นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดย
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุ

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมกิจการผู้สูงอายุ

-๒๑. แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กาหนดให้มีก ารจัด ทานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรัก ษาความมั่น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครั ฐ พ.ศ.๒๕๔๙ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ให้ เกิดความเชื่อมั่น และมีความมั่น คงปลอดภั ยในการใช้งาน อ้างอิง
มาตรฐานตาม ISO/IEC ๒๗๐๐๑ มีการกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความ
มั่น คงปลอดภั ย ตลอดจนด าเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น นโยบายตามความเหมาะสมในการใช้ งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
สาหรับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
๑.๑ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานเพื่ อ บริ ห ารจั ด การให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายขององค์กร
๑.๓ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ แนวทางแก้ ไขหรื อ บทลงโทษตามความเหมาะสม หากมี ก ารละเมิ ด
หรื อ ฝ่ า ฝื น แนวนโยบายในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ งติ ด ตาม
และตรวจสอบการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องทั้ งของหน่วยงานเอง
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ติด ตาม ตรวจสอบการดาเนิ นงาน และปรับ ปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมกิจการผู้สูงอายุ
องค์ ป ระกอบของนโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๗ ส่วน ได้แก่ คานิยาม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและ
สิ่ งแวดล้ อ ม การควบคุม การเข้ าออกห้ อ งศู น ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การควบคุ ม การเข้ าถึ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต และการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ คานิยาม
คานิ ย ามส าคั ญ ที่ ใช้ป ระกอบในนโยบายการรัก ษาความมั่นคงปลอดภั ยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ประกอบด้วย
๑) องค์กร หมายถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ
๒) ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานราชการตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
๓) ผู้ ใช้ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ส ามารถเข้าใช้ งาน บริห าร หรื อ ดู แ ลรัก ษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้
๓.๑) ผู้บังคับบัญชา

-๓๓.๒) ผู ้ ดู แ ลระบบ หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที ่ ที ่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก ผู้ บังคั บบั ญ ชาให้ มีห น้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓.๓) เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนั กงานราชการ ลูกจ้างประจา ลู กจ้างชั่วคราว และ
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการขององค์กรที่เป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔) ระบบเครือ ข่า ย (Network System) หมายถึง ระบบที่ส ามารถใช้ใ นการติด ต่อ สื่อ สาร
หรือ การส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรได้ เช่น ระบบ LAN, ระบบ
Intranet, ระบบ Internet เป็นต้น
๕) ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึง ระบบงานของหน่ ว ยงานที่ น าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารและการสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นต้น
๖) พื้น ที่ใ ช้ง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร หมายถึง พื้น ที่ที่ห น่ว ยงาน
อนุญ าตให้มีก ารใช้ง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร โดยแบ่ง เป็น พื้น ที่ทางานทั่ว ไป พื้น ที่
ทางานของผู้ดูแ ลระบบ พื้น ที่ติด ตั้ง อุป กรณ์ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศหรือ ระบบเครือ ข่า ย พื้น ที่จัด เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
๗) ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ หมายถึง ชุดคาสั่งที่มีผลทาให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้องหรือปฏิบัติงาน ไม่ตรง
ตามคาสั่งที่กาหนดไว้

๒.๒ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่องค์กร
๑. ก าหนดพื ้น ที ่ข องระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อย่า ง
เหมาะสม และจัดทาเป็นเอกสาร
๒. ผู้บ ริห าร กาหนดพื้น ที่ กาหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึง
พื้นทีใ่ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน

ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกองค์กร
หน่วยงานภายนอกที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน จะต้องลงบันทึก
ในแบบฟอร์ ม การอนุ ญ าตฯ และต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาลงนาม

๒.๓ การควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่องค์กร
๑. ผู้ดูแลระบบ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นสัดส่วน
ชัดเจน
๒. มี ก ารลงบั น ทึ ก ตามแบบฟอร์ ม “บั น ทึ ก การเข้ า ออกศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องคอมพิวเตอร์

ผู้ติดต่อจากหน่วยงานภายนอกองค์กร
๑. แลกบัตรที่ใช้ระบุตัวตน กับผู้ดูแลระบบ แล้วทาการลงบันทึก
ข้อมูลลงใน “บันทึกการเข้าออกพื้นที”่
๒. กรณี น าอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบั ติงานภายในองค์กร จะต้องลงบั นทึกรายการอุป กรณ์ ใน

-๔แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าออก
๓. ผู้ดูแลระบบ ต้องทาการทบทวนสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความ
ถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒.๔ การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการหลักในการควบคุมการเข้าถึงระบบ
๑ . ส ถ า น ที่ ตั้ ง มี ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร เ ข้ า อ อ ก ที่ รั ด กุ ม
และอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิ์และมีความจาเป็นผ่านเข้าใช้งานได้
เท่านั้น
๒. ผู้ดูแลระบบ กาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูล ให้เหมาะสมกับ
การเข้าใช้งานของผู้ใช้ รวมทั้งทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ผู้ใช้
ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจาเป็นในการใช้งาน
๓. ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลได้
๔. ผู้ดูแลระบบ ติดตั้งระบบบั นทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร

กระบวนการอื่นๆ ในการควบคุมการเข้าถึงระบบ
๑. ควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
๓. การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่าย
๔. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๕. การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ
๖.การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก
๗. การพิสูจน์ตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอก

๒.๕ การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) บุคคลภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจะต้องทา
เรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
๒) หน่วยงานภายนอก ที่ทางานให้กับองค์กร จาเป็นต้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลของ
องค์กร โดยสัญญาต้องจัดทาให้เสร็จก่อนให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) เจ้ าของโครงการ ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ โครงการที่ มี ก ารเข้ าถึ งข้ อ มู ล โดยหน่ ว ยงานภายนอกต้ อ ง
กาหนดการเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลที่จาเป็นเท่านั้น และให้หน่วยงานภายนอกลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล
๔) ควรมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกจัดทาแผนการดาเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้
๒.๖ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๑) ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผ่านที่ระบุไว้ในเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิ์
การใช้งานระบบและรหัสผ่าน”
๒) ผู้ใช้ ต้องทาการ Update ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอร์และโปรแกรมใช้งานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟท์แวร์เป็นการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม
๓) กรมกิจการผู้สูงอายุ ใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ดังนี้
๓.๑) Firewall เป็น ระบบซอฟท์แ วร์ที ่จ ะอนุญ าตให้เ ฉพาะผู ้ที ่ม ีส ิท ธิ ์ หรือ ผู ้ที ่ ไ ด้รับ การ
อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูล ได้

-๕๓.๒) Scan Virus นอกจากเครื ่อ งคอมพิว เตอร์ท ุก เครื ่อ งที ่ใ ห้บ ริก ารจะมีก ารติด ตั ้ง
Software ป้อ งกัน Virus ที ่ม ี ประสิท ธิภ าพสูง และ Update อย่า งสม่ าเสมอ และติด ตั ้ง Scan Virus
Software บนเครื่อง Server
๒.๗ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
๑) ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กร จะต้องทาการลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ
และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
๒) ผู้ดูแลระบบจะต้องทาการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวที่ใช้ติดต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
๓) ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดค่าใช้ Web หรือ WPA ในการเข้ารหัส หรือข้อมูล ระหว่าง Wireless
LAN Client และ AP เพื่อให้ยากต่อการดักจับ จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น
๔) ผู้ดูแลระบบควรจะมีการติดตั้ง Firewall ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายภายในองค์กร
๕) ผู้ดูแลระบบควรกาหนดให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายไร้สายติดต่อสื่อสารได้เฉพาะกั บ VPN (Virtual
Private Network) เพื่อช่วยป้องกันการโจมตี
๖) ผู้ดูแลระบบควรใช้ซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้
สายอย่างสม่าเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย

