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คํานํา
ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสําคัญต่อการดําเนินงานของทุกองค์กรที่
ต้ อ งการทํ า ให้ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล มี ค วามรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง แม่ น ยํ า สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดําเนินงาน ประกอบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรกับ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความจําเป็นและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นมีทั้งในแง่ดีซึ่งมากมายเกินกว่าจะกล่าวถึง แต่ในแง่ที่ไม่ดี
ก็มีมากมายเช่นกัน เหตุผลก็เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นเปรียบเสมือนห้องสมุด เป็น
แหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งสืบค้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราต้องการทราบข้อมูลอะไรก็สามารถค้นหาได้
จากเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต แต่ ใ นแง่ ข องผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี ก็ ใ ช้ ช่ อ งทางนี้ เ ช่ น กั น ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เครื่องมือ หรือค้นหาวิธีการในการเจาะระบบเครือข่าย ทําให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีโอกาสถูกบุก
รุกได้มากขึ้น ผู้ดูแลระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงควรตระหนักถึงการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างจริงจัง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “การจัดทําระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในการจัดทําระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต่อไป
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ข

กิตติกรรมประกาศ
“คู่มือการจัดทําระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล” ฉบั บ นี้ จะไม่ ส ามารถสํ า เร็ จ ลงได้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถหลายท่านที่ทําให้เกิดเป็นคู่มือฉบับนี้ และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลต่อไป ซึ่งประกอบไป
ด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล นายปราณีต ร้อยบาง และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอีก
สองท่าน นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ และ นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ นายกมลศักดิ์
บัวอ่อน ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดคู่มือฉบับนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ผู้จัดทําขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ
ที่นี้
ขอขอบคุณ นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ที่ให้คําแนะนํา ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของข้อความต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน
ขอขอบคุณ นายมานพ สาทถาพร นายจตุพล สารีบทและทีมงาน ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของรูปแบบเอกสาร
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กําลังใจ และถามไถ่ความเป็นไปของเอกสาร
ผลงานอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีทั้งสองท่าน ทําให้ผู้จัดทํามีกําลังใจใน
การจัดทําผลงานจนสําเร็จได้
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บทที่ ๑
บทนํา
การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างมีวัตถุประสงค์ของ
ตนเองและมุ่งหวังที่จะทํางานไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่
การดําเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มักจะต้องประสบกับความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
หรื อ อาจเริ่ ม ต้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยแล้ ว เพิ่ ม ความรุ น แรงต่ อ ไปเรื่ อ ย ๆ ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบทํ า ให้ ก าร
ดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง
ก็ให้ความสําคัญ อย่างมากต่อการพัฒนาระบบเพื่อการดู แลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง และท้าทายต่อผู้ที่รับผิดชอบในการดูแล
ระบบ เป็นอย่างมาก
ทุกองค์กรที่มีการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
กําหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งจะต้องกําหนดให้ใครมีสิทธิ
และใครไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบสารสนเทศ ทั้งทางด้านกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ และควรที่จะมี
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร องค์กรต้องมีแผนปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัย นอกจากนี้องค์กร
และผู้ใช้เองก็ต้องนํานโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาใช้อย่างเคร่งครัดด้วย
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดแนวทางไว้เป็น
กรอบและเป็นแผนที่นําทาง (roadmap) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจากกรอบมาตรฐานสากล
ISO/IEC
27001 และ พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทาง

๒
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การดําเนินธุรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
“คู่มือการจัดทําระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล” ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
แนวปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการขององค์กร
๒. วัตถุประสงค์
คู่มือฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการและกระบวนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๒.๓ เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงนโยบายด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
๒.๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ใน
หน่วยงานทุกระดับของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
๓. นิยามและคําจํากัดความที่สําคัญ
“กรมฯ” หมายถึง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
“ผู้บริหาร” หมายถึง อธิบดีหรือรองอธิบดี ที่อธิบดีมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
“ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)” หมายถึง ผู้มี
อํานาจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการ
กําหนดนโยบาย มาตรฐาน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้มีอํานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของกรมฯ

๓
“ศูนย์สารสนเทศ” หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ให้ คํ า ปรึ ก ษา พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารภายในกรมฯ
“ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ และมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภายในกรมฯ
“หน่วยงาน” หมายถึง สํานัก กอง ศูนย์ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในสังกัดกรมฯ
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ
ทํางานเข้าด้วยกันโดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์
หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ระบบเครือข่าย” หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนํามา
เชื่ อ มต่ อ กั น ผ่ า นอุ ป กรณ์ ด้ า นการสื่ อ สารหรื อ สื่ อ อื่ น ใด ทํ า ให้ ผู้ ใ ช้ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสามารถ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครือข่ายร่วมกันได้
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มาช่วยในการสร้างสารสนเทศ ที่หน่วยงานสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ ใ นการวางแผน การบริ ห าร การสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร การพั ฒ นาและควบคุ ม การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง มี ส ายและไร้ ส าย ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ เช่ น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ
“ผู้มีอํานาจ” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่มีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ อยู่ในความ
ครอบครอง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวด้วย
“ผู้ใ ช้ งาน” หมายถึ ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ ดูแ ลระบบ
ผู้บริหารขององค์กร ผู้รับบริการ หรือผู้ที่หน่วยงาน อนุญาตให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้
“ผู้ดูแลระบบ (system administrator)” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่า
ส่วนหนึ่งส่วนใด
“บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีรายชื่อผู้เข้าถึงและรหัสผ่านในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายถึง สิทธิในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ สิทธิการใช้โปรแกรม
ระบบงานคอมพิวเตอร์ สิทธิการใช้งานเครือข่าย รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของกรมฯ

๔
“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (information security)” หมายถึง การธํารงไว้
ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน
(availability) ของสารสนเทศ รวมทั้ง การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation)
“ความเสี่ยง (risk)” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ความสูญเสีย ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
“ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)” หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้น
ได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
“การระบุความเสี่ยง (risk identification)” หมายถึง การค้นหา ระบุเหตุการณ์ใด ๆ
ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรมซึ่งค้นหาได้จากงาน
โครงการ กิจกรรม จากข้อมูล สถิติที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยระบุด้วยว่าเหตุการณ์นั้น ๆ
จะเกิดที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และทําไม
“การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)” หมายถึง ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
หรือผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธีเพราะการวัดความ
เสี่ยงเป็นตัวเลขว่ามีผลต่อองค์กรเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ ความเสี่ยงโดย
ประเมินนัยสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
“การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ
และวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่มี ผ ลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการกํ าหนด
แนวทางที่จําเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง
“การบริหารความเสี่ยง (risk management)” หมายถึง กระบวนการจัดการความเสี่ยง
ประกอบด้วยกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (risk analysis) ประเมิน (risk assessment) ดูแล
ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ ภารกิจ หน้าที่และกระบวนการทํางาน เพื่อให้องค์กร
ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด
“โปรแกรมประสงค์ร้าย (malware)” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคําสั่งและ/
หรื อข้ อมู ล อิเล็ กทรอนิกส์ที่ได้ รับการออกแบบขึ้นมาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่ อกวนหรือสร้างความ
เสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์
(computer virus) หรือสปายแวร์ (spyware) หรือหนอน (worm) หรือม้าโทรจัน (trojan horse)
หรือฟิชชิง (phishing) หรือจดหมายลูกโซ่ (mass mailing) เป็นต้น

บทที่ ๒
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ปัจจุบันปัญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาครัฐ และภาคธุรกิจมาก
ขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีการดําเนินงานโดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ ต้องตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ซึ่งช่วยปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สําคัญยังสามารถช่วย
ปกป้องข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ภายในระบบอีกด้วย
๑. จุดประสงค์ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
จุดประสงค์หลักของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศคือ ความลับ
(confidentiality) ความสมบูรณ์ (integrity) ความพร้อมใช้ (availability) และการห้ามปฏิเสธความ
รับผิดชอบ (non-repudiation) ของข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑. การรักษาความลับ (confidentiality) คือการรับรองว่าจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ทําให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
๑.๒. การรักษาความสมบูรณ์ (integrity) คือการรับรองว่าข้อมูลที่ปกป้องนั้น ต้องมี
ความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ จะไม่ ถู ก แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ ทํ า ลาย จากผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น โดย
อุบัติเหตุหรือโดยเจตนา
๑.๓. ความพร้อมใช้ (availability) คือการรับรองว่าข้อมูลและบริการการสื่อสารต่าง ๆ
พร้อมใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าถึงระบบได้เมื่อต้องการ
๑.๔. การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) คือวิธีการสื่อสารซึ่งผู้ส่ง
ข้อมูลได้รับหลักฐานว่าได้มีการส่งข้อมูลแล้วและผู้รับก็ได้รับการยืนยันว่าผู้ส่งเป็นใคร ดังนั้นทั้งผู้ส่ง
และผู้รับจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวในภายหลัง

๖
๒. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือ ระดับองค์กร ไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์
เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จของระบบอีก รวม ๕ องค์ประกอบ ซึ่ง
จะขาดองค์ประกอบใดไม่ได้คือ
๒.๑ ฮาร์ ด แวร์ เป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของระบบสารสนเทศ หมายถึ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสําหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย
เช่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
๒.๒ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการที่สอง ซึ่ง
ก็คือลําดับขั้นตอนของคําสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทํางาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงาน
ซอฟต์แวร์สําเร็จ และซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับงานต่าง ๆ ลักษณะการใช้งานของซอฟต์แวร์ก่อน
หน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้งานที่
ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย เช่น มีส่วนต่อประสานกราฟฟิกส์กับผู้ใช้
ที่เรียกว่า จียูไอ (Graphical User Interface: GUI) ส่วนซอฟต์แวร์สําเร็จที่มีใช้ในท้องตลาดทําให้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับบุคคลเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเริ่มมีลักษณะส่งเสริมการทํางานของ
กลุ่มมากขึ้น ส่วนงานในระดับองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาระบบตามความต้องการโดยการ
ว่าจ้าง หรือโดยนักคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้ดังนี้
๒.๑.๑ ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ทําหน้าที่ติดต่อกับ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอํานวยเครื่องมือสําหรับทํางานพื้นฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์
๒.๑.๒ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นโปรแกรมที่ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางาน
ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่างานด้านการจัดทําเอกสาร การทําบัญชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนงานทุก ๆ ด้านตามแต่ผู้ใช้ต้องการ จนสามารถกล่าวได้ว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์
ที่ทําให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวาง และทําให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ขาดได้ในยุคสารสนเทศนี้
ในองค์กรขนาดใหญ่หรืองานที่มีความต้องการเฉพาะด้าน การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน
จะใช้วิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง หรือว่าจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อทําซอฟต์แวร์เฉพาะงานขึ้นมาใช้
เอง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะเรียกว่าซอฟต์แวร์เฉพาะงาน (tailor made software) มีข้อดีคือมีความ
เหมาะสมกับงานและสามารถแก้ไขตามความต้องการได้ ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาสําหรับการ

๗
พัฒนา ปัจจุบันนี้จึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับงานทั่ว ๆ ไป วางจําหน่ายเป็น
ชุดสําเร็จรูปเรียกว่าซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (software package)
๒.๓ ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็น
ตัวชี้ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกําเนิด
ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจําเป็น
จะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้าง
ในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๒.๔ บุ ค ลากร ในระดั บ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ดู แ ลระบบ ผู้ พั ฒ นาระบบ นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ
นักเขียนโปรแกรม และผู้ใช้บริการ เป็นองค์ประกอบสําคัญในความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับ
บุคคลซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึ้น ทําให้ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของ
ตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ สําหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์กร
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมาก อาจจะต้ อ งใช้ บุ ค ลากรในสาขาคอมพิ ว เตอร์ โดยตรงมาพั ฒ นาและดู แ ล
ระบบงาน
๒.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่
เกี่ ย งข้ อ งก็ เ ป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง เมื่ อ ได้ พั ฒ นาระบบงานแล้ ว จํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ง าน
ตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนในขณะที่ ใ ช้ ง านก็ จํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ ข องคนและ
ความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการ
ประมวลผล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเครื่องมือชํารุดหรือข้อมูลสูญหาย และขั้นตอนการทําสําเนาข้อมูล
สํารองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเล่านี้ต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทําเอกสารคู่มือ
การใช้งานให้ชัดเจน
๓. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การนํามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศใน
องค์กรเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานหนึ่งที่กําลังได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในการนําไปใช้บริหารจัดการ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่
พัฒนามาจากมาตรฐานในตระกูล ISO/IEC 27000 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ได้ผ่านการ

๘
ปรับปรุงและะนําออกเผยแแพร่เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๔๘ โดย International Organizatioon for
Standardizaation (ISO) และ
แ Internattional Electrrotechnical Commissioon (IEC)
จุดประสงค์ของมาตรฐาน
ข
นนี้เพื่อจะทําให้
า องค์กรสาามารถบริหารรจัดการทางด้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัภัยของระบบสสารสนเทศได้้อย่างมีระบบ และเพียงพออเหมาะสมต่ออการดําเนินภารกิจของ
องค์กร โดยเริริ่มแรกองค์กรต้
ร องทําการวิเคราะห์
เ
ความเสี่ยงของระบบบ จากภัยคุกคาม และจุดอ่ออนต่างๆ
โ
โดยการประเ
เมินความเสี่ยง และการจัดการกั
ด บความมเสี่ยง เช่น ลด โอนย้าย หหรือยอมรับ ความเสี
ค
่ยง
(Risk Assesssment and Treatmentt) เพื่อรักษาระะบบสารสนเททศที่มีค่าของอองค์กรให้มีความมั
ว ่นคง
ปลอดภั ย ใน ระดั บ ที่ เ หมาาะสม และพพอเพี ย ง ขณะะเดี ย วกั น มา ตรฐานนี้ ยั ง กกํ า หนดให้ อ งค์
ง ก รต้ อ ง
ษ
่นคงปลอดภัย และกลไกในการรพัฒนาอย่างตต่อเนื่องอีกด้วย
ควบคุมดูแลรระบบการรักษาความมั
นอกจากนี้ มาตรฐาน
ม
ISOO/IEC 27001 ยังประกอบดด้วยไปด้วยวงจรบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัภัยตามขั้นตอนน Plan-Do-CCheck-Act (Plan: การวาางแผน - Do: การปฏิบัติ – Check:
การตรวจสอบบ – Act: การรปรับปรุง) ดังแสดงในภาพ
ง
ที่ ๒-๑

ปรับปรุรุง

วางแผนน

ความมั่นคงปลอดภั
ค
ย
ที่ได้รับกาารบริหาร
จัดการแล้ล้ว
ตรวจสอบ

ปฏิบติตั ิ

ข้ออกําหนดและคความ
ต้ อ ง ก า ร ด้ า น ก า ร
รั กกษาความมัั่ น คง
ปลลอดภัย

ภาพที่ ๒-๑
๒ แผนภาพพวงจรการบริริหารจัดการคความมั่นคงปลลอดภัยตามขัขั้นตอน
Plan-Do-Check-Acct
ซึ่ ง จะทํ า ให้ การบริ ห ารจัจั ด การเรื่ อ งคความมั่ น คงปปลอดภั ย ของงระบบสารสสนเทศ มี
ประสิทธิผลเเต็มที่ ทําให้องค์
อ กรรอดพ้นจากภั
น
ยคุกคามต่
ค าง ๆ และทําให้องค์์กรมั่นใจที่จะใช้
ะ ระบบ

๙
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร ซึ่งสาระสําคัญของมาตรฐาน
ดังกล่าว แบ่งเป็น ๒ ส่วนหลักคือ
๓.๑ กระบวนการการจัดทําระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ
(อ้างอิงข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001)
๓.๑.๑ รายละเอียดของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ
๑) ข้อกําหนดทั่วไป
องค์กรจะต้องกําหนด ลงมือปฏิบัติ ดําเนินการ เฝ้าระวัง ทบทวน
บํารุง รักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามที่ได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในกรอบกิจกรรมการดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
ที่ใช้ในมาตรฐานนี้จะนํากระบวนการดําเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร Plan-Do-Check-Act มา
ประยุกต์ใช้ จากภาพที่ ๒-๑ แสดงให้เห็นถึงแบบจําลองขั้นตอนการทํางานของระบบ ISMS ที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มองค์กร รวมถึงระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทําให้ระบบการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลตรงตามความต้องการและความคาดหมายได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
รายละเอียดโดยย่อดังนี้ ๑) Plan คือการวางแผน การกําหนดนโยบายความมั่นคงและจัดทําระบบ
ISMS ๒) Do คือการลงมือปฏิบัติหรือดําเนินการตามระบบ ISMS ๓) Check คือการตรวจสอบและ
ทบทวนผลการดําเนินการตามระบบ ISMS ๔) Act คือ การแก้ไข บํารุงรักษา และปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบ ISMS
เพื่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(continuous improvement)
๑.๑) กําหนดระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (Plan) โดย
องค์กรควรกําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและกําหนดนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัย โดยพิจารณาถึงลักษณะขององค์กร สถานที่ตั้ง ทรัพย์สิน และเทคโนโลยี นอกจากนี้
ยังต้องกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมขององค์กร ระบบความเสี่ยง วิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยงการดําเนินการที่เป็นไปได้
เลือกวัตถุประสงค์และมาตรการทางด้านความปลอดภัยเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
๑.๒) ลงมือปฏิบัติและดําเนินการระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัย (Do) โดยองค์กรควรจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการความ
เสี่ยงและตามมาตรฐานที่เลือกไว้ กําหนดวิธีการในการวัดความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการที่เลือกมาใช้
งาน จัดทําและลงมือปฏิบัติตามแผนการอบรมและสร้างความตระหนัก บริหารจัดการดําเนินงานและ
บริหารทรัพยากรสําหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงจัดทําและลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการอื่น ๆ ซึ่งช่วยในการตรวจจับและรับมือกับเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัย

๑๐
๑.๓) เฝ้าระวังและทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
(Check) โดยองค์กรควรลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการอื่น ๆ สําหรับการเฝ้าระวังและ
ทบทวน ดํ าเนิ นการทบทวนความสัมฤทธิ์ผลของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยอย่าง
สม่ําเสมอ วัดความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ทบทวนผลการประเมิน
ความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้กับระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ปรับปรุงแผนทางด้าน
ความปลอดภัยโดยนําผลของการเฝ้าระวังและทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมด้วย และ
บันทึกการดําเนินการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสัมฤทธิ์ ผลหรือประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
๑.๔) บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Act) โดยองค์กรควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามที่ระบุไว้ รวมถึง
การใช้มาตรการเชิงแก้ไข ป้องกัน และใช้บทเรียนจากประสบการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
องค์ ก รเองและองค์ ก รอื่ น แจ้ ง การปรั บ ปรุ ง และดํ า เนิ น การให้ แ ก่ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ตรวจสอบว่าการปรับปรุงที่ทําไปแล้วนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่
๒) ข้อกําหนดทางด้านการจัดทําเอกสาร
๒.๑) ความต้ อ งการทั่ ว ไป เอกสารที่ จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า จะรวมถึ ง
บันทึกแสดงการตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ขอบเขตของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย วิธีการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น
๒.๒) การบริหารจัดการเอกสาร ซึ่งเอกสารตามข้อกําหนดของระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยจะต้องได้รับการป้องกันและควบคุม ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเอกสาร ได้แก่ อนุมัติการใช้งานเอกสารก่อนที่จะเผยแพร่ ทบทวน ปรับปรุงและอนุมัติ
เอกสารตามความจําเป็น ระบุการเปลี่ยนแปลงและสถานภาพของเอกสารปัจจุบัน เป็นต้น
๒.๓) การบริหารจัดการบันทึกข้อมูลหรือฟอร์มต่าง ๆ องค์กรจะต้อง
มีการกําหนด จัดทําและบํารุงรักษาบันทึกข้อมูลหรือฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความ
สอดคล้องกับข้อกําหนดและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัย
๓.๑.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
๑) การให้ความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารจะต้องแสดงถึง
การให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การกํ า หนดการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร ดํ า เนิ น การ เฝ้ า ระวั ง การทบทวน การ
บํารุงรักษาและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

๑๑
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรที่จําเป็นและการอบรม การสร้างความ
ตระหนั ก และการเพิ่ ม ขีดความสามารถเพื่อ ให้ บุค ลากรทั้งหมดที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้าที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
๓.๑.๓ องค์กรควรดําเนินการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัย ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้เพื่อตรวจสอบว่า วัตถุประสงค์ มาตรการ กระบวนการ และ
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ข องระบบบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กํ า หนดใน
มาตรฐานฉบับนี้และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัย และได้รับการลงมือปฏิบัติและบํารุงรักษาอย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามที่คาดหมาย
ไว้ นอกจากนี้ องค์กรจะต้องวางแผนตรวจสอบภายในโดยพิจารณาถึงสถานภาพและความสําคัญของ
กระบวนการและส่วนต่าง ๆ ที่จะได้รับการตรวจสอบและผลการตรวจสอบในครั้งที่ผ่านมา รวมถึง
องค์ ก รจะต้ อ งระบุ ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบและข้ อกํ า หนดต่ า ง ๆ ในการวางแผนและดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของการตรวจสอบนั้น
๓.๑.๔ ผู้บริหารจะต้องทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ (เช่นปีละ ๑ ครั้ง) เพื่อให้มีการดําเนินการที่เหมาะสม พอเพียงและสัมฤทธิ์ผล
การทบทวนจะต้องรวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง
หมายรวมถึงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย ผลของการ
ทบทวนจะต้ องได้ รับการบันทึ กไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทบทวนจะต้องได้รับการบํารุงรักษาไว้
๓.๒ มาตรการการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ
๓.๒.๑ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (security policy) ประกอบด้วยนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้อง
กับข้อกําหนดทางธุรกิจ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารองค์กรจะต้องมีการ
จัดทํานโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการทบทวนนโยบายตามระยะเวลาที่กําหนดหรือมี
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญขององค์กร
๓.๒.๒ โครงสร้ า งด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สํ า หรั บ องค์ ก ร (internal
organization) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารองค์กรและหัวหน้างานสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร เพื่อบริหาร
และจัดการความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององค์กร

๑๒
๒) โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สํ า หรั บ สารสนเทศและอุ ป กรณ์ ป ระมวลผล
สารสนเทศขององค์กรที่ถูกเข้าถึง ถูกประมวลผล หรือถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก
๓.๒.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (asset management) โดยได้
กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศและหัวหน้างานพัสดุในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) หน้าที่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินขององค์กร เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ขององค์กรจากความเสียหายที่อาจขึ้นได้
๒) การจั ด หมวดหมู่ ส ารสนเทศ เพื่ อ กํ า หนดระดั บ ของการป้ อ งกั น
สารสนเทศขององค์กรอย่างเหมาะสม
๓.๒.๔ ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (human
resources
security) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานบุคคล
และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยก่อนการจ้างงาน เพื่อให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และเพื่อลด
ความเสี่ยงอันเกิดจากการขโมย การฉ้อโกง และการใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์
๒) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการจ้างงาน เพื่อให้พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบและทําความเข้าใจกับนโยบาย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
๓) การสิ้นสุดและการเปลี่ยนการจ้างงาน เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานภายนอกได้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของตน เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน
หรือมีการเปลี่ยนการจ้างงาน
๓.๒.๕ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (physical
and environmental security) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างานสารสนเทศและหัวหน้างาน
อาคารในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) บริเวณที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อให้เกิดความเสียหาย และการก่อกวนหรือแทรกแซงต่อ
ทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร
๒) ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเกิด
ความเสียหาย การถูกขโมย หรือการถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตของทรัพย์สินขององค์กร และทํา
ให้กิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรเกิดการติดขัดหรือหยุดชะงัก

๑๓
๓.๒.๖ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการสื่ อ สารและการดํ า เนิ น งานของเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศขององค์กร (communications and operations management) โดยได้กล่าวถึง
บทบาทของผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศ ผู้ที่เป็นเจ้าของกระบวนการ
ทํางานและเจ้าหน้าที่สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
๒) การบริหารจัดการการให้บริการของหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดทําและ
รักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยของการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามข้อตกลงที่
จัดทําไว้ระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก
๓) การวางแผนและการตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
จากความล้มเหลวของระบบ
๔) การป้ อ งกั น โปรแกรมที่ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี เพื่ อ รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ แ ละ
สารสนเทศให้ปลอดภัยจากการถูกทําลายโดยซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี
๕) การสํารองข้อมูล เพื่อรักษาความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมใช้
ของสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ
๖) การบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยสําหรับเครือข่ายขององค์กร
เพื่อป้องกันสารสนเทศบนเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการทํางานของเครือข่าย
๗) การจัดการสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการเปิดเผย การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข การลบหรือทําลายทรัพย์สินสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และการติดขัดหรือ
หยุดชะงักทางธุรกิจ
๘) การแลกเปลี่ ย นสารสนเทศ เพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่มีการแลกเปลี่ยนกันภายในองค์กร และที่มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ภายนอก
๙) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยสําหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสําหรับบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน
๑๐) การเฝ้าระวังทางด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจจับกิจกรรมการ
ประมวลผลสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต
๓.๒.๗ การควบคุมการเข้าถึง (access control) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้บริหารสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อกําหนดทางธุรกิจสําหรับการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่ อ
ควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ

๑๔
๒) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ เพื่อควบคุมการเข้ าถึงระบบ
สารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
๔) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาต
๕) การควบคุมการเข้าถึง application และสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต
๖) การควบคุ ม อุ ป กรณ์ สื่ อ สารประเภทพกพาและการปฏิ บั ติ ง านจาก
ภายนอกเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๘ การจัดหา การพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (information
systems acquisition, development and maintenance) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างาน
สารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบ และผู้เป็นเจ้าของระบบในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) ข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ เพื่อให้
การจัดหาและพั ฒนาระบบสารสนเทศได้ พิจารณาถึงประเด็นทางด้านความมั่นคงปลอดภั ยเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
๒) การประมวลผลสารสนเทศใน application
เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดในสารสนเทศ การสูญหายของสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือการใช้งานสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์
๓) มาตรการการเข้ า รหั ส ข้ อ มูล เพื่ อ รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ยื น ยั น
ตัวตนของผู้ส่งข้อมูล หรือรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการทางการเข้ารหัสข้อมูล
๔) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับไฟล์ของระบบที่ให้บริการ
๕) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยสําหรับกระบวนการในการพัฒนาระบบ
และกระบวนการสนับสนุน เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับซอฟต์แวร์และสารสนเทศของ
ระบบ
๖) การบริหารจัดการช่องโหว่ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการโจมตีโดยอาศัยช่องโหว่ทางเทคนิคที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในสถานที่ต่าง ๆ
๓.๒.๙ การบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของ
องค์กร (information security incident management) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้างาน
สารสนเทศ หัวหน้างานนิติกร ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การรายงานเหตุ ก ารณ์ แ ละจุ ด อ่ อ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คง
ปลอดภัย เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ
องค์กรได้รับการดําเนินการที่ถูกต้องในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

๑๕
๒) การบริหารจัดการและการปรับปรุงแก้ไขต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีวิธีการที่สอดคล้องและได้ผลในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศขององค์กร
๓.๒.๑๐ การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร (business
continuity management) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ และหัวหน้างาน
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับหัวข้อพื้นฐานสําหรับการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อ
ป้องกันการติดขัดหรือการหยุดชะงักของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันกระบวนการทํางานที่สําคัญอัน
เป็นผลมาจากการล้มเหลวหรือหายนะที่มีต่อระบบสารสนเทศ และเพื่อให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมา
ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
๓.๒.๑๑ การปฏิบัติตามข้อกําหนด (compliance) โดยได้กล่าวถึงบทบาทของ
หัวหน้างานสารสนเทศและหัวหน้างานนิติกร ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิด
ข้อกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกําหนดในสัญญา และข้อกําหนดทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยอื่น ๆ
๒) การปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานความปลอดภัยและข้อกําหนดทาง
เทคนิค เพื่อให้ระบบเป็นตามนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามที่องค์กรกําหนดไว้
๓) การตรวจประเมิ น ระบบสารสนเทศ เพื่ อ ตรวจประเมิ น ระบบ
สารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีการแทรกแซงหรือทําให้หยุดชะงักต่อกระบวนการทํางาน
น้อยที่สุด

บทที่ ๓
การบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
คําว่าความเสี่ยง (risk) นั้นมีความหมายที่หลากหลาย มีการตีความแตกต่างกันไปหลาย
อย่างตามแต่ความคิด ความเชี่ยวชาญ และอาชีพของผู้ให้คําจํากัดความ เช่น ความเสี่ยงคือ การลอง
เผชิญดู ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนที่อาจนําไปสู่ความสําเร็จ หรือความสูญเสีย ความเสี่ยงคือ
โอกาสที่จะสูญเสียหรือบาดเจ็บ ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่จะได้รับความเสียหายจากภัยต่าง ๆ
ความเสี่ยงคือ โอกาสที่สิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนที่อาจนําไปสู่ความสูญเสีย ทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ฯลฯ ความเสี่ยงมีทั้งประเภทที่เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ และความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ โดยสรุปความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการ
กระทํ า ใด ๆ ที่ อาจเกิดขึ้ นภายใต้ สถานการณ์ ที่ไม่ แ น่นอน และจะส่ งผลกระทบ หรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้ง
ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกลอันทรงพลังใน
การขับเคลื่อน ทุกภาคส่วนให้ดําเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีความเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทั้งสิ้น ในแต่ละวัน ข้อมูลจํานวนมหาศาลถูกส่งผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดําเนินงานของทุกองค์กร แต่ระบบสารสนเทศซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่า ต่างตกอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ถูกทําให้เสียหาย และถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งจากบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเจตนา หรือไม่เจตนา ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้จึงควรเริ่มตั้งแต่
การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยเริ่มจากการ
บริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในองค์กร เป็นอันดับแรก
๑. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
จากการศึกษา และการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
การควบคุมความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ พอสรุปได้ว่าความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศสามารถ
แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทหลัก ดังนี้
๑.๑ ความเสี่ยงด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (access risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นความเสี่ยง

๑๗
ในกรณีที่บุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ รั บผิ ดชอบ ซึ่ งหากหน่วยงานที่รั บผิด ชอบไม่ได้มีวิธี การจั ด การและควบคุ ม ความเสี่ ยงด้ า น
access risk ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอแล้ว อาจทําให้บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องได้ล่วงรู้
ข้อมู ล และอาจนํา ข้ อ มูล ไปใช้ ก่ อ ให้ เกิ ดความเสีย หายได้ อี กทั้ งข้ อ มู ล และการทํา งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ก็อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนกรณีบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
และระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้นั้น อาจทําให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยที่ความเสี่ยงด้าน access risk อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การกําหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบหรือเกิน
ความจํ า เป็ น ในการใช้ ง าน การไม่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดรหั ส ผ่ า น (password) ในการเข้ า สู่ ร ะบบงาน
คอมพิวเตอร์อย่างรัดกุมเพียงพอ การไม่ได้จํากัดและควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องในการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๑.๒ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของระบบสารสนเทศ (integrity risk)
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
อาจเกิดจากการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือมีการบันทึกข้อมูล
การประมวลผล และการแสดงผลที่ผิดพลาด โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มี
การควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องที่
รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (access risk) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูล รวมทั้งการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบได้ หรือมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีระบบการควบคุม
และตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลมี
ความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ การบริหารจัดการและการควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนา การแก้ไข
หรื อ เปลี่ ย นแปลงระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ ร อบคอบและรั ด กุ ม เพี ย งพอ ก็ อ าจส่ ง ผลให้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์มีการประมวลผลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
๑.๓ ความเสี่ยงด้านการใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องหรื อในเวลาที่ต้องการ
(availability risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งหรื อ ในเวลาที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง อาจทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านหรื อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ อาจ
หยุ ด ชะงั ก ได้ โดยความเสี่ ย งนี้ อ าจเกิ ด จากการที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการทํ า งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และป้องกันความเสียหายอย่างเพียงพอ และยังรวมไปถึงการที่ไม่ได้ทําการสํารองข้อมูล
และระบบงานคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ถ้าหากไม่ได้มีการ
ควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอแล้ว (access
risk) ก็อาจส่งผลให้บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาทําให้ข้อมูล และการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายได้
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๑.๔ ความเสี่ยงด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ (infrastructure risk)
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมิได้มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร
จัดการที่ดีเพียงพอ ไม่ได้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุม
ภายในที่ ดีรวมทั้งไม่ ได้จัดให้มีระบบคอมพิ วเตอร์แ ละบุคลากร ให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทํา
ให้ ข าดระบบการสอบยั น และการตรวจสอบการปฏิ บั ติง านที่ เ พี ยงพอ รวมถึ งการที่ ไม่ ไ ด้จั ดให้ มี
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําให้ไม่มีแนวทางใน
การควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ หรือเกิดจากการไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
งานสําคัญทุกด้านและมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ก็อาจ
เกิดจากการทีไม่ได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การสนับสนุนการดําเนินงาน
และการมิ ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมบุ ค ลากรด้ า นคอมพิ ว เตอร์อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ มี ค วามรอบรู้ แ ละ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
๒. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (risk management process)
เนื่องจากความสี่ยงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และจําเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะช่วยให้การดําเนินการตามภารกิจเป็นไปได้อย่างน่าเชื่อถือ สามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย หรือ ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ในกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ความเสี่ยงเป็นภาวะคุกคามที่จะก่อปัญหา เกิดอุปสรรค หรือก่อผลเสียหายแก่องค์กร ทั้ง
ในด้านยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน การเงิน ทรัพยากรต่าง ๆ หรือ แม้แต่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
การดําเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุและโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาด
ของความเสียหายที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสําคัญ ซึ่งขั้นตอนการ
ดําเนินการ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์ (objective setting) การกําหนดวัตถุประสงค์ เป็น
ขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญโดยต้องมีการออกเป็นนโยบายว่าองค์กรจะทําการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
อะไร ใครรับผิดชอบ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรในการทําหรือวัตถุประสงค์ในการทําของเราว่าเราทําเพื่อ
อะไร หลัก ๆ ก็คือการมีการร่างนโยบาย (policy statement) ออกมาก่อน ซึ่งก็คือ ระดับผู้บริหารที่
เป็นคนวางนโยบายว่าเราคิดจะบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ และมีเรื่องสําคัญอะไรบ้างที่
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ต้องกําหนดไว้ในนโยบาย เป็นขั้นตอนที่สําคัญก่อนการวางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
ขององค์กร เพราะเป็นขั้นตอนในการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม ที่ทําให้ทุกคนในองค์กร ตระหนักว่า
เขาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร การที่ เ ขาจะทํ า อะไรไม่ ดี จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นระบบ
สารสนเทศขององค์กร ให้ทุกคนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุก
คนให้ความร่วมมือ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่าง ๆ โดย
การให้ความรู้ และให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการออกความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง
ของระบบสารสนเทศที่องค์กรเผชิญ จากนั้น ควรมอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงด้าน
ระบบสารสนเทศขององค์กร โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กรเป็น
อย่างดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารในส่วนงานอื่นขององค์กรได้ โดยจะมีหน้าที่ในการ
กําหนดขอบเขตและเป้าหมายงานบริหารความเสี่ยงร่วมกับทีมงานด้านอื่นขององค์กร โดยควรจะ
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง วางกรอบ
แนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างทีมงานบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศขององค์กรในการ
กําหนดวัตถุประสงค์จะต้องคํานึงถึง ความชัดเจน สามารถวัดได้ สามารถปฏิบัติได้ ความสมเหตุสมผล
และต้องมีกรอบเวลาที่แน่นอน
๒.๒ การระบุความเสี่ยง (risk identification) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
ร่วมกันค้นหาว่ามีความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศขององค์กร โดย
ปกติการระบุความเสี่ยงจะดูจากเหตุการณ์หรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตกับองค์กร หรือองค์กร
อื่นใด หรืออาจเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นแม้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้ กระบวนการระบุ
ความเสี่ยงอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การระดมสมอง การออกแบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการประเมินความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นต้น ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง
ต่าง ๆ ควรดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงใน
หลายด้าน เช่น
๒.๒.๑ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับด้านกลยุทธ์ (strategic risk) คือความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด จากการกํ า หนดแผนกลยุ ท ธ์ แผนดํ า เนิ น งานและการนํ า ไปปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการทํางานขององค์กร
ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงต้องวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศอย่าง รอบคอบ
ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมสําหรับ
การนํ า ไปปฏิ บั ติ เช่ น การจั ด องค์ ก ร บุ ค ลากร งบประมาณ ระบบการติ ด ตามและควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
๒.๒.๒ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ (operational risk) คือ ความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลใน
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องค์กร และการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับ กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคคล
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น กระบวนการ เทคโนโลยี และ
บุคลากรในองค์กร เป็นต้น
๒.๒.๓ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน (financial risk) เป็นความเสี่ยง
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงาน
ทางการเงินบัญชีผิดพลาด การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่
ทั น ต่ อ สถานการณ์ หรื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น ขององค์ ก ร เช่ น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น
๒.๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (compliance
risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมทั้ง การทํานิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน
๒.๒.๕ ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมการทํางาน (hazard risk) เช่น อันตราย
จากไฟฟ้า วัตถุที่แหลมคม ภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หลังจากระบุความเสี่ยงได้แล้วขั้น
ต่อไปคือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องทําให้ครบทุกปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ ขั้นตอนนี้ มีอยู่ ๔
ส่วน ได้แก่การอธิบายความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
จัดลําดับความเสี่ยง กล่าวคือ
๒.๓.๑ การอธิบายความเสี่ยง (risk description) หลังจากทราบว่าความเสี่ยงคือ
อะไรแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการอธิบายว่าทุก ๆ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่พบนั้นมีรายละเอียดและ
ลักษณะอย่างไร ตัวอย่าง เช่น ชื่อความเสี่ยง ปัจจัยของความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
การบําบัดและการควบคุม เป็นต้น
๒.๓.๒ การประเมินระดับความเสี่ยง (risk evaluation) เป็นการนําทุก ๆ ความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุได้ มาประเมินโอกาส (likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ
และประเมินระดับผลกระทบ ซึ่งเป็นความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (impact) จากความเสี่ยง
เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่ว ยให้ หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างถูกต้อง ภายใต้
งบประมาณ กําลังคน และเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ทั้งนี้อาจใช้ขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้
๑) พิ จ ารณาโอกาส หรื อ ความถี่ ใ นการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ
(likelihood) เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยสามารถพิจารณาได้ในรูปแบบของ

๒๑
ความถี่ (frequency) หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังแสดงในภาพที่ ๓-๑

ระดับ โอกาสที่จะเกิด
๑
๒
๓
๔
๕

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

คําอธิบาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ (โอกาส)
๕ ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
๓ ปีต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑ ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๖ เดือนต่อครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๑ เดือนต่อครั้ง มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

ภาพที่ ๓-๑ แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒) พิจารณาความรุนแรงหรือความเสียหาย จากผลกระทบของความ
เสี่ยง (impact) เป็นการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่อาจ

ระดับ
๕
๔

ผลกระทบ

คําอธิบาย
เชิงปริมาณ

สูงมาก
> ๑๐ ล้านบาท
รุนแรงสูง
สูง
> ๕ – ๑๐ ล้านบาท
ค่อนข้างรุนแรง

๓

ปานกลาง

> ๑ – ๕ ล้านบาท

๒

น้อย

> ๐.๕ – ๑ ล้านบาท

๑

น้อยมาก

ไม่เกิน ๐.๕ ล้านบาท

เชิงคุณภาพ
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
มีการสูญเสียทรัพย์ปานกลาง
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร
มีการบาดเจ็บรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ภาพที่ ๓-๒ แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

๒๒
เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบด้านการเงินซึ่งเป็นผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง และ
สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ผลกระทบด้านชื่อเสียงขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผลจากการดําเนินงาน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ส่งผลต่อภาพพจน์และความเชื่อถือขององค์กร เป็นต้น ดังตัวอย่างที่แสดง
ในภาพที่ ๓-๒
๒.๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาโอกาส
(ตามภาพที่ ๓-๑) และผลกระทบ (ตามภาพที่ ๓-๒) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ต้องนําผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อใช้ในการ
จัดทําแผนผังประเมินความเสี่ยง (risk assessment matrix) เพื่อหาระดับความเสี่ยง (degree of
risk) สําหรับค่าความเสี่ยง (level of risk) สามารถคํานวณได้ตามสูตรต่อไปนี้
ค่าความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ระดับผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง

ภาพที่ ๓-๓ แสดงแผนผังประเมินความเสี่ยง (risk assessment matrix)
ซึ่งมีค่าความเสี่ยงระหว่าง ๑ - ๒๕ คะแนน

๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ภาพที่ ๓-๓ แสดงแผนผังประเมินความเสี่ยง
จํานวนของระดับความเสี่ยงไม่มีข้อกําหนดแน่นอน อาจจะแบ่งออกเป็น
๔ ระดับหรือ ๓ ระดับก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดกลุ่มความเสี่ยงตามที่องค์กรเห็นสมควร
การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าความเสี่ยงแล้ว จะนํามาจัดลําดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง ที่มีผลต่อองค์กร และหน่วยงาน เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่
ละสาเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ มี นั ย สํ า คั ญ ให้ เ หมาะสม โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ของความเสี่ ย งเรี ย ง

๒๓
ตามลําดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา โดยเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มา
จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
หลักเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง (risk acceptance criteria) ว่าจะยอมรับได้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะบําบัดความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไปอย่างไร พึงพิจารณาในแง่
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น
๑) ค่าใช้จ่าย ประโยชน์และความคุ้มทุนที่จะได้รับจากการแก้ไขบําบัด
ความเสี่ยง (costs and benefits)
๒) ข้ อ กํ า หนดด้ า นกฎหมายและกฎระเบี ย บขององค์ ก ร (legal
requirements)
๓) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (environmental factors)
๔) ประเด็นสาระสําคัญในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย (concerns of
stakeholders)
ฯลฯ
๒.๓.๔ การกําหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง จากแผนผังประเมินความเสี่ยง
(ภาพที่ ๓-๓) ขั้นตอนต่อไปคือ นํารายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงลําดับไว้
(risk ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสีย่ ง

ระดับคะแนน

ต่ํา

๑–๓

ปานกลาง

๔–๙

สูง

๑๐ – ๑๖

สูงมาก

๑๗ – ๒๕

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้อง
มีการจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จําเป็นต้องเร่งจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ภาพที่ ๓-๔ แสดงเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง
๒.๔ การจัดการความเสี่ยง (risk treatment) เป็นการหากลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับ
แต่ละความเสี่ยงว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ หรือเกิด

๒๔
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมมากน้อยเพียงใดเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงสามารถพิจารณาได้จาก ๔ ทางเลือกหลักคือ
๒.๔.๑ การยอมรับความเสี่ยง (risk acceptance) หมายถึง การรับความเสี่ยงไว้
เองโดย ไม่กระทําใด ๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยความน่าจะเกิดน้อย หรือเห็นว่ามี
ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการในการรับความเสี่ยงไว้เอง
๒.๔.๒ การลด (risk reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (risk control) หมายถึง
การลดโอกาสความน่าจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกัน การ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ รวมทั้ง การกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน
๒.๔.๓ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) หมายถึง การหยุด หรือการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทําขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน หรือลดขอบเขตการดําเนินการ เป็นต้น
๒.๔.๔ การกระจายความเสี่ยง (risk sharing) หรือการโอนความเสี่ยง (risk
spreading) หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิด หรือลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหา
ผู้รับผิดชอบในความเสี่ยง โดยการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทน หรือการจัดทําประกันภัย
เป็นต้น
ทั้งนี้ควรคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับภายใต้ทางเลือกต่าง ๆ และเมื่อ
ได้ทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงแล้ว ทีมงานบริหารความเสี่ยงต้องกําหนดแผนกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยงานต้องร่วมกันปฏิบัติ ซึ่งการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น
จะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (control activities) การนํากลยุทธ์ มาตรการ
หรือ แผนงาน มาใช้ปฏิบัติงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายจากผลกระทบ
ในการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ไม่มีกิจกรรมควบคุม หรือมีไม่เพียงพอ การควบคุม หมายถึง นโยบาย
แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔
ประเภท ดังนี้
๒.๕.๑ การควบคุมเพื่อการป้องกัน (preventive control) การควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
๒.๕.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (detective control) การควบคุมเพื่อให้
ตรวจพบ เป็นการควบคุมที่กําหนดไว้เพื่อให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่นการสอบ
ทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๒๕
๒.๕.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (directive control) การควบคุมโดยการชี้แนะ
ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี
เป็นต้น
๒.๕.๔ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (corrective control) การควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
๒.๖ ข้ อ มู ล และการสื่ อ สารด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย ง (information
and
communication) การจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่
ได้ดําเนินการตามลําดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาที่มีได้ทันท่วงที
๒.๗ การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (monitoring) เป็นการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่
ดําเนินการอยู่นั้น มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมถึงทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งทําให้มี
การปรับปรุงการทํางานต่าง ๆ
ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงแต่ละประเภท
เปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การบริหารความเสี่ยงจึงต้องได้รับความประเมินผล และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การประเมินผลจึงไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหาร
ความเสี่ยง แต่เป็นขั้นตอนที่นําไปสู่ระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

บทที่ ๔
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใช้เป็นแนวทางในการจัดทํานโยบาย และแนวปฏิบัติ
ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นระบบสารสนเทศ โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ส่ ว นคื อ ส่ ว นของ
แนวนโยบาย และส่วนของแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๑. แนวนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดทิศทางและให้การสนับสนุนการดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมฯ เพื่อให้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับพันธกิจ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง การจัดให้มีนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวปฏิบัติในการควบคุม
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทํานโยบาย รายละเอียดของ
นโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบาย
๑.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑.๒.๑ การจัดทํานโยบาย
๑) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานต้องมี
ส่วนร่วมในการจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศของกรมฯ
๒) ต้องจัดทํานโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารก่อนนําไปเผยแพร่ด้วยการปิดประกาศและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ เพื่อให้
ผู้ใ ช้ ง าน บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อง รวมถึ งหน่ว ยงานภายนอกทั้ งหมดที่ เกี่ ย วข้องได้ รั บ ทราบและใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบัติ
๓) ต้องกําหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน

๒๗
๔) ผู้บริหารต้องดําเนินการทบทวน นโยบายความมั่นคงปลอดภัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อองค์กร โดยต้องทบทวนและปรับปรุง
นโยบายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๑.๒.๒ รายละเอียดของนโยบาย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศต้องระบุ
วัตถุประสงค์และขอบเขตอย่างชัดเจน และมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
๑) มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน โดยมี
การแยกประเภทและจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ มีระบบสํารองระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใช้งานเพื่อให้สามารถทํางานได้
อย่างต่อเนื่อง
๒) มี น โยบายที่ จ ะให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก่ ผู้ ใ ช้ ง านและ
ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยให้ผู้ใช้งานและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง มีการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผย
๓) มีนโยบายในมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมถึงกําหนด
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๔) มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดทาคู่มือ จัด
ฝึกอบรม และเผยแพร่การใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
๑.๒.๓ การปฏิบัติตามนโยบาย
๑) ต้ อ งประกาศใช้ น โยบายและมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้ เช่น จัดการฝึกอบรม เป็นต้น
๒) ต้ อ งมี ร ะบบติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด
๓) ต้องมีการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งอาจ
เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมฯ หรือผู้ตรวจสอบภายนอก
๔) ต้องแจ้งผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจโดยเร็ว เมื่อมีกรณีที่ส่งผลกระทบต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสําคัญ
๕) ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่
ได้กําหนดไว้
๖) ต้องกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น หน้าที่ของผู้ใช้งานในกรณีที่พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดไวรัส หน้าที่

๒๘
และความรับ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ระบบเครือ ข่ าย หน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น
๒. แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล
และระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมหรือภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบป้องกันความเสียหาย
ต่าง ๆ
๒.๑.๒ แนวทางปฏิบัติ
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล ปฏิบัติดังนี้
๑) กําหนดพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ชัดเจน และจัดทําแผนผังแสดงตําแหน่งของพื้นที่ใช้งานและประกาศให้รั บทราบทั่วกัน โดยการ
กําหนดพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสัดส่วน เช่น แบ่งเป็นส่วนระบบเครือข่าย (network zone) ส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server zone) ส่วนปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและยังทํา
ให้การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําคัญต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) กําหนดสิทธิในการเข้าถึง และมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ใช้
งานในแต่ละส่วนให้ชัดเจน
๓) จัดให้มีระบบบันทึกรายละเอียดการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานโดย
บันทึกดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และเวลาผ่านเข้าออก และควรมีการตรวจสอบ
บันทึกดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ
๔) ในพื้น ที่ใ ช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารต้ อ งมี
ระบบป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑) ระบบป้องกันไฟไหม้

๒๙
- ต้องมีอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง
ตรวจจับความร้อน เป็นต้น เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุไฟไหม้ได้ทันเวลา
- ในส่วนระบบเครือข่าย และส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ต้องมีระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ สําหรับส่วนปฏิบัติงานอย่างน้อยต้องมีถังดับเพลิงเพื่อใช้สําหรับการ
ดับเพลิงในเบื้องต้น
๔.๒) ระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
- ต้องมีระบบป้องกันมิให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายจาก
ความไม่คงที่ของกระแสไฟ
- ต้องมีระบบไฟฟ้าสํารองสําหรับระบบคอมพิวเตอร์สําคัญ
เพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง
๔.๓) ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม
ให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม โดยควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและตั้งค่าความชื้นให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะ (specification) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อาจทํางานผิดปกติภายใต้สภาวะอุณหภูมิหรือความชื้นที่ไม่เหมาะสม
๒.๒ การรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
๒.๒.๑ วัตถุประสงค์
เป็นการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้มีการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยให้
ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
รวมทั้งทําความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูล
ของหน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒.๒.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑.๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
๑.๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
๑.๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน อันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

๓๐
๒) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิด
ตาม ๒.๒.๒ ๑) ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน
๓) การควบคุมการปฏิบัติงานประจําด้านคอมพิวเตอร์
๓.๑) ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิ บัติในการปฏิบัติงานประจําในด้ าน
ต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ (computer operator) เช่น ขั้นตอนในการเปิด-ปิดระบบ ขั้นตอนการประมวลผล
ขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ และตารางเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
และปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๓.๒) ควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดย
ผ่านเมนู และควรจํากัดการปฏิบัติงานโดยใช้ command line เท่าที่จําเป็น
๓.๓) ควรกําหนดให้มีการบันทึก (log book) รายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานประจําในด้านต่างๆ โดยบันทึกดังกล่าวควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้
- ผู้ปฏิบัติงาน
- เวลาปฏิบัติงาน
- รายละเอียดการปฏิบัติงาน
- ปัญหาที่เกิดขึน้ และการแก้ไข
- สถานะของระบบ
- ผู้ตรวจทานการปฏิบัติงาน
๔) การติดตามการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ (monitoring)
๔.๑) ต้องติดตามประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ที่
สําคัญให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น การรับส่งข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางและระบบคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค การใช้งานฮาร์ดดิสก์ การใช้งานหน่วย
ประมวลผล (CPU) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสมรรถภาพของระบบ
๔.๒) ควรบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕) การจัดการปัญหาต่าง ๆ
๕.๑) ต้องกําหนดรายชื่อ หน้าที่และความรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาอย่างชัดเจน เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ
ระบบเครือข่าย เป็นต้น ทั้งนี้ต้องระบุช่องทางในการติดต่อในกรณีที่มีปัญหา
๕.๒) ควรมีระบบจัดเก็บบันทึกปัญหาและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ เพือ่ ประโยชน์ในการรวบรวมปัญหาและ
ตรวจสอบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อไป
๒.๓ การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
๒.๓.๑ วัตถุประสงค์

๓๑
การรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นข้ อ มู ล ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบ
เครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้เข้าถึง ล่วงรู้ (access risk) หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลง (integrity risk) ข้อมูลหรือการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มิได้มีอํานาจ
หน้าที่ ส่วนการป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคล ไวรัส รวมทั้ง
malware ต่างๆ มิให้เข้าถึง หรือสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์
โดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แนวทางในการรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ระบบ
คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย
๒.๓.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) การบริหารจัดการข้อมูล
๑.๑) ต้ อ งกํ า หนดชั้ น ความลั บ ของข้ อ มู ล วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจั ด เก็ บ
ข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ และวิธีปฏิบัติในการควบคุ มการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้น
ความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายข้อมูลแต่ละประเภท
ชั้นความลับ
๑.๒) การรับส่งข้อมูลสําคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะ เช่น การใช้ SSL
VPN เป็นต้น ข้อมูลต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล
๑.๓) ต้องมีมาตรการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บ นําเข้า
ประมวลผล และแสดงผล นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันไว้หลายที่ หรือมีการจัดเก็บ
ชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ต้องมีการควบคุมให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
๑.๔) ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกรณีที่นําเครื่อง
คอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ เช่น ส่งซ่อม หรือทําลายข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
๒) การควบคุมการกําหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน (User privilege)
๒.๑) ต้องกําหนดสิทธิการใช้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น สิทธิ
การใช้ โ ปรแกรมระบบงานคอมพิ ว เตอร์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ต้ น ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ง านให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องให้สิทธิเฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่าง
สม่ําเสมอ
๒.๒) ในกรณีมีความจําเป็นต้องใช้ user ที่มีสิทธิพิเศษ ต้องมีการ
ควบคุมการใช้งานอย่างรัดกุม โดยใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
- ควรได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ และควร
กําหนดระยะเวลาการใช้งาน และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

๓๒
- ควรควบคุมการใช้งาน user ที่มีสิทธิพิเศษอย่างเข้มงวด
เช่น กําหนดให้มีการควบคุมการใช้งาน user ดังกล่าวในลักษณะ dual control โดยให้เจ้าหน้าที่ ๒
รายถือรหัสผ่านคนละครึ่ง หรือเก็บ password ไว้ในตู้เซฟ เป็นต้น และจํากัดการใช้งานเฉพาะกรณี
จําเป็นเท่านั้น
- ควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ทุกครั้งหลัง
หมดความจําเป็นในการใช้งาน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานาน ก็ควร
เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น
๒.๓) ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมี
มาตรการป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่นที่มิได้มีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น กําหนดให้ผู้ใช้งานออก
จากระบบงาน (log out) ในช่วงเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงานที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒.๔) ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลสําคัญมี
การให้สิทธิผู้ใช้งานรายอื่นให้สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ เช่น การ
share files เป็นต้น จะต้องเป็นการให้สิทธิเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และต้องยกเลิกการให้
สิทธิดังกล่าวในกรณีที่ไม่มีความจําเป็นแล้ว และเจ้าของข้อมูลต้องมีหลักฐาน
๓) การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (user account)
๓.๑) ต้องมีระบบตรวจสอบตัวตนจริงและสิทธิการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งาน (identification and authentication) ก่อนเข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่รัดกุมเพียงพอ
เช่น กําหนดรหัสผ่านให้ยากแก่การคาดเดา เป็นต้น และต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานแต่ละรายมี user
account เป็นของตนเอง ทั้งนี้ การพิจารณาว่าการกําหนดรหัสผ่านมีความยากแก่การคาดเดาและ
การควบคุมการใช้รหัสผ่านมีความรัดกุมหรือไม่นั้น สํานักงานจะใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการ
พิจารณาในภาพรวม
๓.๒) ต้องมีระบบการเข้ารหัส (encryption) ไฟล์ที่เก็บรหัสผ่านเพื่อ
ป้องกันการล่วงรู้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๓.๓) ต้ อ งตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านของระบบงานสํ า คั ญ อย่ า ง
สม่ําเสมอ และดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานที่มิได้มีสิทธิใช้งานระบบแล้ว เช่น บัญชี
รายชื่อของพนักงานที่ลาออกแล้ว บัญชีรายชื่อที่ติดมากับระบบ (default user) เป็นต้น พร้อมทั้ง
ระงับการใช้งานโดยทันทีเมื่อตรวจพบ เช่น disable ลบออกจากระบบ หรือ เปลี่ยน password
เป็นต้น
๔) การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)

๓๓
๔.๑) ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter
ในลักษณะที่ผิดปกติ จะต้องดําเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงานโดยทันที
๔.๒) ต้องเปิดใช้บริการ (service) เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ หากบริการที่
จําเป็นต้องใช้มีความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัย ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม
๔.๓) ต้องดําเนินการติดตั้ง patch ที่จําเป็นของระบบงานสําคัญ
เพื่ออุดช่องโหว่ต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบ (system software) เช่น ระบบปฏิบัติการ DBMS และ
web server เป็นต้น อย่างสม่ําเสมอ
๔.๔) ควรทดสอบ system software เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งานโดยทั่วไปก่อนติดตั้ง และหลังจากการแก้ไขหรือบํารุงรักษา
๔.๕) ควรมีแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน software utility เช่น
personal firewall password cracker เป็นต้น และตรวจสอบการใช้งาน software utility อย่าง
สม่ําเสมอ
๔.๖) ควรกํ า หนดบุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนด แก้ ไ ข หรื อ
เปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆ ของโปรแกรมระบบอย่างชัดเจน
๕) การบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่าย (network)
๕.๑) ผู้ดูแลระบบต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มของ
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใช้งานกลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบ
สารสนเทศ เช่น โซนภายใน (internal zone) โซนภายนอก (external zone) เป็นต้น เพื่อทําให้การ
ควบคุมและป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ
๕.๒) ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจํากัดสิทธิการใช้งาน เพื่อควบคุมผู้ใช้
ให้สามารถใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๕.๓) ผู้ดูแลระบบควรมีมีวิธีการจํากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มี
การใช้งานร่วมกัน
๕.๔) ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งจั ด ให้ มี วิ ธี เ พื่ อ จํ า กั ด การใช้ เ ส้ น ทางบน
เครือข่าย (enforced path) จากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สามารถใช้เส้นทาง
อื่นๆได้ กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกําหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆของ
ระบบ
๕.๕) การป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายอย่างชัดเจนและต้องทบทวนการกําหนดค่า parameter ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง

๓๔
นอกจากนี้การกําหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่าparameter ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุก
ครั้ง
๕.๖) ระบบเครือข่ายทั้งหมดของกรมฯ ที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบ
เครือข่ายอื่นๆภายนอกกรมฯ ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทํา
Packet filtering เช่น การใช้ไฟร์วอล (firewall) หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ รวมทั้งต้องมีความสามารถใน
การตรวจจับมัลแวร์ (malware) ด้วย
๕.๗) ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อ
ตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของกรมฯ ในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบ
เครือข่าย โดยมีการตรวจสอบการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายการใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ และการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย โดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
๖) การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงระบบคอมพิ ว เตอร์ (configuration
management)
๗) การวางแผนการรองรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบคอมพิ ว เตอร์
(capacity planning)
๘) การป้องกันไวรัส และ malicious code
๙) บันทึกเพื่อการตรวจสอบ (audit logs)
๒.๔ การรักษาความปลอดภัยด้านการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์
๒.๔.๑ วัตถุประสงค์
การควบคุมการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการประมวลผลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามความต้องของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้าน integrity risk โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมกระบวนการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งได้แก่การร้องขอ จนถึง
การนําระบบงานที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปใช้งานจริง
๒.๔.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.๑) ควรมี ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงระบบงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยควรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ร้องขอ ขั้นตอนในการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ ยนแปลง ขั้นตอนในการทดสอบ และขั้นตอนในการ
โอนย้ายระบบงาน
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๑.๒) ควรมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระบบงานคอมพิวเตอร์ในกรณีฉุกเฉิน (emergency change) และควรมีการบันทึกเหตุผลความ
จําเป็นและขออนุมัติจากผู้มีอํานาจหน้าที่ทุกครั้ง
๑.๓) ควรสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนดังกล่าวให้ผู้ใช้งาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
๒) การควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน
๒.๑) การร้องขอ
- การร้องขอให้มีการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ต้องจัดทําให้เป็นลายลักษณ์อักษร (อาจเป็น electronic transaction เช่น email เป็น
ต้น) และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจหน้าที่ เช่น หัวหน้าส่วนงานที่ร้องขอ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
- ควรมีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ( operation) ระบบรักษาความปลอดภัย (security)
และการทํางาน (functionality) ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
- ควรสอบทานกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหลายกรณีอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
๒.๒) การพัฒนาระบบงาน
- ต้ อ งแบ่ ง แยกส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ไ ว้ สํ า หรั บ การพั ฒ นา
ระบบงาน (develop environment) ออกจากส่วนที่ใช้งานจริง (production environment) และ
ควบคุมให้มีการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ การแบ่งแยกส่วนตามที่กล่าว อาจ
แบ่งโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง หรือแบ่งโดยการจัดเนื้อที่ไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
เดียวกันก็ได้
- ผู้ ที่ ร้ อ งขอ รวมทั้ ง ผู้ ใ ช้ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พัฒนาระบบงานได้ตรงกับความต้องการ
- ควรตระหนักถึงระบบรักษาความปลอดภัย (security) และ
เสถียรภาพการทํางาน (availability) ของระบบงานตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
๒.๓) การทดสอบ
- ผู้ ที่ ร้ อ งขอและฝ่ า ยคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง ผู้ ใ ช้ ง านอื่ น ที่
เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา หรือ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการประมวลผลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม
ความต้องการก่อนที่จะโอนย้ายไปใช้งานจริง
- ในระบบงานสําคัญควรมีหน่วยงานหรือทีมงานอิสระ เข้า
ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาและการทดสอบระบบ ก่อนที่จะโอนย้ายไปใช้งานจริง
๒.๔) การโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้งานจริง ต้องตรวจสอบการ
โอนย้ายระบบงานให้ถกู ต้องครบถ้วนเสมอ
๒.๕) การจั ด ทํ า เอกสารและรายละเอี ย ดประกอบการพั ฒ นา
ระบบงาน และจัดเก็บ version ของระบบงานที่ได้รับการพัฒนา
- ต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา
- ต้องปรับปรุงเอกสารประกอบระบบงานทั้งหมดหลังจากที่
ได้พัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น เอกสารประกอบรายละเอียดโครงสร้าง
ข้อมูล คู่มือระบบงาน ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิใช้งาน ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม และ program
specification เป็นต้น และต้องจัดเก็บเอกสารตามที่กล่าวในที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
- ต้องจัดเก็บโปรแกรม version ก่อนการพัฒนาไว้ใช้งานใน
กรณีที่ version ปัจจุบันทํางานผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้งานได้
๒.๖) การทดสอบหลังการใช้งาน (post- implementation test)
ควรกําหนดให้มีการทดสอบระบบงานที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ใช้งาน
ระยะหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการทํางานมีประสิทธิภาพ การประมวลผลถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
๒.๗) การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง ต้องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๒.๕ การรักษาความปลอดภัยด้านการสํารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
๒.๕.๑ วัตถุประสงค์
การสํารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานในเวลาที่
ต้องการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการสํารองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
ทดสอบและการเก็บรักษา
๒.๕.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) การสํารอง

๓๗
๑.๑) ต้องสํารองข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ และชุดคําสั่งที่ใช้ทํางานให้ครบถ้วน ให้สามารถ
พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๒) ควรมี ขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการสํ า รองข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น
แนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อยควรมีรายละเอียด ดังนี้
- ข้อมูลที่ต้องสํารอง และความถี่ในการสํารอง
- ประเภทสื่อบันทึก (media)
- จํานวนที่ต้องสํารอง (copy)
- ขั้นตอนและวิธีการสํารองโดยละเอียด
- สถานที่และวิธีการเก็บรักษาสื่อบันทึก
๑.๓) ควรมีการบันทึกการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสํารองข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และควรมีการตรวจสอบบันทึกดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ
๒) การทดสอบ
๒.๑) ต้องทดสอบข้อมูลสํารองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าข้อมูล รวมทั้งโปรแกรมระบบต่าง ๆ ที่ได้สํารองไว้ มีความถูกต้องครบถ้วนและใช้งานได้
๒.๒) ควรมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการทดสอบและการนําข้อมูล
สํารองจากสื่อบันทึกมาใช้งาน
๓) การเก็บรักษา
๓.๑) ต้องจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลสํารอง พร้อมทั้งสําเนาขั้นตอนหรือ
วิธีปฏิบัติต่างๆไว้นอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานได้รับความเสียหาย โดย
สถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีระบบควบคุมการเข้าออกและระบบป้องกันความเสียหายตามที่กล่าวใน
ข้อ Physical Security ด้วย
๓.๒) ในกรณีที่จําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ก็ต้อง
คํานึงถึงวิธีการนําข้อมูลกลับมาใช้งานในอนาคตด้วย เช่น ถ้าจัดเก็บข้อมูลในสื่อบันทึกประเภทใด ก็
ต้องมีการเก็บอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องสําหรับใช้อ่านสื่อบันทึกประเภทนั้นไว้ด้วยเช่นกัน
เป็นต้น
๓.๓) ควรติ ด ฉลากที่ มี ร ายละเอี ย ดชั ด เจนไว้ บ นสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
สํารอง เพื่อให้สามารถค้นหาได้โดยเร็ว และเพื่อป้องกันการใช้งานสื่อบันทึกผิดพลาด
๓.๔) การขอใช้งานสื่อบันทึกข้อมูลสํารองควรได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํ า นาจหน้ า ที่ และควรจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม การรั บ และส่ ง มอบสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สํ า รอง โดยควรมี
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ ผู้ส่ง ผู้อนุมัติ ประเภทข้อมูล และเวลา

๓๘
๓.๕) ควรมีขั้นตอนการทําลายข้อมูลสําคัญและสื่อบันทึกที่ไม่ได้ใช้
งานแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อมูลสําคัญต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์ที่ยังค้างอยู่ใน recycle bin
๒.๖ การรักษาความปลอดภัยด้านการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
๒.๖.๑ วัตถุประสงค์
การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดทําและการ
ทดสอบแผนฉุ กเฉิน เพื่ อ ให้ มีข้อมูลและระบบคอมพิ วเตอร์ สําหรับการใช้ งานได้อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
๒.๖.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) ต้อ งมี แ ผนฉุก เฉิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถกู้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อ จัด หา
ระบบคอมพิวเตอร์มาทดแทนได้โดยเร็วเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด โดยแผนฉุกเฉินต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
๑.๑) ต้องจัดลําดับความสําคัญของระบบงาน ความสัมพันธ์ของแต่
ละระบบงาน และระยะเวลาในการกู้แต่ละระบบงาน
๑.๒) ต้องกําหนดสถานการณ์หรือลําดับความรุนแรงของปัญหา
๑.๓) ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยละเอียดในแต่ละสถานการณ์
๑.๔) ต้องกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ
๑.๕) รวมทั้ ง ต้ อ งมี ร ายชื่ อ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
๑.๖) ต้องมีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ของแต่ละระบบงาน เช่น รุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ํา และ
อุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น
๑.๗) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ สํ า รองก็ ต้ อ งระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองให้ชัดเจน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ตั้ง แผนที่
เป็นต้น
๑.๘) ต้องปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเก็บแผน
ฉุกเฉินไว้นอกสถานที่
๒) ต้องทดสอบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย
ต้องเป็นการทดสอบในลักษณะการจําลองสถานการณ์จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัติ และต้องมีการบันทึกผลการทดสอบไว้ด้วย
๓) ควรสื่อสารแผนฉุกเฉินให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเฉพาะเท่าที่
จําเป็น

๓๙
๔) ในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ควรมี ก ารบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของ
เหตุการณ์ สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย
๒.๗ การรักษาความปลอดภัยด้านการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น
๒.๗.๑ วัตถุประสงค์
การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่นอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกรมฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยง
เกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการประมวลผลของระบบงาน ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินงานของผู้ให้บริการ เป็นต้น เพื่อให้กรมฯ ใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้
ให้บริการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้
จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ โ ดยมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ กและควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
๒.๗.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) การคัดเลือกผู้ให้บริการ
๑.๑) ควรมี ก ารกํ า หนดเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และ
คัดเลือกผู้ให้บริการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รอบคอบรัดกุมและเป็นที่น่าเชื่อถือ
๑.๒) ควรมีสัญญาที่ระบุเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล (data
confidentiality) ขอบเขตงานและเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจน
๒) การควบคุมผู้ให้บริการ
๒.๑) ในกรณีที่ใช้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน ต้องกําหนดให้
ผู้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที่มีไว้สําหรับการพัฒนาระบบงาน (develop environment) เท่านั้น
แต่หากมีความจําเป็นต้องเข้าถึงส่วนที่ใช้งานจริง (production environment) ก็ต้องมีการควบคุม
หรือตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้
กําหนดไว้ เช่น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลการทํางานของผู้ให้บริการอย่างละเอียดและ
ใกล้ชิด ทั้งในกรณีที่ผู้ให้บริการมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกรมฯ (onsite service) และในกรณีที่
เป็นการให้บริการโดยเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกล (remote access) และต้อง
ปิดการสื่อสาร (modem) ทันทีที่การให้บริการเสร็จสิ้น เป็นต้น
๒.๒) ควรดําเนินการให้ผู้ให้บริการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๒.๓) ควรกําหนดให้ผู้ให้บริการรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ
และแนวทางแก้ไข

๔๐
๒.๔) ควรมีขั้นตอนในการตรวจรับงานของผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒.๘ การรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๒.๘.๑ วัตถุประสงค์
เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการใช้ งานระบบจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ผ่ า น
ระบบเครือข่ายของกรมฯ ซึ่งผู้ใช้ จะต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิหรือกระทําการใด ๆ ที่จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่
วางไว้ และจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้การ
ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ
๒.๘.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) สําหรับผู้ใช้งาน
๑.๑) ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายของกรมฯ ต้องทําการกรอกข้อมูลคําขอเข้าใช้งานและยื่นคําขอกับเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการ
กําหนดสิทธิชื่อผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน (password) และเมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วจะต้อง
เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยทันที หลังจากการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
๑.๒) ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของ
กรมฯ เพื่อการทํางานของกรมฯ เท่านั้น
๑.๓) ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นเพื่ออ่าน รับส่ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานต่าง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
๑.๔) หลังจากการใช้งาน ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานระบบ
๑.๕) ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้งานไม่ควรระบุ
ความสําคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖) ควรตรวจสอบและลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน
เพื่อลดปริมาณการใช้พื้นที่ของระบบให้เหลือจํานวนน้อยที่สุด
๑.๗) ผู้ใช้งานมีหน้าที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เป็น
ความลับไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
๑.๘) ไม่ ค วรตั้ ง ค่ า การใช้ โ ปรแกรมช่ ว ยจํ า รหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คล
อัตโนมัติ (save password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

๔๑
๒) สําหรับผู้ดูแลระบบ
๒.๑) ต้องกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมฯ ให้เหมาะสมกับการ เข้าใช้บริการของผู้ใช้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ รวมทั้ง มีการ
ทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่ําเสมอ เช่น การลาออก การโอนย้าย เป็นต้น
๒.๒) ต้องกําหนดสิทธิบัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่ และรหัสผ่านสําหรับ
การใช้งานครั้งแรก เพื่อใช้ ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ
๒.๓) ต้องกําหนดการใส่รหัสผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่
รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือแสดงรหัสผ่านออกมา แต่ต้องแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์แทน
ตัวอักษรนั้น เช่น ‘*’ ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร
๒.๔) ควรกําหนดจานวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดได้ไม่
เกิน ๓ ครั้ง
๒.๕) ควรกําหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการตัดการ
ใช้งานของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ เช่น ๑๕ นาที เมื่อต้องการ
เข้าใช้งานต่อต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง
๒.๙ การรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (internet)
๒.๙.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
อย่ า งปลอดภั ย และ เป็ น การป้อ งกั น ไม่ ใ ห้ ล ะเมิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่
บุ ค คลอื่ น อั น เป็ น การรบกวนการใช้ ร ะบบ คอมพิ ว เตอร์ ข องบุ ค คลอื่ น โดยปกติ สุ ข ทํ า ให้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมฯ ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้
๒.๙.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) สําหรับผู้ใช้งาน
๑.๑) ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมฯ เพื่อหาประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจส่วนตัว และทาการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาที่ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
๑.๒) ต้องถูกกําหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพ ของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของกรมฯ
๑.๓) ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อมูล
ที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม หรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับ
กรมฯ

๔๒
๑.๔) ห้ามผู้ใช้ เปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของ
กรมฯ ที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต
๑.๕) ต้องไม่นําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือ
ภาพที่มีลักษณะอันลามก และไม่ทําการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่าน
อินเทอร์เน็ต
๑.๖) ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญและความลับของหน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย
ที่จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกรมฯ รวมถึง การทําลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น ๆ
๑.๗) หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ทําการปิดโปรแกรม
เว็บบราวเซอร์ (web browser) เพื่อป้องกันการเข้าใช้งาน โดยบุคคลอื่น
๒) สําหรับผู้ดูแลระบบ
๒.๑) ต้องกําหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้า
ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น
firewall เป็นต้น ห้ามผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น dial-up
modem ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจําเป็นและได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
แล้วเท่านั้น
๒.๒) เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ส่วนบุค คลและเครื่ องคอมพิวเตอร์แ บบ
พกพาจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทําการอุดช่องโหว่ก่อนที่จะทําการเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์
๒.๑๐ การรักษาความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (traffic
log)
๒.๑๐.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ที่แสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง
เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐

๔๓
๒.๑๐.๒ แนวทางปฏิบัติ
๑) ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่
สามารถรักษาความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ใน
การจัดเก็บ ต้องกําหนดชั้นความลับในการเข้าถึง
๒) ห้ามผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ ยกเว้นผู้ตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน หรือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย
๓) กําหนดให้มีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
ของผู้ใช้งาน และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า – ออกระบบ
บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้อย่าง
น้อย ๙๐ วัน นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง
๔) ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจํากัด
สิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

บทที่ ๕
สรุปและข้อเสนอแนะ
๑. สรุป
ระบบบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นระบบสารสนเทศ (Information
Security Management System: ISMS) เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์ ก ร ซึ่ ง มี ก ระบวนการตั้ ง แต่ ก าร สร้ า ง นํ า มาใช้ ดํ า เนิ น การ ตรวจสอบติ ด ตาม สอบทาน
บํ า รุ ง รั ก ษา และการพั ฒ นาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นระบบสารสนเทศ โดยคํ า นึ ง ถึ ง โครงสร้ า ง
นโยบาย การวางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ และทรัพยากรขององค์กร
วัตถุประสงค์หลั กของการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยด้านระบบสารสนเทศ คื อการ
กําหนดมาตรการที่ใช้สําหรับป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึง ลบ แก้ไข หรือขัดขวางไม่ให้ผู้ที่
ได้รับอนุญาตใช้งาน ได้รับความรู้ แนวคิด และข้อเท็จจริง ซึ่งการที่จะทําให้ระบบสารสนเทศมีความ
มั่นคงปลอดภัยนั้น.จําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ความลับของข้อมูล (confidentiality)
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (integrity)
การมีอยู่ของข้อมูล (availability)
ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิเสธการกระทํา (non-repudiation)
การมีตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบ (authentication)
การกําหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ (authorization)

เพื่ อ สร้ า งความตระหนัก ถึ ง ความสํา คั ญ และกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ของกรมฯ
เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการให้บริการประชาชนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ตลอดจนรัฐบาลผู้บริหารประเทศ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ จะทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ หรือลดความรุนแรงของผลเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นต่อระบบปฏิบัติราชการของกรมฯ จากการวิเคราะห์และประสบการณ์พบว่าปัญหาด้าน
ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากสามสาเหตุหลักคือ ๑) ด้านเทคโนโลยี ๒) ด้าน
กระบวนการทํางาน และ ๓) ด้านบุคลากร

๔๕
ซึ่งปัญหาทั้ง ๓ ด้านข้างต้นหากกรมฯ ไม่ดําเนินการป้องกันและแก้ไข อาจทําให้กรมฯ มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคุกคาม อาจก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะมีผล
ทํ า ให้ ก รมฯ ไม่ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายต่ อ หน่ ว ยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสี ยต่อระบบสารสนเทศที่องค์กรต้องใช้ใ นการบริหารงาน และปฏิ บัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้บริการแก่ประชาชน
๒. ข้อเสนอแนะ
กรมฯ ควรเร่งจัดทําระบบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ
รองรับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึง
รูปแบบการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม รวมถึงระเบียบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้
มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒.๒ กําหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๓ แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ กําหนดโครงสร้างการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๓.๒ ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ
๑) ระบุความเสี่ยง
๒) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
๓) จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔) กําหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
๕) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่มี
นัยสําคัญ
๖) สื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของ
องค์กร เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

๔๖
๗) รายงานสรุปผล ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาคผนวก

๕๐
– ร่าง –
คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ที่ __ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อให้ การดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมทรั พยากรน้ํา
บาดาลสามารถรองรับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร จึงมีคําสั่ง ดังนี้
ประธาน
๑. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)
๒. ผู้อํานวยการสํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ําบาดาล
กรรมการ
๓. ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล
กรรมการ
๔. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล
กรรมการ
๕. ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
กรรมการ
๖. ผู้อํานวยการสํานักควบคุมการประกอบกิจการน้ําบาดาล
กรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ๑ – ๑๒
กรรมการ
๘. ผู้อํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
กรรมการ
๙. ผู้อํานวยการกองวิเคราะห์น้ําบาดาล
๑๐. ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ
กรรมการ
๑๑. ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๒. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทํางานที่มีความเหมาะสม (มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน
ระบบสารสนเทศ ในระดับที่สามารถรับและถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) รับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒. รายงานเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน ให้
ผู้บริหารทราบเป็นประจําทุกเดือน และรายงานทันทีที่พบว่าระบบฯ ถูกบุกรุก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบจุดอ่อน รวมทั้งความเสียหายและหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

๕๑
๓. เสนอนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบฯ เช่น การอนุญาตเข้าถึงข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญ ระเบียบปฏิบัติในการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
๔. ควบคุม กํากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่............/..................../ ๒๕๕๕
ลงชื่อ............................................................
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อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

