหลักฐำนข้อมูลที่ใช้อ้ำงอิงในกำรตรวจสอบ
๒.๘ มีกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำร
ตรวจสอบ
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๒.๙ มีกำรกำหนดเจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นเอกเทศ จำกกิจกรรมหรือ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะดำเนินกำรตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบกิจกรรมหรือระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตนดูแล หรือรับผิดชอบ)
ข้อ 2 มีแนวทำงในกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงอย่ำงน้อยดังนี้
(1) แนวทำงในกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง
(๑.๑) มีกำรทบทวนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
(๑.๒) มี ก ำรทบทวนนโยบำยและมำตรกำรในกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ด้ ำ น
สำรสนเทศ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๑.๓) มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงและให้จัดทำรำยกำรพร้อมข้อเสนอแนะ
ให้ผู้บริหำรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงที่เป็นอยู่และกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง และแจ้งให้หน่วยงำนภำยในที่
เกี่ยวข้องทรำบเพื่อนำไปปฏิบัติ
(2) มำตรกำรในกำรตรวจประเมินระบบสำรสนเทศ อย่ำงน้อย ดังนี้
(๒.๑) ผู้ตรวจสอบสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่ำนได้อย่ำงเดียว
(๒.๒) ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลในแบบอื่น ๆ ให้สร้ำงสำเนำสำหรับข้อมูลนั้น
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้งำน รวมทั้งดำเนินกำรทำลำยหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือต้องจัดเก็บไว้โดยมี
กำรป้องกันเป็นอย่ำงดี
(๒.๓) มีกำรระบุและจัดสรรทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรตรวจสอบระบบบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
(๒.๔) มีกำรเฝ้ำระวังกำรเข้ำถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูลล็อกแสดงกำร
เข้ำถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลำที่เข้ำถึงระบบงำนที่สำคัญ
(๒.๕) ในกรณีที่มีเครื่องมือสำหรับกำรตรวจประเมินระบบสำรสนเทศ ต้องแยกกำรติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ออกจำกระบบให้บริกำรจริงหรือระบบที่ใช้ในกำรพัฒนำ และมีกำรจัดเก็บ
ป้องกันเครื่องมือนั้นจำกกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต
(3) รำยกำรที่สอบทำน
(๓.๑) กำรป้องกันกำรบุกรุกระบบ
(๓.๒) กำรสำรองข้อมูล
(๓.๓) กำรควบคุมกำรเข้ำห้องควบคุมระบบเครือข่ำย
(๓.๔) กำรซ้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
(๓.๕) สอบทำนกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ
(๓.๖) สอบทำนกำรกำหนดกำรใช้งำนตำมภำรกิจ
(4) กำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมด้ำนเทคนิค
(๔.๑) ผู้บริหำรต้องกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ทรำบถึงควำมรับผิดชอบด้ำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและได้มีกำรปฏิบัติในทำงที่เหมำะสม
(๔.๒) สอบทำนและตรวจสอบกำรควบคุมทำงด้ำนเทคนิคของระบบสำรสนเทศ เพื่อ
ตรวจสอบว่ำมีควำมเพียงพอและเหมำะสมหรือไม่
(๔.๓) ในระบบสำรสนเทศโดยเฉพำะระบบที่สำคัญและมีควำมเสี่ยงสูง ต้องมีกำรทดสอบ
ระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบถึงจุดเปรำะบำงของระบบ
และประสิทธิผลของกำรควบคุมด้ำนปลอดภัย
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(๔.๔) เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์
ระบบงำนและเอกสำร ที่จำเป็นสำหรับงำนตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับกำรปกป้อง จำกกำรลักลอบ
ใช้งำนหรื อใช้ง ำนหรื อใช้ ในทำงที่ผิ ดวัต ถุประสงค์ และกำรควบคุ มจำกัดกำรเข้ ำใช้ง ำนให้ เฉพำะแผนกที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบเท่ำนั้น
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หมวดที่ ๔
หน้าที่และความรับผิดชอบ
___________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูง ผู้อำนวยกำร หัวหน้ำ กลุ่มงำน เจ้ำหน้ำที่
ตลอดจนผู้ที่ ได้รับมอบหมำยให้ดูแลรับผิดชอบด้ำนสำรสนเทศ
แนวปฏิบัติ
ข้อ 1 ระดับนโยบำย ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
(๑) ผู้บริหำรสูงสุด
(๒) ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับสูง
มีหน้ำที่ ดังนี้
- รับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษำ ตลอดจนติดตำม กำกับ
ดูแล ควบคุมตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ในระดับปฏิบัติ
- รับผิดชอบต่อควำมเสี่ ยง ควำมเสียหำย หรืออันตรำยที่เกิดขึ้นกรณีระบบคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูล สำรสนเทศเกิดควำมเสียหำย หรืออันตรำยใด ๆ แก่องค์กร หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมำจำกควำม
บกพร่อง ละเลย หรือฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ
ข้อ 2 ระดับบริหำร ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
(๑) ผู้อำนวยกำร หรือเทียบเท่ำ
(๒) หัวหน้ำกลุ่ม หรือเทียบเท่ำหัวหน้ำกลุ่ม
มีหน้ำที่ ดังนี้
- รับผิดชอบ กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษำ ทบทวน วำงแผน
ติดตำมกำร บริหำรควำมเสี่ยง และระบบรักษำควำมปลอดภัยฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- รับผิดชอบในกำรควบคุม ดูแล รักษำควำมปลอดภัย ระบบสำรสนเทศ และระบบฐำนข้อมูล
- รับผิดชอบวำงแผน จัดทำ ทบทวน ติดตำม กำกับ ดูแล แผนสำรอง และแผนเตรียม
ควำมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 3 ระดับปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ได้แก่ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่เครื่องคอมพิวเตอร์
มีหน้ำที่ ดังนี้
- ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
- ประสำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
- รับผิดชอบควบคุม ดูแล รักษำควำมปลอดภัย และบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำย ห้องควบคุมระบบเครือข่ำยและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
- ทำกำรสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery) ตำมรอบระยะเวลำที่
กำหนด
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- ป้องกันกำรถูกเจำะระบบ และแก้ไขปัญหำกำรถูกเจำะเข้ำระบบฐำนข้อมูลจำกบุคคล
ภำยนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญำต
- รั บ ผิ ด ชอบในกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
- ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

ห น้ า | ๔๓

ภาคผนวก ก.
ขันตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Register)
สานักงานคณะการคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทาบัญชีผู้ใช้งานและบริหารจัดการในการกาหนดสิทธิ
๒. เพื่อให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ และสามารถสอบกลับไปยังผู้ใช้งานได้
ในกรณีมีการใช้งานโดยไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการกระทาความผิดหรือเกิดความ
เสียหายแก่ระบบสารสนเทศ หรือแก่ผู้อื่น
มีขันตอนปฏิบัติ ดังนี
การลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ผู้ใช้ภายใน
๑. กรอกแบบฟอร์ม “การขอใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
๒. ระบุรายละเอียดในการขอใช้บริการให้ชัดเจน
๓. เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ ไปยัง หัวหน้ากลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
๔. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้ดูแลระบบหรือ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ จะติดต่อผู้ใช้งานให้มารับ
Username และ Password ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานต้องลงนามรับทราบและจะปฏิบัติตามข้อกาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการใช้งานโดยเคร่งครัด
ผู้ใช้งานภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑. ทาหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
๒. ระบุรายละเอียดในการขอใช้บริการให้ชัดเจน และช่องทางในการติดต่อกลับเพื่อความรวดเร็ว
๓. แนบเอกสารประกอบในการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน ใบมอบอานาจ
๔. เมื่อ สอน. พิจารณาและอนุมัติแล้วจะแจ้ง Username และ Password รวมถึงข้อกาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้งาน ให้ทราบและต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
การลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน เครือข่ายไร้สาย WIFI Hotspot
ผู้ใช้ภายใน
๑. กรอกแบบฟอร์ม “การขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย”
๒. เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ ไปยัง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

ห น้ า | ๔๔

๓. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานให้นาอุปกรณ์ที่ประสงค์จะใช้งาน ไปลงทะเบียนเพื่อ
บั น ทึ ก MAC Address (Media Access Control Address) พร้ อ มกั บ แจ้ ง SSID (Service Set Identifier)
และรับ Username และ Password ตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานต้องลงนามรับทราบและจะ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้งานโดยเคร่งครัด
ผู้ใช้ภายนอก
๑. กรอกแบบฟอร์ม “การขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย”
๒. ยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ที่ กทส. เพื่อนาเรียน หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. นาอุปกรณ์ที่ประสงค์จะใช้งาน ไปลงทะเบียนที่ผู้ดูแลระบบเพื่อบันทึก MAC Address (Media
Access Control Address) พร้อมกับรับ Username และ Password
๔. ผู้ใช้งานภายนอกจะได้รับสิทธิเฉพาะในการเข้าถึงเอกสารที่ใช้ในการประชุมหรือเอกสารที่อนุญาต
ให้ Download ได้ รวมถึงเว็บไซต์ที่ผ่านการ Filter แล้วเท่านั้น
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลผู้ใช้บริการ :
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.........................................................................................
NAME……………………………………………………………SURNAME……………………………………..…………………………………..
สถานะผู้ขอใช้บริการ
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างกองทุน ฯ
เลขที่บัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลภายนอก) 
หน่วยงาน...............................................................ตาแหน่ง........................................................................................
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์มือถือ 
มีความประสงค์ขอรับบริการจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
 บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์/จอ/เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์.....................................................................
 พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงระบบงาน........................................................................................................................
 ขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์....................................................................................................
 ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ในการ..............................................................................................
 ขอยืมใช้อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์.........................................................................
 เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์..........................................................................
 LCD โปรเจ็ตเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์.........................................................................
 อื่น ๆ...………………………………………………………………………………………………………………
 ขอให้ลงประกาศเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ สอน. (กรุณานาไฟล์ข้อมูลมาให้ทางเจ้าหน้าที่
กทส.กยผ. ด้วย) เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………
 ขอสิทธิ์การใช้งาน  ระบบงาน ..............................................  ผู้ใช้งาน  ผู้ดูแลระบบ
 บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Remote DeskTop)
 เรื่องอื่น ๆ........................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บริการตามคาขอข้างต้น
..........................................ผู้ขอรับการบริการ
(.............................................)
วันที่.........../............/.........เวลา.................น.
เรียน หน.กทส.
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
..........................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(.........................................................................)
ผอ. สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/งาน

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
เหตุผล...........................................................................
.............................................................................
ดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ.............................................................................
(............................................................................)
วันที่............/............/...............
2/เฉพาะ.....
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย)

เรียน หน.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ให้บริการได้ตามที่ขอ เมื่อวันที่ ..................../......................../....................... เวลา......................น.
...........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
 ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ขอ เนื่องจาก........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...................................
...........................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
.......................................................(ผู้ให้บริการ)
(......................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่ ...................../.................../..........เวลา..............น.
 จัดเก็บบันทึกคุณภาพ
 สาเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
..........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่ ................./.................../..........เวลา..............น.

เริ่มใช้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
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แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) / VPN
ข้อมูลผู้ใช้บริการ :
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.........................................................................................
NAME……………………………………………………………SURNAME……………………………………..…………………………………..
สถานะผู้ขอใช้บริการ
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างกองทุน ฯ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน (เฉพาะบุคคลภายนอก) .............................................................................................................
หน่วยงาน ....................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง .....................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………………… หมายเลขมือถือ ………………………………………………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอใช้บริการ  WI-FI สาหรับอุปกรณ์ ……………………………………………………….
 VPN
ภายใต้เครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย เพื่อใช้งาน Internet หรือเพื่อดาเนินการใดๆ กับระบบสารสนเทศ
ของสานักงานฯ โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงระเบียบอื่นๆ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทรายกาหนด และ จะปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ผู้บริการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์อันเกิดจากการใช้งานของข้าพเจ้า ไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบเมื่อจาเป็น หรือโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ

ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ.............................................................
วันที่............/............./............
เรียน หน.กทส.
..........................................................................

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
เหตุผล...........................................................................

..........................................................................

.............................................................................
ดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........................................................................
(.........................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................
(............................................................................)

ผอ. สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/งาน

วันที่............/............/...............
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ระเบียบการใช้บริการ Internet ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
1. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎระเบียบ และมารยาท ในการใช้งานอย่างเคร่งครัด
2. ไม่น้า username ที่ได้รับอนุมัติไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากเจ้าของบัญชีเกิดประมาทเลินเล่อจนท้าให้มี
ผู้อื่นน้า username ไปใช้งาน แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของส้านักงานฯ หรือบุคคลใดๆ ผู้เป็นเจ้าของ
บัญชีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ไม่บุกรุก ก่อกวน หรือกระท้าการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ของส้านักงานฯ และสถานที่อื่นๆ ทังในประเทศ
และต่างประเทศ
4. ไม่เข้าไปท้าการเปิดร้านขายสินค้าใดๆ หรือเล่นการพนัน online ในขณะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของส้านักงานฯ
5. ไม่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ ละเมิดสิทธิ หรือเข้าข่ายหมิน่ ประมาทผู้อื่น
6. ไม่เผยแพร่ รูปตัดต่อ รูปโป้ หรือคลิปสื่อลามกอนาจารใดๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
มีนาคม ๒๕๖๓

ร

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
1. ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
2. นโยบายในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทรายมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ในการท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายมีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมีการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
๓. นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทรายก้าหนดประเด็นส้าคัญ ดังต่อไปนี
๓.๑ การรวบรวม และการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน ส้านักงาน
จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ้ากัดเพียงเท่าที่จ้าเป็นแก่
การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของส้านักงานเท่านัน
3.๒ ส้านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการด้าเนินงานของส้านักงาน
การศึกษา วิจัย หรือการจัดท้าสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด้าเนินงาน
ของส้ านั กงาน และเพื่อ ปรั บปรุ งคุ ณภาพของการให้ บ ริก ารของส้ า นัก งานด้ ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
3.๓ ส้านักงานจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจาก
ท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของส้านักงานเท่านัน
3.๔ ส้านักงานมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึง หรือการ
แก้ ไ ขข้ อ มู ล โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต รวมทั งมี ก ารการตรวจสอบการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัส และความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

/3.๕ หากท่านเห็นว่า ...

-23.๕ หากท่านเห็ นว่า ข้อมูล ส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่าน
สามารถแจ้งส้านักงานเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลบข้อมูลส่วนบุคคลนันได้
ในการนี ส้านักงานจะจัดท้าบันทึกค้าคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการ
กระท้าใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
3.๖ ส้านักงานได้จ้ากัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ผู้รับจ้างที่จ้าเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อด้าเนินการต่างๆ ในนามของส้านักงาน บุคคล
เหล่านีมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูก
เลิกจ้างและด้าเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อก้าหนดเหล่านี
4. ให้ใช้แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนบท้ายประกาศนี
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกภัทร วังสุวรรณ)
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

สารบัญ
เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้า
1

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

๑

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด

๑

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๒

การนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจากัด

๒

การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล

๓

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๓

การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

๔

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

๔

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
ส านั กงานคณะกรรมการอ้อ ยและนาตาลทราย (“ส านั กงาน”) ได้ จัด ท าแนวปฏิ บั ติ ก าร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการประกาศให้บุคคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทังนี สานักงานปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บ
รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังต่อไปนี
การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
๑. สานักงานเคารพและให้ความสาคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน และ สานักงานตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
หรือบริการอื่น ใดของส านั กงานด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่น คง
ปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
๒. ข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านที่ส านักงานได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
สมบู รณ์ ถูกต้อง เป็น ปัจจุ บัน และมีคุณ ภาพ จะถูกนาไปใช้ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
สานักงานเท่านัน และสานักงานจะดาเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการ
ป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ้ากัด
๑. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน สานักงาน
จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของสานักงานเท่านัน
๒. สานักงานจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(๒) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน
(๓) เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต สุ ข ภาพ หรื อ ความปลอดภั ย ของท่ า นและ
ผู้ใช้บริการท่านอื่น
(๔) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(๕) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ
๓. ส านั ก งานจะไม่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นซึ่ งเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทาให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
(๑) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
(๒) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(๓) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน
(๔) เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต สุ ข ภาพ หรื อ ความปลอดภั ย ของท่ า นและ
ผู้ใช้บริการท่านอื่น
(๕) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล
(๖) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สอน.
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๔. สานักงานอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับ
มาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านัน ทังนี เพื่อประโยชน์ใน
การปรับ ปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ให้บริการของสานักงานดียิ่งขึน
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
๑. สานักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดาเนินงานของสานักงาน การศึกษา
วิจัย หรือการจัดทาสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของสานักงาน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
การให้บริการของสานักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
๒. หากภายหลั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
สานักงานจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
๓. ในกรณี ที่ ส านั ก งานมี ก ารเก็ บ รวบรวม จั ด เก็ บ ใช้ แ ละเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ
ดาเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านในการเลือกว่า จะให้ สานักงานเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้ เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
๔. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน สานักงานจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์
(Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนีเป็นอย่างน้อย
(๑) หมายเลขไอพี (IP Address)
(๒) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
นอกจากนี สานักงานยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออก
ระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกาหนดด้วย สาหรับกรณีที่สานักงานใช้บริการหน่วยงานภายนอกใน
การให้บริการเว็บไซต์
๕. สานักงานจะไม่กระทาการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเว้นแต่
(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
(๒) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
การน้าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจ้ากัด
๑. สานักงานจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
และจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของสานักงานเท่านัน
๒. สานักงานจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทาให้ปรากฏใน
ลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้รับความยินยอมจากท่าน
(๓) เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต สุ ข ภาพ หรื อ ความปลอดภั ย ของท่ า นและ
ผู้ใช้บริการอื่น
(๔) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล
(๕) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทาสถิติ
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๓. ในบางกรณีสานักงานอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเท่าที่จาเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสานักงาน ทังนี สานักงานจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
การรักษาความปลอดภัยส้าหรับข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนีมีวัตถุประสงค์เพื่อชีแจงท่านในฐานะผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของสานักงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย
๑) ชื่ อ ผู้ ใช้ ง าน (User Name) และรหั ส ผ่ า น (Password) หลั ง จากท่ า นสมั ค ร และ
ลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
(Password) ที่ใช้สาหรับ เข้าสู่ระบบ สานักงานจะทราบชื่อผู้ใช้งานของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน
ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่าน ของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคล
อื่น ทังนี ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นประจา และทุกครังที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจาก
ระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทา รายการจากบัญชีของท่านได้
๒) การใช้คุกกี (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์
ของสานักงาน ได้สะดวกยิ่งขึน คุกกีมีประโยชน์สาหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านันได้ใน
ภายหลัง คุกกีจะถูกติดตังในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกีบางตัวจะถูก
จัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถ
สามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทางานของคุกกีหรือไม่ก็ได้
การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
๑. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคาร้องขอ
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด เมื่อสานักงานได้รับคาร้องขอดังกล่ าวแล้ ว ส านักงานจะรีบ
ดาเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
๒. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถ
แจ้งสานักงานเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนันได้ ในการนี สานักงานจะจัดทาบันทึกคา
คัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูล
ไปใช้ และสถานที่ทาการของสานักงาน นอกจากนี ยังมีสิทธิดังต่อไปนี
(๑) ขอสาเนา หรือขอสาเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(๒) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
(๓) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(๔) ขอให้ดาเนินการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(๕) ขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณี ที่เป็นข้อมูลซึ่ง
ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
อย่างไรก็ตาม สานักงานอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกาหนด หรือในกรณีที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทาให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก
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การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
๑. สานักงานอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น สานักงานจะแจ้งให้
ท่านทราบก่อนที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทังขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดต่อไปนีเป็น
อย่างน้อย
(๑) บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทาการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทาการเชื่อมโยง
(๕) บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
๒. ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น สานักงานจะแสดงงชื่อผู้เก็บ
รวบรวม บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิในข้ อ มู ล ที่ ได้ มี ก ารเก็ บ รวบรวมอย่ างชั ด เจน เพื่ อ ให้ ท่ านได้ รั บ ทราบ นอกจากนี
สานักงานจะจัดทาบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
๓. หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ส านั ก งานจะแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการดาเนินการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
๑. ส านั ก งานอาจปรั บ ปรุ งนโยบายส่ ว นบุ ค คลนี เป็ น ครั งคราวเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของการให้ บ ริ การ การด าเนิ น งานของส านั ก งาน และข้ อแสนอแนะ ความคิ ด เห็ น จากท่ าน
สานักงานจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดาเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่ง
ประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
๒. สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่าน
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสานักงานได้ที่:
หน่วยงาน
เว็บไซต์
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย (สอน.)
http://www.ocsb.go.th
๗๕/๖ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๐ ๒๒๐๒ ๓๐๘๑
๐ ๒๓๕๔ ๓๔๔๕

*****************************************************************************

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Contingency plan)

ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
มีนาคม ๒๕๖๓

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
๑. กำรเกิดภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. แนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ
๓. ขั้นตอนปฏิบัติในมำตรกำรที่สำคัญ
๔. ข้อปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำจำกภัยพิบัติ
๕. แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
๕.๑ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดจำกควำมขัดข้องด้ำนเทคนิค
๕.๑.๑ กรณีกำรป้องกันไวรัสล้มเหลว
๕.๑.๒ กรณีกำรป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
๕.๑.๓ กรณีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยล้มเหลว
๕.๑.๔ กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหำย
๕.๑.๕ กรณีไฟฟ้ำขัดข้อง
๕.๒ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดจำกภัยต่ำง ๆ
๕.๒.๑ กรณีไฟไหม้
๕.๒.๒ กรณีน้ำท่วม
๕.๒.๓ กรณีแผ่นดินไหว
๕.๓ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดจำกควำมไม่สงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง
๕.๓.๑ กรณีเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง
๕.๔ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดจำกกำรบุคคล
๕.๔.๑ กรณีโจรกรรม
๕.๔.๒ กรณีผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้
๖. แผนกำรดูแลจัดกำรรักษำและแก้ไขปัญหำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
๗. แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่ภำวะปกติเดิม
๘. กำรกำหนดผู้รับผิดชอบ
๙. กำรติดตำมและรำยงำนผล

1
๒
๒
๒
๓
๔
๘
๘
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๖
๑๙
๒๐
๒๑
๒๑
๒๒
๒๒
๒๓
๒๔
๒๗
๒๘
๒๙

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๑

บทน้า
ปัจจุบัน ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายมีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อความสะดวกในการใช้ งานและความสะดวกในการสร้างข้อมูลสารสนเทศ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบั ติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จะมี
จ้านวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายจ้าเป็นจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูล
การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ เกิดความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อม
ในการที่จะน้าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
ส้ า นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้้ า ตาลทรายได้ น้ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด้ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน และให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ รั บ ความสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น
ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์
จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หลักการและเหตุผล
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ได้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท้างาน โดยให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจได้รับความเสียหาย
จากการถูกโจมตีได้จากหลายภยันตรายหลายสาเหตุ เช่น ภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยจากการโจรกรรมข้อมูล การก่อ
เหตุจลาจล ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายและสร้างผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย จึงได้จัดท้าแผนแก้ไข
ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสารสนเทศของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
๒. เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมส้าหรับการใช้งาน
๔. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
๕. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เนื่องจากภารกิจของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายมีความหลากหลาย เทคโนโลยี
สารสนเทศจึ งเข้ ามามีบ ทบาทส้ าคั ญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการบริห ารจัดการความเสี่ ยงด้า น
สารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหา และลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ ส้ านั กงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อให้การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างด้านสารสนเทศ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย พบประเภทความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
๑. ความเสี่ ยงด้านเทคนิ ค เป็นความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์เอง อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะท้าลายระบบ
จาก Cracker เป็นต้น
๒. ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการ การจัดความส้าคัญ
ในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้
ข้อมูลต่าง ๆ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเกินกว่าอ้านาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และ
อาจท้าให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้
๓. ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
หรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้้าท่วม ไฟ
ไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่
อาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการด้านสารสนเทศ
จากผลการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการอ้ อ ยและน้้ า ตาลทราย ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว พบว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทราย มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ้าเป็นจะต้องจัดท้าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดูแล
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
๑. การเกิดภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทราย สามารถจ้าแนกได้เป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
๑.๑ ภัยพิบัติจากภายนอก
๑.๑.๑ ภัยธรรมชาติที่กระท้าต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่อ งประมวลผลหลักหรือเครื่องแม่ข่าย
ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย ความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
๑.๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๑.๑.๓ ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเกิดความขัดข้อง
๑.๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
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๑.๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือท้าลายระบบข้อมูล
๑.๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์
๑.๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
๑.๒ ภัยพิบัติจากภายใน
๑.๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท้าลาย
๑.๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ อันอาจท้าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหายใช้งานไม่ได้หรือ
หยุดการท้างาน
๒. แนวทางการป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติ
๒.๑. ภัยพิบัติจากภายนอก
๒.๑.๑ ภัย ธรรมชาติที่กระท้าต่ออาคารสถานที่ตั้ง ของเครื่องประมวลผลหลั กหรือเครื่อ ง
แม่ข่ายได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
๒.๑.๑.๑ การป้องกันและการด้าเนินการอัคคีภัย
(๑) ก้าหนดเขตพื้นที่ควบคุมการเกิดอัคคีภัย และจัดท้าป้ายเตือนต่าง ๆ
(๒) อบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิง การหนีไฟขั้นต้น
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงส้าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๔) จัดท้าเครื่องหมายระบุความส้าคัญตามล้าดับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
๒.๑.๑.๒ การป้องกันอุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
(๑) เปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศและเครื่ อ งควบคุ ม ความชื้ น ส้ า หรั บ เครื่ อ งแม่ ข่ า ย
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตรวจสอบการท้างานให้ใช้งานได้อย่างสม่้าเสมอ
(๒) ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้้าฝน ที่ค้างสะสม
(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องไม่อยู่ในบริเวณที่น้าท่วมถึง
๒.๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๒.๑.๒.๑ ควบคุม การเข้ าออกของห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ แม่ ข่า ยและการป้ องกัน ความ
เสียหายโดยห้ามบุคคลที่ไม่มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากจ้าเป็นให้มีเจ้าหน้าที่
ของกลุ่มงานวิชาการและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบน้าเข้าไป
๒.๑.๒.๒ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เช่น ระบบยืนยันตัวตน (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการท้างานของระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
๒.๑.๒.๓ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และส่งสัญญาณภาพมาไว้ที่จอภาพส่วนกลาง

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๕

๒.๑.๓ ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายภายนอก
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเกิดความขัดข้อง
๒.๑.๓.๑ การตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
๒.๑.๓.๒ ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยส้ า รอง ส้ า หรั บ ใช้ ใ นกรณี ที่ เ ครื่ อ งแม่ ข่ า ยหลั ก ไม่
สามารถใช้งานได้
๒.๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
๒.๑.๔.๑ แยกไฟระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องปรับอากาศออกจากสายไฟหลัก
ที่ผ่านสะพานไฟเข้าสู่หน่วยงาน
๒.๑.๔.๒ ติดตั้งเครื่องส้ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการส้ารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๒.๑.๔.๓ เปิดเครื่องส้ารองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
บ้ารุงรักษาเครื่องส้ารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตรวจสอบระบบส้ารองไฟฟ้า (UPS) ทุกวันศุกร์
๒.๑.๔.๔ ติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Generator) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตน้าเข้า/ส่งออก
๒.๑.๔.๕ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้ทุกส้านัก บันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และ
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
๒.๑.๔.๖ ตรวจสอบเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง ทุกวันศุกร์ ตามรายการเหล่านี้เป็น
อย่างน้อย ได้แก่ ระดับน้้ามัน แบตเตอรี่ ระดับน้้ามันเครื่อง
๒.๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือท้าลายระบบข้อมูล
๒.๑.๕.๑ สแกนหาจุดอ่อนและอัพเดท Patch เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และจุดอ่อนโดยใช้
ซอฟท์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาช่องโหว่
๒.๑.๕.๒ ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ต สามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส้านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาลทรายได้โดยจะต้องเปิดใช้งาน Firewall ตลอดเวลา
๒.๑.๕.๓ ติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายและกลั่นกรองข้อมูลที่มาทาง website ซึ่งจะมีการก้าหนดค่า
Configuration ให้มีความปลอดภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒.๑.๕.๔ จั ดเจ้ า หน้า ที่ ดู แลระบบเครื อ ข่า ย ตรวจสอบปริ ม าณข้ อ มูล บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อสังเกตปริมาณข้อมู ลบน
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เครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ
เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป
๒.๑.๕.๕ ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดทอย่างสม่้าเสมอ
และปิดพอร์ตที่ไม่มีการใช้งาน
๒.๑.๕.๖ ก้าหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติดังนี้
(๑) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น
(๒) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น
(๓) จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(๔) เปลี่ยนรหั สผ่านโดยทันที เมื่อทราบว่ารหั สผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือ
ล่วงรู้โดยผู้อื่น
(๕) ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวขั้นต่้าอย่างน้อย ๘ อักขระ
(๖) ตั้งรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่ง่ายต่อการจ้ารหัสผ่านที่ได้ก้าหนดไว้
(๗) ไม่ตั้งรหัสผ่านจากค้าที่ปรากฏในพจนานุกรม
(๘) ไม่ ตั้ งรหั ส ผ่ านที่ป ระกอบด้ว ยอัก ขระที่ เ รีย งกั น เช่น ๑๒๓, abcd เป็น ต้ น
หรือเป็นกลุ่มของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น ๑๑๑๑๑, aaa, bbb เป็นต้น
(๙) เปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นใหม่ต ามรอบระยะเวลาที่ ก้ าหนดไว้ เช่ น ทุ ก ๆ ๖ เดื อ น
ส่วนในกรณีของผู้ดูแลระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ทุก ๆ ๓ เดือน
(๑๐) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
(๑๑) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราว ที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ท้าการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบงาน
(๑๒) ไม่ให้ระบบงานท้าการบันทึกหรือจดจ้ารหัสผ่านของตนเองไว้ เช่น บันทึกไว้
ในหน้าจอล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อท้าการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน อีกครั้ง)
(๑๓) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
(๑๔) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันส้าหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
๒.๑.๕.๗ ป้องกันการปลอมแปลง IP address โดยการกรอง packet ที่มาจากภายนอก
โดยการน้าระบบ DMZ มากรอง IP ที่จะเข้ามายังระบบเครือข่าย
๒.๑.๕.๘ ติดตั้งระบบให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถป้องกันการโจมตีแบบ DOS และ DDOS
๒.๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์
๒.๑.๖.๑ ติด ตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัส และอัพเดทข้อมู ล ไวรัส อยู่เสมอ และต้องใช้
โปรแกรมเพื่อตรวจหาไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
๒.๑.๖.๒ ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
(๑) สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
(๒) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย
(๓) ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
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๒.๑.๖.๓ ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail
(๑) ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
(๒) ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
๒.๑.๖.๔ ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต
(๑) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ
(๒) ไม่ควรเปิด website ที่แนะน้ามาทาง E-mail
(๓) ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก website ที่ไม่น่าเชื่อถือ
(๔) ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอ
(๕) หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จ้าเป็น
๒.๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงคราม/เหตุจลาจล และการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
เนื่องจากเป็นภัยจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ในการป้องกันหากไม่สามารถ
ย้ายสถานที่หรือป้องกันสถานที่ได้ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไว้มากกว่า ๑ Back Up และแยกสถานที่จัดเก็บ
และถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับข้อมูล ก็สามารถน้าข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส้ารองมาใช้แทน หากเกิดความเสียหายร้ายแรงควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส้ารองเพิ่ม
๒.๒ ภัยพิบัติจากภายใน
๒.๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกท้าลาย
๒.๒.๑.๑ การส้ารองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะส้ารองข้อมูล
ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลทุกวัน
๒.๒.๑.๒ การส้ารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ส้ารองข้อมูล
ตามระยะเวลาที่ก้าหนดทุกสัปดาห์ โดยจะส้ารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล Source Code และบันทึกข้อมูลลงใน
สื่อบันทึก
๒.๒.๑.๓ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล ที่
ได้ส้ารองไว้ในสื่อบันทึก ทุกสัปดาห์
๒.๒.๑.๔ ทดสอบ Recovery ฐานข้อ มูล และโปรแกรมปฏิบั ติก ารฐานข้ อมู ล และ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายส้ารองที่ได้ส้ารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการท้างานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลัก
เสียหาย
๒.๒.๑.๕ จัดเจ้าหน้าที่ในการบ้ารุงรักษาสื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อลดความเสียหายของข้อมูล
๒.๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
๒.๒.๒.๑ ติ ดตั้ งโปรแกรมป้อ งกั นไวรั ส ที่ เครื่อ งแม่ข่ ายและลู กข่ ายเพื่ อให้ ส ามารถ
ตรวจสอบได้
๒.๒.๒.๒ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ
๒.๒.๒.๓ หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จ้าเป็น
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๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานขาดความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจท้าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการท้างาน
๒.๒.๓.๑ ให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหน่ว ยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website,
หนังสือเวียน เป็นต้น
๒.๒.๓.๒ ใส่กุญแจตู้อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยเจ้าหน้าที่ หรือ
บุคลากรที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง (Unauthorized Personals)
๓. ขั้นตอนปฏิบัติในมาตรการที่ส้าคัญ
๓.๑. การส้ารองข้อมูล (Back Up)
๓.๑.๑ การส้ารองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่าย โดยส้ารองข้อมูลไว้ใน
สื่อบันทึก ๑ ชุด
๓.๑.๒ การส้ารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ส้ารองข้อมูลตามระยะ
เวลาที่ก้าหนดเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ โดยส้ารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และ Source Code และบันทึกข้อมูล
ลงในสื่อบันทึก
๓.๒. การกู้ข้อมูล (Recovery)
๓.๒.๑ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลที่ได้ส้ารอง
ไว้ในสื่อบันทึก ทุกสัปดาห์
๓.๒.๒ ทดสอบ Recovery ฐานข้ อ มู ล และโปรแกรมปฏิ บั ติ ก ารฐานข้ อ มู ล และระบบ
ปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายส้ารองที่ได้ส้ารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการท้า งานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสีย ทุก
สัปดาห์
๔. ข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
๔.๑. กรณีเครื่องลูกข่าย
๔.๑.๑ ในกรณีที่มีเหตุท้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถด้าเนินการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมีเหตุอันท้า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถด้าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ จะต้อ งประกาศให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดทราบ
๔.๑.๒ กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ
แพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว
๔.๑.๓ ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงานภายในตึกที่ตั้งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่พบการขัดข้อง ให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด
๔.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
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๔.๒. กรณีเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
๔.๒.๑ ตั ด การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยโดยเร็ ว แล้ ว ปิ ด อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ตามล้าดับความส้าคัญของการให้บริการ
๔.๒.๒ ถ้าไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดย
พิจารณาตามความส้าคัญการให้บริการระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับและประสิทธิภาพของเครื่องส้ารองไฟฟ้า
๔.๒.๓ ปิดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้น้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
๔.๒.๔ รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
๔.๒.๕ ประสานขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบ
เครือข่ายโดยเร็วที่สุด
๔.๒.๖ ในกรณี อุ ป กรณ์ ด้ า นฮาร์ ด แวร์ เ สี ย ให้ รี บ หาอุ ป กรณ์ ส้ า รอง หรื อ แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ที่
รับผิดชอบ น้าอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
๔.๒.๗ ผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๔.๓. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ด้าเนินการดังนี้
๔.๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ตัดการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
๔.๓.๒ สแกนและก้าจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
๔.๓.๓ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
๔.๔. หลักปฏิบัติของบุคลากรในการป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในอาคาร และ
บุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดอัคคีภัย จึงก้าหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
๔.๔.๑ ไม่กระท้าการใด ๆ อันจะน้าไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
๔.๔.๒ ควรศึกษาเรื่องต้าแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้ง
อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด
๔.๔.๓ ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องท้างาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิให้ปิด
ตายหรือมีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้เป็นเส้นทางจากภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย ให้นับจ้านวนประตูห้อง
โดยเริ่มจากห้องท้างานตนเอง ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ไปถึงทางได้ แม้ว่าไฟดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน
๔.๔.๔ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้หาต้าแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้จากนั้นออกจากอาคารแล้วแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
๔.๔.๕ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
๔.๔.๖ หากเพลิ งไหม้ในห้องท้างาน ให้ออกจากห้ อง ปิดประตู แล้ วแจ้งฝ่ายอาคารและ
สถานที่เพื่อแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
๔.๔.๗ หากเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายนอกห้องท้างาน ก่อนออกจากอาคารให้วางมือบนประตู
หากประตูมีความเย็นอยู่ ค่อย ๆ เปิดประตู แล้วไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด
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๔.๔.๘ หากเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ประตู จะมี ความร้อน ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด ให้รีบ
แจ้งหน่วยดับเพลิง และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม้ หาผ้าเปียก ปิดทางเข้าของควันปิด
พัดลม และเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง
๔.๔.๙ เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟ ให้คลานไปยังทางออกฉุกเฉิน
๔.๔.๑๐ ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
๔.๕. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความไวต่อความ
ผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับส่งมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากต่อการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบต่าง ๆ
ที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การช้ารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูล
ส้าคัญ รวมถึงการเสียเวลาจากผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า ประกอบด้วย
๔.๕.๑ เปิดใช้งานเครื่องส้ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลา
เปิด ใช้งานทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๔.๕.๒ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับให้รีบท้าการบันทึกข้อมูลทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ในภายหลัง
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๕. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
๕.๑ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค
๕.๑.๑ กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
 กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจ้ากัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ท้าการจ้ากัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย
 วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด
 ด้าเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส
 ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและด้าเนินการแก้ไข
 กรณีที่ท้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถด้าเนินการใช้ได้ตามปกติ ให้แจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ หรือกรณี
มีเหตุอันท้าให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่สามารถด้าเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้อง
ประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
START

จำกัดกำรเชื่อมต่อเข้ำระบบเครื อข่ำย เช่น ถอดสำยแลน

วิเครำะห์หำสำเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ป้ องกันระบบเครื อข่ำยเพื่อหยุดกำรแพร่ กระจำยที่เกิดขึ้น
ป้ องกันระบบเครื อข่ำยเพื่อหยุดกำรแพร่ กระจำยที่เกิดขึ้น
STOP
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๕.๑.๒ กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
 กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการ
ตั้งค่าของ Firewall
 ผู้ดูแลระบบแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ทราบโดยด่วน
 ด้าเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่าง ๆ ทีท่ ้าให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
START

ตรวจสอบ Log และกำรตั้งค่ำ Firewall เพื่อวิเครำะห์
หำสำเหตุกำรเข้ำมำและผลกระทบที่เกิดขึ้น
แจ้ง หน.กทส. ทรำบ
ดำเนินกำรหยุดยั้ง กำรบุกรุ ก ปิ ดช่องโหว่ต่ำง ๆ
ที่ถูกบุกรุ กเข้ำมำ

STOP

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๑๓

๕.๑.๓ กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
 รีบด้าเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ท้าให้เกิดปัญหา
 หากสายเคเบิ้ลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่รับดูแลบ้ารุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อด้าเนินการซ่อมแซมสาย เคเบิ้ลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
 หากเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ได้เฉพาะบางชั้น ให้ด้าเนินการตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อไปยังชั้นและ switch ที่ติดตั้งอยู่ ณ ชั้นนั้น ๆ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

๕.๑.๔ กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
 แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 รีบด้าเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และน้าข้อมูลที่ได้ส้ารองไว้ มากู้คืนข้อมูลโดยเร็ว
 ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย

ห น้ า | ๑๔

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๑๕

๕.๑.๕ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
 ระบบคอมพิวเตอร์ สอน. มีเครื่องส้ารองไฟฟ้า (UPS) และ Generator ซึ่งสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าส้ารอง
 หากครบ ๓ ชั่วโมงแล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่ปกติ ให้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ
 ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเครือข่ายด้าเนินการปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหาย
 หากเครื่องส้ารองไฟฟ้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อบริษัทที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หาก Generator
มีปัญหา ประสานเรื่องระบบไฟฟ้ากับฝ่ายอาคารสถานที่ หรือจัดหาเครื่องส้ารองไฟฟ้าทดแทน
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการไฟฟ้าขัดข้อง

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๑๖

๕.๒ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่าง ๆ
๕.๒.๑ กรณีไฟไหม้
 หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร ให้ผู้ที่สามารถการใช้เครื่องดับเพลิงได้ ใช้เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งอยู
ท้าการดับไฟ
 หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส้ารองออกภายนอกตัวอาคาร
 ผู้ติดต่อประสานงานโทรแจ้งฝ่ายอาคารและสถานที่ทันที ที่เบอร์ ๓๒๙๖ และ ๓๒๙๗ และโทรแจ้งสถานีดับเพลิง พญาไท ที่เบอร์ ๐๒ ๓๕๔ ๖๘๕๘
 หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ช้ารุดเสียหาย ให้รีบด้าเนินการจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าเนินต่อไปได้ และออกแบบติดตั้งระบบตรวจจับไฟ และดับไฟอัตโนมัติ
 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการหนีไฟให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผู้ปฏิบัติงานอยู่)

ห น้ า | ๑๗

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่)

ห น้ า | ๑๘

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๑๙

๕.๒.๒ กรณีน้าท่วม
 ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเครือข่ายปิดระบบและท้าการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จ้าเป็นไปสถานที่ปฏิบัติงานส้ารอง
 ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเครือข่ายตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หากพบความช้ารุด เสียหาย ให้จั ดส่งซ่อมหรือจัดหาเพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการได้
 ผู้ดูแลระบบ ส้ารวจระบบข้อมูลสารสนเทศ หากเสียหายให้น้าข้อมูลส้ารองที่ได้จัดเก็บไว้มากู้คืน ให้สามารถใช้งานได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีน้าท่วม

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

๕.๒.๓ กรณีแผ่นดินไหว
 ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร
 ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเครือข่ายน้าข้อมูลส้ารอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถท้าได้
 เมื่อเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความช้ารุด เสียหาย และด้าเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถด้าเนินการต่อไปได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว

ห น้ า | ๒๐

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๒๑

๕.๓ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
๕.๓.๑ กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง
 กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพื่อตรวจสอบการท้างานของระบบ หากพบว่าระบบไม่สามารถด้าเนินการได้
ตามปกติ แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบ
 หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลเครือข่ายตรวจสอบความช้ารุด เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบ
ความช้ารุดเสียหาย ให้ด้าเนินการติดต่อบริษัทที่รับผิดชอบดูแลบ้ารุงรักษา
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๒๒

๕.๔ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล
๕.๔.๑ กรณีโจรกรรม
 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน
 ส้ารวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
 ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบเครือข่ายรีบด้าเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิม และน้าข้อมูลที่ได้ส้ารองไว้กู้คืน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
ระบบงานต่าง ๆ ได้โดยเร็ว
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

๕.๔.๒ กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
 ปฏิบัติตามคู่มือการด้าเนินการหากมีการจัดท้าไว้ หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้

ห น้ า | ๒๓

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๒๔

๖. แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตารางที่ ๑ แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ปีงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง/
ระยะเวลาเริ่มต้น/
แนวทางการควบคุม
หมายเหตุ
กิจกรรม
สิ้นสุด
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑. ความเสี่ยงด้านความ
เสียหายของระบบ
สารสนเทศและข้อมูล
สารสนเทศ
๑.๑ ระบบฐานข้อมูล/
- จัดท้าการส้ารองข้อมูล - ทุกวัน/ทุก
โปรแกรมที่ให้บริการเกิด
แบบอัตโนมัติ
สัปดาห์
ความเสียหาย
- จัดท้าการส้ารองข้อมูล - ทุก สัปดาห์เดือน
แบบไม่อัตโนมัติ
ละ ๔ ครั้ง
- ทดสอบการกู้คืน
- ทุก สัปดาห์
ฐานข้อมูล และระบบ
เดือนละ ๔ ครั้ง
สารสนเทศ
๑.๒ ข้อมูลเสียหายเกิดจาก - จัดท้าการส้ารองข้อมูล - ทุกวัน/ทุก
อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Hard แบบอัตโนมัติ
สัปดาห์
disk) ช้ารุด
- จัดท้าการส้ารองข้อมูล - ทุก สัปดาห์เดือน
แบบไม่อัตโนมัติ
ละ ๔ ครั้ง
- ทดสอบการกู้คืน
- ทุก สัปดาห์
ฐานข้อมูล และระบบ
เดือนละ ๔ ครั้ง
สารสนเทศ

แผนรองรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ห น้ า | ๒๕

ตารางที่ ๒ แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ปีงบประมาณ
ระยะเวลา
หมาย
ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม แนวทางการควบคุม
เริ่มต้น/สิ้นสุด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
๒. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติระบบ
สารสนเทศ
๒.๑ ไฟไหม้ห้อง Server

๒.๒ ระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก
เสียหาย/ขัดข้อง
๓. ความเสี่ยงด้านความมัน่ คง
และปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล
๓.๑ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/
ไฟฟ้าดับ
๓.๒ การถูกเจาะหรือลักลอบ
(Hack) เข้าสู่ระบบประมวลผล
ของเครื่อง Server
๓.๓ การถูกเจาะหรือลักลอบ
(Hack) ระบบฐานข้อมูล

- ตรวจสอบความพร้อม
ของการใช้งานอุปกรณ์
ดับเพลิง
- ตรวจสอบระบบ
เครือข่ายสื่อสารหลัก

- ทุกวันที่ ๓๐
ก.ย.ของทุกปี

- ตรวจสอบระบบ UPS
และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
(Generator)
- ตรวจสอบระบบป้องกัน
การบุกรุกระบบ
เครือข่าย (Firewall)

- ทุกวันที่ ๓๐
ก.ย.ของทุกปี

- ทุก ๓ เดือน

- ทุกวันที่ ๑
และ ๑๖ ของ
ทุกเดือน
- ตรวจสอบระบบป้องกัน - ทุกวันที่ ๑
การบุกรุกระบบเครือข่าย และ ๑๖ ของ
(Firewall)
ทุกเดือน
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ตารางที่ ๓ แผนการดูแลจัดการรักษาและแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ
แนวทางการ
หมาย
ประเภทความเสี่ยง/กิจกรรม
เริ่มต้น/
ควบคุม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
สิ้นสุด
๓.๔ ขาดเครื่องมือป้องกันหรือ
มีโปรแกรมป้องกัน สัปดาห์ละ
ตรวจจับไวรัส
ไวรัสและUpdate ๑ ครั้ง
ฐานข้อมูลไวรัส
๔. ความเสี่ยงด้านสิทธิการใช้งาน
ของผู้ใช้งานในแต่ละระดับ
๔.๑ การเข้าใช้ระบบเครือข่าย
- ก้าหนดสิทธิใน
- เมื่อแต่งตั้ง
คอมพิวเตอร์ภายในส้านักงาน
การเข้าถึงข้อมูล
/โยกย้าย
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
/ลาออก /
ทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
เกษียณอายุ
ราชการ/
เสียชีวิต
๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหาย
๕.๑ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถไม่
- บ้ารุงรักษา
- ทุก ๓
สามารถใช้งานได้
คอมพิวเตอร์ เช่น เดือน
เป่าฝุ่น สแกน
ฮาร์ดดิสค์ disk
cleanup และ
diskdefragmenter
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๗. แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาวะปกติเดิม
การกู้คืน ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการกับเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
๒๔ ชั่วโมง หากไม่สามารถให้บริการได้ ต้องรีบกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อท้าให้ระบบการท้างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และข้อมูลกลับสู่สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดท้างาน โดยด้าเนินการ ดังนี้
๑. จัดหาอุปกรณ์/ชิ้นส่วน เพื่อทดแทน
๒. เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย
๓. ซ่อมบ้ารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย ให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง
๔. ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เป็นการชั่วคราว
๕. น้าสื่อที่ได้ส้ารองข้อมูลไว้กลับมา Restore โดยเร็วภายใน ๔๘ ชั่วโมง
๖. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ ระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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๘. การก้าหนดผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบด้าเนินการเพื่อให้ระบบสารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
Chief Executive Officer : CEO
เลขาธิการ
(นายเอกภัทร วังสุวรรณ)
081-978-9786

Chief Information Officer : CIO
รองเลขาธิการ
(นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์)
081-925-8685

ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นายสามารถ น้อยวัน)
081-283-8278

ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบในกรณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร
ผู้อ้านวยการส้านักงานเลขานุการกรม
(นางสุภาณี สุริยจันทราทอง)
081-805-9680

ผู้ประสานงานและบริหารก้ากับดูแล สภาพความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(นางสาวแววตา พรหมศักดิ์)
081-532-2770

ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า
นายสมโภชน์ จั่นพาที
087-798-8868

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
นายไตรยุทธ ศุขใหญ่
081-917-7166
นายธีนะเดช พวงระย้า
089-128-0866
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บแอ็บพลิเคชั่น
1. ระบบฐานข้อมูล
- นายธีรวัฒน์ ศิลปรัศมี
083-502-7211
- นางสาวกรกนก จันทราธนากุล
084-901-9472
2. ระบบเว็บแอ็บพลิเคชั่น
- นายโอภาส ศรีจันทร์
081-955-7040
- นายไพโรจน์ ใยโพธิ์ทอง
092-898-1092
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๙. การติดตามและรายงานผล
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด้าเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้ก้ากับดูแลทราบเป็น
ประจ้าทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันทีที่สามารถด้าเนินการได้ในทุกกรณี
ตามที่ระบุ

ลงนาม............................................................
(นายเอกภัทร วังสุวรรณ)
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย

