ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การดาเนินการใดๆ ด้วยวิธีการ
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อ ถื อ ได้
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึง
ออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงานปลั ดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. คานิยาม ประกอบด้วย
๓.๑ หน่ ว ยงาน หมายถึง ส านั กงานปลั ดกระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ งนี้ให้ ห มาย
รวมถึงสานักงานรัฐมนตรี
๓.๒ ศูนย์ หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๓ ผู้บริหาร หมายถึง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม
๓.๔ ผู้ใช้งาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับจ้างตาม
สัญญาจ้างในหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ
หน่วยงาน

-๒๓.๕ สิทธิของผู้ใช้งาน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๓.๖ สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งใดก็ตามทีม่ ีคุณค่าสาหรับหน่วยงาน
๓.๗ การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิ์ หรือการ
มอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสาหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกาหนดข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
๓.๘ ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (information security) หมายถึง การธารงไว้ซึ่งความลับ
(confidentiality) ความถูกต้ องครบถ้ ว น (integrity) และสภาพพร้ อมใช้ งาน (availability)
ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณ สมบัติอื่น ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิ ด
(accountability) การหามปฏิ เสธความรั บ ผิ ด (non-repudiation) และความน่ า เชื่ อ ถื อ
(reliability)
๓.๙ เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย (information security event) หมายถึง กรณีที่ระบุการ
เกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิด การฝาฝน
นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูได
วาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
๓.๑๐ สถานการณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (Information Security Incident) ที่ ไม่ พึ งประสงค์
หรือไม่อาจคาดคิด หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจ
คาดคิด (Unwanted or Unexpected) ซึ่งอาจทาให้ระบบของหน่วยงานถูกบุกรุกหรือโจมตี
และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
๓.๑๑ ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet) หมายถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เชื่ อ มต่ อ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสากล
๓.๑๒ ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นาเอาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนให้การบริการ การพัฒนาและควบคุมการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
๓.๑๓ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ ชาให้ มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่าส่วนหนึ่ง
ส่วนใด

-๓๓.๑๔ หน่วยงานภายนอก หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิในการ
เข้าถึงและการใช้งานข้อมูลหรือทรัพย์สิ นต่างๆ ของหน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิในการใช้ระบบ
ตามอานาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูล
๓.๑๕ ชื่อผู้ใช้ งาน (Username) หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ
เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีการกาหนดสิทธิการใช้งานไว้
๓.๑๖ รหั ส ผ่ าน (Password) หมายถึ ง ตัว อั กษรหรือ อัก ขระหรือตั ว เลข ที่ ใช้เป็ น เครื่อ งมื อในการ
ตรวจสอบยืนยันตัว ผู้ใช้ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๗ การเข้ารหัส (Encryption) หมายถึง การนาข้อมูลมาเข้ารหัสเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้
ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสไว้จะต้องมีโปรแกรมถอดรหัสเพื่อให้ข้อมูลกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ
๓.๑๘ อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่
จัดเส้นทางและค้นหาเส้นทางเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น
๓.๑๙ การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) หมายถึง ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการเข้า
ใช้ ร ะบบ เป็ น ขั้ น ตอนในการพิ สู จ น์ ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบ โดยทั่ ว ไปจะใช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
๓.๒๐ แผนผั งระบบเครื อข่าย (Network Diagram) หมายถึง แผนผั งซึ่งแสดงถึงการเชื่ อมต่ อของ
ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
๓.๒๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หมายถึ ง เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงานซึ่ งประกอบด้ ว ยเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ (Desktop Computer) และเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก (Notebook)
รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
๓.๒๒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานได้ เช่ น เครื่อ งพิ ม พ์ เครื่อ งโทรสาร เครื่อ งสแกนเนอร์
SmartTV เป็นต้น
๓.๒๓ อุป กรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ประเภท
แท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของหน่วยงานได้
ข้อ ๔. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้มี ๒
ส่วน ดังนี้
๔.๑ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยครอบคลุม
ตามข้อ ๕

-๔๔.๒ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยครอบคลุมตาม
ข้อ ๖ – ๑๔
ข้อ ๕. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามประกาศนี้ มี ๒ ส่วน ดังนี้
๕.๑ ส่วนที่ว่าด้วยการจัดทานโยบาย
๕.๑.๑ นโยบายได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
ประกาศให้ผู้ใช้งานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๕.๑.๒ กาหนดให้ ผู้ อานวยการศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบ
ติดตาม กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๕.๑.๓ ต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๑.๔ การปฏิบัติตามประกาศนโยบายฉบับนี้ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๕.๒ ส่วนที่ว่าด้วยรายละเอียดของนโยบาย
๕.๒.๑ การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้งานเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการ
ให้ ความคุ้มครองข้อมูล ที่ไม่พึ งเปิดเผย ซึ่งมีเนื้ อหาครอบคลุ ม ๔ ด้าน ได้แก่ การ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ
การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ โดยมีข้อกาหนดการ
ใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
๕.๒.๒ การจัด ให้มีระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
การบริห ารจัดการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยมีการแยกประเภทและ
จัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบสารองของระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส มบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพื่อให้
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
๕.๒.๓ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึง การทบทวนมาตรการในการ
ควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศ กาหนดให้มีการดาเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๒.๔ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก ในการใช้ ร ะบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์

-๕การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการใช้ระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก ต้องจัดทาในรูปแบบของการ
จัดทาคู่มือ หรือการจัดฝึกอบรม หรือการจัดทาเอกสารเผยแพร่
ข้อ ๖. มีข้อกาหนดการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานสารสนเทศ (Access Control) อย่างน้อยดังนี้
๖.๑ มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล โดยคานึงถึงการใช้งานและ
ความมั่นคงปลอดภัย
๖.๒ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องกาหนดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การ
กาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจของหน่วยงาน และเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๖.๓ ต้องกาหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ลาดับความสาคัญ หรื อลาดับชั้นความลับของข้อมูล
รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ได้เข้าถึง และช่องทางการเข้าถึง
ข้อ ๗. มีการบริ ห ารจั ดการการเข้าถึงของผู้ ใช้งาน (User Access Management) เพื่ อควบคุ มการเข้าถึ ง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
๗.๑ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User Registration) ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสาหรับการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียน
ของผู้ใช้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
๗.๒ การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User Management) ต้องจัดให้มีการควบคุมและจากัด
สิทธิเพื่อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึ งสิ ทธิ
จาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
๗.๓ การบริ ห ารจั ด การรหั ส ผ่ านส าหรับ ผู้ ใช้ งาน (User Password Management) ต้ อ งจั ด ให้ มี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสาหรับผู้ใช้งานอย่างรัดกุม
๗.๔ การทบทวนสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ของผู้ ใ ช้ ง าน (Review Of User Access Rights) ต้ อ งจั ด ให้ มี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อ ๘. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูลสารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณ์
ประมวลผลสารสนเทศ มีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
๘.๑ การใช้งานรหั ส ผ่ าน (Password Use) กาหนดแนวปฏิ บัติที่ดีส าหรับผู้ ใช้งานในการกาหนด
รหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนหัสผ่านที่มีคุณภาพ
๘.๒ การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ กาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล

-๖๘.๓ การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Clear Desk And Clear
Screen Policy) ต้ อ งควบคุ ม ไม่ ใ ห้ สิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศ เช่ น เอกสาร สื่ อ บั น ทึ กข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ และต้องกาหนดให้
ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน
ข้อ ๙. มีการควบคุม การเข้าถึงเครื อข่ าย (Network Access Control) เพื่ อป้ อ งกัน การเข้าถึงบริก ารทาง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
๙.๑ การใช้บริการเครือข่าย ต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้แต่เพียงบริการ
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
๙.๒ การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใช้ ง านที่ อ ยู่ ภ ายนอกหน่ ว ยงาน (User Authentication For
External Connections) ต้องกาหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่อยู่
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
๙.๓ การระบุ อุ ป กรณ์ บ นเครื อ ข่ า ย (Equipment Identification In Networks) ต้ อ งมี วิ ธี ก ารที่
สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน
๙.๔ การป้ อ งกั น พอร์ ต ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ตรวจสอบและปรั บ แต่ ง ระบบ (Remote Diagnostic And
Configuration Port Protection) ต้ อ งควบคุ ม การเข้ าถึ งพอร์ ต ที่ ใช้ ส าหรับ ตรวจสอบและ
ปรับแต่งระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย
๙.๕ การแบ่ งแยกเครือข่าย (Segregation In Networks) ต้องทาการแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่ ม
ของบริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
๙.๖ การควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ ทางเครือ ข่ าย (Network Connection Control) ต้ อ งควบคุ ม การ
เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง
๙.๗ การควบคุ มการจั ด เส้ น ทางบนเครือข่ าย (Network Routing Control) ต้ องควบคุ มการจั ด
เส้ นทางบนเครือข่ายเพื่อให้ การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของ
ข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต์ใช้งาน
ตามภารกิจ
ข้อ ๑๐. มีการควบคุม การเข้าถึงระบบปฏิบั ติการ (Operating System Access Control) เพื่อป้ องกันการ
เข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้
๑๐.๑ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้ าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย

-๗๑๐.๒ ระบุ และยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ ง าน (User Identification And Authentication) ต้ อ ง
กาหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเลือกใช้ขั้ นตอน
ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง
๑๐.๓ การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password Management System) ต้องจัดทาหรือจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิงโต้ตอบ (Interactive) หรือมีการทางานในลักษณะ
อัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
๑๐.๔ การใช้ ง านโปรแกรมยู ทิ ลิ ตี้ (Use Of System Utilities) ควรจ ากั ด และควบคุ ม การใช้ งาน
โปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่
ได้กาหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว
๑๐.๕ เมื่ อ มี ก ารว่ า งเว้ น จากการใช้ งานในระยะเวลาหนึ่ งให้ ยุ ติ ก ารใช้ ง านระบบสารสนเทศนั้ น
(Session Time-Out)
๑๐.๖ การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (Limitation Of Connection Time) ต้อง
จากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสาหรับระบบสารสนเทศ
หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสาคัญสูง
ข้อ ๑๑. มีก ารควบคุม การเข้ าถึงโปรแกรมประยุ กต์ ห รือแอพพลิ เคชั่ น และสารสนเทศ (Application And
Information Access Control) โดยต้องมีการควบคุม อย่างน้อยดังนี้
๑๑.๑ การจ ากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ต้องจากัดหรือควบคุม
การเข้าถึงหรือเข้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึง
สารสนเทศและฟังก์ชัน (Functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ โดย
ให้สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
๑๑.๒ ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อหน่วยงาน ต้องได้รับการแยก
ออกจากระบบอื่น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มี การควบคุม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Mobile
Computing And Teleworking)การควบคุมอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์และสื่ อสารเคลื่ อนที่ ต้อง
กาหนดแนวปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่
๑๑.๓ การปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) ต้องกาหนดแนวปฏิบัติ แผนงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปรับใช้สาหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากภายนอกหน่วยงาน
ข้อ ๑๒. การจัดทาระบบสารองของระบบสารสนเทศ ตามแนวทางต่อไปนี้
๑๒.๑ ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม

