ประกาศสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2565
โดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
พ.ศ. 2549 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
กับหนวยงานของรัฐ หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ผูอํานวยการสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“นโยบาย” หมายถึง หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงานจัดไวใหบริการประชาชน ซึ่งสํานักงานประกาศไวเพื่อใหเจาหนาที่และผูปฏิบัติงาน
ของสํานักงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดังกลาวไดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อใหมี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สอดคลองกับประกาศแนบทายพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 หรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่ไดประกาศใชบังคับ
“แนวปฏิบัติ” หมายถึง ขั้นตอนวิธีการที่สํานักงานไดกําหนดไวโดยภาพรวมสําหรับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานของสํานักงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น มีวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย
“ผูใ ชง าน” หมายความวา ขา ราชการ เจา หนา ที่ พนัก งานของรัฐ ลูก จา ง ผูดูแ ลระบบ
ของสํานักงาน ผูบริหารสํานักงาน ผูใชบริการ และผูใชงานที่ใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
“บัญชีผูใชงาน” หมายความวา บัญชีรายชื่อผูเขาถึงและรหัสผานในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงาน
“สิทธิของผูใชงาน” หมายความวา สิทธิในการเขาถึงระบบปฏิบัติการ สิทธิการใชโปรแกรม
ระบบงานคอมพิวเตอร สิทธิการใชงานเครือขาย รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศของสํานักงาน
“การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิ
หรือ การมอบอํา นาจใหผูใ ชง านเขา ถึง หรือ ใชง านเครือ ขา ยหรือ ระบบสารสนเทศ ทั้ง ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
และทางกายภาพ รวมทั้ง การอนุญ าตเชน วา นั้น สํา หรับ บุค คลภายนอก ตลอดจนอาจกํา หนดขอ ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได
/“สินทรัพย”...

-2“สินทรัพย” หมายความวา สิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับองคกร
“สิ น ทรั พ ย ค อมพิ ว เตอร ” หมายความว า โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
อุปกรณเครือขาย และใหหมายความรวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของดวย
“ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ” หมายความว า ข อ มู ล ข อ ความ คํ า สั่ ง ชุ ด คํ า สั่ ง หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดใน
บรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจ หรือ
ใชประโยชนตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงาน
“เครือขาย” หมายความวา ระบบการสื่อสารทีเ่ ปนการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป
เขาดวยกัน เพื่อสะดวกตอการรวมใชขอมูล โปรแกรม หรือเครื่องพิมพ และอํานวยความสะดวกในการติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องไดตลอดเวลา
“ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ” หมายความวา การธํารงไวซึ่งความลับ (Confidentiality)
ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น
ไดแ ก ความถูก ตอ งแทจ ริง (Authenticity) ความรับ ผิด (Accountability) การหา มปฏิเ สธความรั บ ผิ ด
(Non-Repudiation) และความนาเชื่อถือ (Reliability)
“เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย” หมายความวา กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของ
บริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการ
ปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
“สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด” หมายความวา
สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Unwanted or Unexpected) ซึ่งอาจ
ทําใหระบบของสํานักงานถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
“ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล” หมายถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลซึ่ ง ทํ า ให ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลนั้ น ได
ไมวาทางตรงหรือทางออมแตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ ตัวอยางขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในที่นี้
เชน ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปเกิด สถานภาพสมรส หรือเลขประจําตัวประชาชน เปนตน โดยรวมถึงขอมูลของ
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส เชน IP address, MAC address หรือ Cookie ID เปนตน ที่บุคคลนั้นๆ ใชงาน
ขอ 2 นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสํานักงาน แบงเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แนวนโยบาย
สวนที่ 2 แนวปฏิบัติ
รายละเอียดภายในของทั้งสองสวน ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญในประเด็นตอไปนี้
/ (1) การกําหนด ...

-3(1) การกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศตามเปาหมาย
ครอบคลุม 4 เรื่อง ดังนี้
- การเขาถึงสารสนเทศ
- การเขาถึงระบบเครือขาย
- การเขาถึงระบบปฏิบัติการ
- การเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(2) การจัดระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน
และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
(4) การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจ
ตองมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิทธิในแตละกลุม รวมถึงการระงับสิทธิ
(5) การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ขอ 3 ขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสํานักงานใหเปนไปตามที่
กํ าหนดไว ในแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศและการคุ มครองข อมู ลส วนบุ คคล
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2565
ขอ 4 ตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ย งดา นสารสนเทศอยา งสม่ํา เสมอ รวมถึงจัดทําแผน
แกไ ขปญ หาจากสถานการณค วามไมแ นน อนและภัย พิบ ัต ิที่อ าจเกิด ขึ้น กับ ระบบฐานขอ มูล สารสนเทศ
(IT Contingency Plan) โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และตรวจประเมินระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง โดยกลุมตรวจสอบภายในของสํานักงาน
ขอ 5 สรางความรูความเขาใจใหแกผูใชงานของสํานักงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจ
ถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณดวยวิธีการ ดังนี้
(1) เผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทางเว็บไซตสํานักงานและบอรดประชาสัมพันธใหแกผูใชงานและบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงได
(2) จัดอบรมใหความรูความเขาใจแกผูใชงานในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Awareness Training) เพื่อปองกันการเขาถึงโดยผูซึ่งไมไดรับการอนุญาต
/ขอ 6 มีการ...

-4ขอ 6 มีการควบคุมการเขาถึงสารสนเทศและขอมูลคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงการใชงาน ชั้นความลับ
และความมั่นคงปลอดภัยเปนสําคัญ โดยการกําหนดชั้นความลับของสารสนเทศใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
หรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่ไดประกาศใชทดแทน
ขอ 7 กรณีร ะบบคอมพิว เตอรห รือ ขอ มูล สารสนเทศเกิด ความเสีย หายหรือ อัน ตรายใด ๆ
แกสํานักงาน หรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหผูอํานวยการสํา นัก งาน
บริหารหนี้สาธารณะ เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ขอ 8 ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่กฎหมายอื่นกําหนดไว
ขอ 9 ใหศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เปน ผูรับ ผิด ชอบดํา เนิน การใหเ ปน ไปตามประกาศนี้
รวมถึงกําหนดใหมีการปฏิบัติที่ชัดเจนและใหมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเปนประจําทุกปเพื่อใหมี
ความครบถวน สมบูรณ เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดไวและในกรณีที่มีก ารปรับ ปรุง /แกไ ข
นโยบายหรือแนวปฏิบัติ ใหแจงสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบดวย

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
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หมวด 1
แนวปฏิบัติในการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
ข้อ 1 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของสานัก งานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
ต้องมีหน้าที่บริหารจัดการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
1.1 ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบ หรือผู้รับผิดชอบระบบงานตามหน้าที่การปฏิบัติงานเท่านั้น
1.2 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนดสิทธิในการผ่านเข้าสูร่ ะบบ
กล่าวคือในการขออนุ ญ าตเข้ าใช้ ง านระบบงาน ผู้ใช้จะต้องทาบันทึกและกรอกเอกสารที่ สบน. ก าหนด
เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ และให้ผู้บงั คับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าว
เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นผู้ดูแลระบบจะสร้างบัญชีสาหรับการเข้าถึงโดยอนุญาตเฉพาะในส่วนที่จาเป็น
โดยคานึงถึงประเภทข้อมูล และชั้นความลับ เป็นหลัก
1.3 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดไม่ให้ผู้ ใช้ ง านเข้ าสู่ ระบบได้ หากผู้ใช้งานใส่ รหั ส ผ่ า น
(Password) เพื่อเข้าใช้งานผิด 3 ครั้ง ระบบจะยกเลิกสิทธิการใช้งาน (Block) ไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ ง าน
ได้จนกว่าผู้ใช้งานจะยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดู แลระบบ เพื่อขอรหัสใหม่อีกครั้ง
1.4 ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้การเข้าใช้ระบบ (Login) เพื่อเข้าใช้งานใด ๆ จะต้องมี
การตรวจจับการเปิ ด ระบบงานไว้ เมื่อไม่มีการใช้ง านก็ต้ องออกจากระบบ (Logout) หรือให้ใช้งานระบบ
Logout อัตโนมัติตามระยะเวลาที่เหมาะสม
1.5 ผู้ดูแลระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเ คชั่น
และระบบสารสนเทศในส่วนที่จาเป็นตามหน้าที่การปฏิบัติงานเท่ านั้ น เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็น
ในการใช้งานจะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอานาจหน้าที่ ดังนั้น การกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน
ต้องกาหนดตามความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น
1.6 กาหนดระยะเวลาการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สบน. ดังนี้
(1) ระบบงานบริการ e-Service (Front Office) สาหรับผู้ใช้งานภายนอก สบน.
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(2) ระบบงานภายใน สบน. (Back Office) สาหรับผู้ใช้งานภายใน สบน. สามารถ
ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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1.7 กรณีมีการจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ในการพัฒนา ดูแล และบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ มีมาตรการควบคุมดังนี้
(1) กาหนดเกณฑ์และคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ที่หน่วยงานต้องการ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม และน่าเชื่อถือ
(2) กาหนดข้อตกลงหรือสัญญาอย่า งชัดเจนในการว่ าจ้ างผู้ให้บ ริก ารภาย นอ ก
และต้องระบุการรักษาความลับของข้อมูล กาหนดขอบเขตงานและเงื่อนไขในการให้บริการอย่างชัดเจน
(3) กรณีใช้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน กาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกเข้าถึง
เฉพาะส่วนที่มีไว้สาหรับการพัฒนาระบบงานเท่านั้น และหากมีความจาเป็นที่ผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาปฏิบตั ิ
หน้าที่ภายในสานักงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
(4) กาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(5) กาหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ น
(6) กาหนดให้มีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนในการตรวจรับงานที่ส่งมอบ
โดยผู้ให้บริการภายนอกที่ชัดเจน
ข้อ 2 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องมีหน้าที่บริหารจัดการรักษาความปลอดภัย
ทางกายภาพ (Physical Security Management) ดังนี้
2.1 กาหนดระดับความสาคัญของพื้นที่ หรือจาแนกพื้นที่การใช้งานกับพื้นที่การควบคุม
2.2 ทดสอบระบบควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ทางกายภาพเพื่อให้ทราบว่าระบบยังใช้งานได้
ตามปกติหรือไม่
2.3 ผู้ปฏิบัติงานควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทอยู่เสมอ
ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องมีหน้าที่บริหารจัดการควบคุ ม พื้ นที่
การเข้า - ออกพื้นที่การควบคุม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Server Room) ดังนี้
3.1 มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า - ออกพื้นที่การควบคุมของผู้มาเยือน (Visitor)
3.2 ดู แ ลผู้ ม าเยื อ นในพื้ นที่ห รื อ บริ เ วณที่ มี การควบคุ ม จนกระทั่ง เสร็ จ สิ้ นภารกิจ
และกลับไปเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.3 จัดให้มีกลไกการอนุญ าตการเข้าถึง พื้นที่ห รือบริเวณที่มีความสาคั ญของ สบน.
โดยบุคคลภายนอกและควรมีเหตุผลที่เพี ยงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว
3.4 จัดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้า งความตระหนัก ให้ผู้ที่มาเยือ นจากภาย นอก เข้ า ใ จ
ในกฎเกณฑ์หรือข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่อยูใ่ นพื้นที่หรือบริเวณทีม่ ีความสาคัญ
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3.5 มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสาคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่
3.6 ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีกิจเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ (Server Room) เป็นต้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
3.7 มีการยืนยันตัวตน ได้แก่ การแสดงบัตรผ่าน การใช้บัตรแถบแม่เหล็ก การสแกน
ลายนิ้วมือ เป็นต้น เพื่อควบคุมการเข้า-ออกในพื้ นที่หรือบริ เวณที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (Server Room)
3.8 จัดเก็บบันทึกการเข้า -ออกส าหรับพื้ นที่ห รือบริ เวณที่ มีความสาคั ญ โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Server Room) เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็น
3.9 บุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัท นักศึกษาฝึกงาน หรือผู้ได้รับการว่าจ้างอืน่ ๆ
ต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการทางาน
3.10 ผู้มาเยือนต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใน สบน.
3.11 ควรจัดให้มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
3.12 จัดให้มีการทบทวน หรือยกเลิกสิทธิการเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
อย่างสม่าเสมอ
3.13 ควบคุมบริเวณ ได้แก่ จุดรับส่งของ เป็นต้น หรือมีการแยกบริเวณดังกล่าวออกจาก
พื้ นที่ ที่ มี ก ารติ ดตั้ ง จั ด เก็ บ หรื อ ใช้ง านระบบสารสนเทศและข้อ มูล สารสนเทศเพื่อ หลีก เลี่ ยงการเข้า ถึ ง
โดยมิได้รับอนุญาตของผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึง และ/หรือผู้ที่อาจสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้
3.14 ห้ามบันทึกภาพ/วีดิทัศน์ใด ๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต
หรือหากจาเป็ นต้อ งบั นทึกภาพ/วีดิทั ศ น์ การกระท านั้ นต้อ งอยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุ มดูแ ลขอ ง ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ระบบสารสนเทศของ สบน.
ข้อ 4 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดการจัดวางและการป้ อ งกั น
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware) ดังนี้
4.1 จั ด วางอุ ป กรณ์ ในพื้ นที่ หรื อ บริ เ วณที่เ หมาะสม เพื่ อ หลี กเลี่ ยงการเข้า ถึงของ
บุคคลภายนอก
4.2 ระบบงานที่มีความสาคัญให้แยกเก็บไว้อีกพื้นที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
4.3 ไม่ให้มีการนาอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ภายในบริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4.4 ตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริ เ วณหรื อพื้ นที่ที่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูภ่ ายในเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยูใ่ นบริเวณดังกล่าว ได้แก่ การตรวจสอบ
ระดับอุณหภูมิ ความชื้น ให้อยู่ในระดับปกติอยู่เสมอ
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ข้อ 5 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดให้มีระบบป้องกันและสนับสนุ น
การทางาน ดังนี้
5.1 มี ระบบสนั บ สนุ นการท างานของระบบเทคโ นโลยี ส ารส นเทศที่ เ พี ย ง พ อ
ต่อความต้องการใช้งาน โดยให้มีอย่างน้อย ดังนี้
(1) ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
(2) ระบบระบายอากาศ
(3) ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น
5.2 ให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบทางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของระบบ
5.3 ติดตั้งระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนกรณีที่ระบบสนับสนุนการท างานภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
ข้อ 6 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดและควบคุมการเดินสายไฟฟ้ า
สายสัญญาณการสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ ดังนี้
6.1 เครือข่ายภายใน สบน. ในลักษณะที่ต้องวางผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอก
เข้าถึงได้ ต้ อ งให้ มี ก ารร้ อ ยท่อ สายสัญ ญาณต่า ง ๆ เพื่ อ ป้ อ งกั นการดั ก จั บสัญ ญาณ การตั ด สายสั ญ ญาณ
และป้องกันสัตว์ต่าง ๆ กัดสาย ได้แก่ หนู แมลงสาบ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายต่อสายสัญญาณ
6.2 ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการแทรกแซง
รบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
6.3 จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
6.4 ตู้ Rack ที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้า ถึ ง
ของบุคคลภายนอก
ข้อ 7 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ ดังนี้
7.1 กาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
7.2 ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
7.3 จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริก ารทุกครั้ง เพื่อใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
7.4 จั ด เก็ บ บั นทึก ปัญ หาและข้อบกพร่ อ งของอุ ปกรณ์ ที่พบ เพื่ อ ใช้ ในการประเมิน
และปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
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7.5 ควบคุ ม และสอดส่อ งดู แลการปฏิบั ติง านของบริ ษัทผู้ รับจ้ า งเหมา บารุ ง รักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน สบน.
7.6 จั ด ให้ มี ก ารอนุ มั ติ สิ ท ธิก ารเข้ า ถึง อุ ปกรณ์ ที่มี ข้อ มูล ส าคั ญ ของผู้ รับ จ้ า งที่ ม า
ทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ 8 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องควบคุมการนาเครื่อ งคอมพิว เตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ออกจาก สบน. ดังนี้
8.1 ให้มีการขออนุญาตก่อนนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ออกจาก สบน.
8.2 บันทึกข้อมูลการนาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ออกจาก สบน.
เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ นาส่งคืน
ข้อ 9 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องบริหารจัดการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้งาน
อยู่ภายนอก สบน. ดังนี้
9.1 กาหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการนาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ของ สบน. ออกไปใช้งานนอกสถานที่ ดังนี้
(1) ห้ า มผู้ ใ ช้งานละทิ้งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่อพ่ วงอื่น ๆ ของ สบน.
ไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
(2) ให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ของ สบน.
เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ 10 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องควบคุมการจาหน่ายอุปกรณ์จั ดเก็บข้อมูล
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ ายและเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่าย หรือการนาสื่อบันทึกข้อมูลกลั บมาใช้ งานอีกครั้ง ดังนี้
10.1 ให้ทาลายข้อมูลสาคัญในสื่อบันทึกข้อมูลก่อนที่จะแทงจาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่ า ว
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการท าลายข้อมู ลบนสื่อบั นทึกข้อมู ล ในหมวด 3 แนวปฏิบัติในการบ ริ ห ารจั ด ก าร
การเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ ข้อ 1 (16)
10.2 มีมาตรการหรือเทคนิค ในการลบหรือ เขียนข้อมูลทับบนข้อมูลที่ มี ค วาม ส าคั ญ
ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลก่อนที่ จะอนุ ญ าตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์ นั้นไปใช้ง านต่อ เพื่อป้องกันไม่ ใ ห้ มี ก ารเข้ า ถึ ง
ข้อมูลสาคัญนั้นได้
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หมวด 2
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้รับผิดชอบระบบ
ข้ อ 1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้ อ งบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ก ารเข้ าถึง
ของผู้ใช้งาน ดังนี้
1.1 การลงทะเบียนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนลงทะเบี ย น
ที่ สบน. กาหนดขึ้น เพื่อให้มีสิทธิในการใช้งานระบบสารสนเทศตามความจาเป็นรวมทั้งปฏิบตั ิตามขั้นตอนปฏิบตั ิ
สาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน ได้แก่ เมื่อลาออกหรือเมื่อเปลี่ยนตาแหน่งงานภายใน สบน. เป็นต้น
1.2 กาหนดสิทธิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส าคั ญ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
ที่ให้บริการประชาชนภายนอก ระบบรับ -ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติง านในหน้ าที่ และต้ อ งได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดงั กล่าวอย่างสม่าเสมอ
1.3 กรณีมีความจาเป็นต้ องให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิท ธิ สู ง สุ ด ต้ อ งมี
การพิจารณาการควบคุมผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเ ศษนั้ นอย่า งรัดกุ มเพียงพอโดยใช้ปัจจัยต่อ ไปนี้ป ระกอบการพิจ ารณา
เพื่อขอความเห็นชอบและการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(1) ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะระบบสารสนเทศหรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่มีความเสี่ยงและมีความสาคัญสูง
(2) กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(3) มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ได้แก่ หลังหมด
ความจาเป็นในการใช้งาน หรือ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็ นระยะเวลานานก็ควรเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า น
ทุก 3 เดือน เป็นต้น
1.4 การขอสิทธิเข้าใช้ระบบ GFMIS-TR โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การขอเพิ่มสิทธิเข้าใช้ระบบ GFMIS-TR
- หน่ ว ยงานต้ นสั ง กั ด ของผู้ ที่ จ ะขอเพิ่ ม สิ ท ธิ ใ ช้ ง านระบบ GFMIS-TR
แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อพิจารณานาเสนอผู้อ านวยการส านักงานบริ ห าร
หนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อออกหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง (บก.) เพื่อขอให้อนุมัติ
เพิ่มสิทธิการใช้งานในบัตร GFMIS Smart Card
(2) การขอเพิ่มสิทธิเข้าใช้ระบบ GFMIS-TR ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource)
- ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ที่จะขอสิทธิเข้าใช้ระบบ GFMIS-TR
แจ้งความประสงค์ต่อ สบน. และ ศทส. พิจารณาจัดทาความเห็นเพื่อออกหนังสือ สบน. ถึง บก. เพื่อขอให้ เพิ่มสิทธิ
ในการเข้าใช้งานระบบ GFMIS-TR เพิ่มเติมจากสิทธิเดิมที่มีอยู่ในบัตร GFMIS Smart Card ซึ่งการเข้าใช้ง าน
ระบบ GFMIS-TR ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ บก.
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้า นสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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(3) การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองบัตร GFMIS Smart card
- ผู้ ที่ จ ะถื อ ครองบั ต ร GFMIS Smart Card ต้ อ งกรอกแบบลงทะเบี ยน
ผู้มีสิทธิถือบัตรกาหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) พร้อมแนบสาเนาบั ต รประจ าตัวประชาช นส่ ง ให้
ศทส. เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ทาความเห็นในการออกหนั ง สือ สบน. ถึ ง บก. เพื่ อ ขอให้เ ปลี่ ยนแปลงผู้ถื อครอง
บัตร GFMIS Smart Card
(4) การยืนยันสิทธิในการเข้าถึงระบบของผู้ถือครองบัตร GFMIS Smart Card
- ผู้ ถื อ ครองบั ต ร GFMIS Smart Card ต้ อ งตรวจสอบสิ ทธิ ใ นการเข้ าถึง
ระบบงานว่ามีความถูกตรงตามหน้าที่หรือไม่และต้องได้รับการยืนยันสิทธิโดยผู้บังคับบัญชา
ข้อ 2 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องบริหารจัดการบัญชีรายชื่ อ ผู้ ใ ช้ งา น
(User Account) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน ดังนี้
2.1 กาหนดบัญชีชื่อผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ไม่ กาหนดบัญชีชื่อผูใ้ ช้งาน
ที่ซ้าซ้อนกัน
2.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องขอใช้ระบบงานเข้าใช้ระบบจนกว่าจะได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
2.3 จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ เพื่อใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบข้อมูล
ในภายหลัง
2.4 ทบทวนบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(1) พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิในระบบแยกตามหน่วยงานภายในของ สบน.
(2) จัดส่งรายชื่อนั้นให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใน สบน. เพื่อให้ทบทวน
ว่ายังมีรายชื่อของผู้ที่โอน/ลาออกไปแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยงั ไม่ได้มีการแก้ไขสิทธิการเข้าถึงให้ถูกต้อง
(3) ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาของหน่ ว ยงานภายใน สบน. แจ้ ง กลั บ ว่า มี รายชื่ อใดที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
(4) แก้ไขข้อมูลสิทธิให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้ง (ถ้ามี)
ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดให้มกี ารยืนยันตัวตนผู้ ใ ช้ งาน
โดยผู้ใช้ระบบทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานต้องผ่านการยืนยันตัวตนจากระบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การแสดงตัวตนด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
3.2 การยืนยันตัวตนด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password)
3.3 การเข้าใช้ระบบงานสาคัญของ สบน. ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีการตรวจสอบ
ผู้ใช้งานด้วย
3.4 การเข้าใช้ระบบงานสาคัญของ สบน. จากระยะไกล (Remote Access) จะมีการ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผูใ้ ช้งาน ได้แก่ รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัสลับ เป็นต้น
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3.5 การใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อมีการว่างเว้ นจากการใช้ ง านเกิ น เวลา 5 นาที
ระบบจะทาการยกเลิกการใช้งานและการเชื่อมต่อเข้าระบบโดยอัตโนมัติ
ข้อ 4 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดวิธีการใช้รหัสผ่า นให้ มี ค วาม
มั่นคงปลอดภัย ดังนี้
4.1 การบริหารจัดการรหัสผ่าน มีมาตรการและการควบคุม ดังนี้
(1) กาหนดให้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน
(2) กาหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่ าหรือ เท่ากับ 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกั น
ระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
(3) กรณี ผู้ ใ ช้ ง านเปลี่ ย นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบหรื อลาออกจะต้อ งเปลี่ ย น
หรือถอดถอนสิทธินั้นทันทีเมื่อได้รับแจ้ง
(4) กาหนดให้การเข้า ใช้ง านระบบครั้ งแรกมี ก ารโต้ต อบด้วยการยื นยั นตั ว ต น
และเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
4.2 การใช้รหัสผ่าน มีมาตรการให้ผู้ใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังนี้
(1) ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(2) ไม่ใช้โปรแกรมสานักงานคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ
(Save Password)
(3) ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่งา่ ยต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
(4) กาหนดรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา
(5) กรณีที่มีความจาเป็นต้องบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่น เนื่องจากความจาเป็นในก าร
ปฏิบัติงาน หลังจากดาเนินการเรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
(6) กรณี ผู้ ใ ช้ งานลาออกหรื อเปลี่ยนหน้ า ที่ความรั บผิดชอบ ต้ อ งแจ้งให้ ศทส.
ทราบทันที
ข้อ 5 การใช้รหัสผ่านให้ปลอดภัย มีมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้
5.1 แสดงกระบวนการมอบอานาจหรือกาหนดสิทธิการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน
5.2 มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงตามความจาเป็น
5.3 มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
5.4 มีวิธีเลือกการใช้รหัสผ่านและการใช้งานรหัสผ่านที่มีคุณภาพ
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หมวด 3
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
ข้อ 1 ผู้บังคับบัญชาหน่ว ยงานภายใน สบน. ต้องจัดให้มีวิธีการกาหนดประเภท ข้ อ มู ล
และจั ด การการเข้ าถึง ข้ อ มู ลตามระดับ ชั้ นความลับ ซึ่ ง เบื้อ งต้นใช้ แ นวทางตามพระราชบัญ ญั ติ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกาหนดชั้นความลับของข้อมูล จึงกาหนดให้
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ผู้ใช้งานต้องแบ่งประเภทของข้อมูลและชัน้ ความลับของข้อมูลตามที่ ศทส. ได้กาหนด
ชั้นความลับของข้อมูลเป็น 4 ระดับ ดังนี้
(1) ชั้นความลับ (Top secret/Secret/Confidential)
(2) ใช้ภายในเท่านั้น (Internal Use)
(3) ส่วนบุคคล (Personal)
(4) เปิดเผยได้ (Public)
1.2 ผู้ใช้งานต้องพิจารณาองค์ป ระกอบต่อ ไปนี้ เพื่อ เป็นแนวทางก าหนดชั้ นคว ามลั บ
ของข้อมูล
(1) ความสาคัญของเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาของข้อมูลนั้นมีความสาคัญต่อความสาเร็จ
ของงานตามภารกิจของ สบน. มากน้อยเพียงใด หากมีความสาคัญสูง ข้อมูลนั้นจะสามารถจัดอยู่ในชั้นความลับ
ประเภทใช้ภายในเท่านั้น หรือลับ เป็นต้น
(2) แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ หากข้อมูลนั้นมาจากภายนอกและเป็นข้อมู ล ลั บ
ชั้นความลับจะต้องคงไว้ตามเดิม หรือหากข้อมูลนั้นมาจากอิ นเทอร์ เน็ ต ชั้นความลับจะเป็นประเภทเปิดเผยได้ เป็นต้น
(3) วิธีการนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้แก่ หากข้อมูลนั้นสามารถนาไปใช้ ป ระโ ยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้ หากถูกเปิดเผยจะส่งผลกระทบด้ า นการเงิ นของ สบน. ดังนั้น ข้อมูลนี้จะอยู่ ใ นประเภท
ชั้นความลับ เป็นต้น
(4) จานวนบุคคลที่ควรรับทราบ ได้แก่ หากข้อมูลนั้นสามารถเปิดเผยต่อผู้ใช้งาน
ข้อมูลเป็นจานวนมาก ชั้นความลับจะเป็นข้อมูลเปิดเผยได้ เป็นต้น
(5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย ได้แก่ หากข้อมูลนั้นถูกเปิดเผย จะมีผลกระทบ
ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบั งคับที่องค์ กรต้องปฏิบั ติ ต าม
หรือด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลสามารถจัดอยู่ในชั้นความลับประเภทใช้ภ ายใน
หรือลับ เป็นต้น
(6) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้ าของเรื่อง ได้แก่ ข้อมูลสาคั ญ หรื อ
ข้อมูลลับที่มาจากเจ้าของเรื่องใดจะต้องคงชั้นความลับไว้ ตามเดิม การนาไปใช้งานควรขออนุญาตจากผู้ ที่ เ ป็ น
เจ้าของเรื่องก่อน เป็นต้น
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(7) สาหรับข้อมูลในชั้นความลับ “ลับ” ได้แก่ ลับ ลับมาก หรือลับที่สุด โดยเจ้าของ
ข้อมูลต้องพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมเพื่อกาหนดชั้นความลับที่ถกู ต้อง
- ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐหรือหน่วยงานอย่างร้ายแรงที่สุด
- ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐหรือหน่วยงานอย่างร้ายแรง
- ลับ หมายความถึง ข้อมูลลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์แห่งรัฐหรือหน่วยงาน
(8) การดาเนินการกับข้อมูลลับ (ถ้ามี) เจ้าของข้อมูลลับต้องจัดทาทะเบียนข้อมูลลับ
ที่ตนเองดูแลหรือรับผิดชอบ ซึ่งมีรายการดังนี้
- ชื่อของข้อมูล
- ระดับชั้นความลับและระดับชั้นการเข้าถึง
- ชื่อเจ้าของข้อมูลลับ
- หน่วยงานภายในที่สามารถเข้าถึงได้
- หน่วยงานภายนอกที่อนุญาตให้เข้าถึงได้
- สถานที่จัดเก็บข้อมูล
- ช่องทางการเข้าถึง
- ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
- ระยะเวลาที่ได้เข้าถึง
(9) พิ จารณาปรั บชั้ นความลั บ (ปรั บลด เพิ่ ม หรื อยกเลิ กชั้นความลั บ) ตามความ
จาเป็นปรับปรุงทะเบียนข้อมูลลับให้ถูกต้องและทันสมัย และต้องแจ้งให้หน่วยงานที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลหรื อ
ที่ได้รับการแจกจ่ายทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อแก้ไขชั้นความลับให้ถูกต้อง
(10) ในการจัดทาหรือจัดเตรียมข้อมูลลับ ให้ผู้ใช้งานปฏิบัติ ดังนี้
- จัดทาหรือจัดเตรียมข้อมูลในสถานที่ปลอดภัย ได้แก่ จัดทาภายใน สบน.
ไม่จัดทาในสถานที่สาธารณะซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเห็นข้อมูลที่ จัดทาได้ และจากัดบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าถึงข้อมูล
- ในการจัดทาข้อมูลลับซึ่งใช้กระดาษหรือวัสดุชั่วคราว ได้แก่ กระดาษร่ า ง
กระดาษคาร์ บ อน ต้ อ งท าลายกระดาษหรื อ วั ส ดุ นั้นทั นที ที่ จั ด ท าเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย ถ้ า เป็ น ก าร จั ด ท า
โดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ จะต้ อ งลบหรื อ ทาลายสื่อ บันทึ ก ข้อมู ล จนไม่ ส ามารถ นาไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
(ดูวิธีการทาลายในตารางแสดงแนวทางปฏิบัติในการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล ในข้อ (16) ที่จะกล่าวต่อไป)
หากไม่ทาลายต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย
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- จัดทาข้อมูลโดยแสดงเลขที่หน้าของจานวนหน้ าทั้งหมดไว้ใ นทุกหน้ า ของ
ข้อมูลลับ และแสดงไว้ในส่วนที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ มุมขวาด้านบนของเอกสาร (การบันทึกเลขหน้ า
มีจุดประสงค์ เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลลับนั้นเป็นหน้าใดของจานวนทั้งหมด หากมีการสูญหายไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง
จะได้ทราบและสามารถติดตามหาผู้ละเมิดและหาทางลดหรือ แก้ไขความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นได้)
(11) ในการแสดงชั้นความลับบนข้อมูลลับ ให้ปฏิบตั ิดังนี้
- แสดงชั้ นความลั บของข้ อมู ล ซึ่ งประกอบด้ วย “ลั บ” “ลั บมาก” หรื อ
“ลับที่สุด” ให้ปรากฏเห็นอย่างเด่ นชัดทั้ งข้อมูลที่มีสภาพเป็ นกระดาษ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เทป External Hard Disk
Flash Drive แผ่น CD/DVD หรือข้อมูลลับที่อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ
- แสดงชั้นความลับบนเอกสารลั บในทุก หน้ า ของเอกสารให้ ปรากฏเห็น
อย่างเด่นชัด
(12) ในการทาสาเนาหรือแจกจ่ายข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- ทาสาเนาหรือแจกจ่ายข้อมูลลับให้แก่ผู้รับปลายทางซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ ในการ
เข้าถึงข้อมูลตามที่ระบุไว้ในทะเบียนข้อมูลลับ หรือสามารถแจกจ่ายให้ได้ตามความจาเป็นในการเข้าถึงข้อมูลนั้น
- แจ้งให้หน่วยงานภายนอกที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับนั้นได้ ว่าไม่อนุญาต
ให้ทาสาเนาเพิ่มเติม เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจลงนามอนุญาตก่อน
(13) ในการเก็บรักษาเอกสารลับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- จัดเก็บเอกสารลับไว้ในแฟ้มข้อมูลลับ และนาไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารลับ
โดยแยกเก็บเป็นแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ
- ไม่จัดเก็บเอกสารลับร่วมกับเอกสารที่อยู่ในชั้นความลับอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูล
ใช้ภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เปิดเผยได้
- จัดเก็บแฟ้มข้อมูลลับไว้ในตู้และปิดล็อคด้วยกุญแจที่ แข็งแรงและมั่นคง
(14) ในการยืมหรือขอเข้าถึงข้อมูลลับ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- เมื่ อ มี ก ารขอยื ม หรื อ ขอเข้ า ถึง ข้อ มู ลลับ โดยผู้อื่นที่ ไ ม่ ได้ เ ป็นผู้ มี สิ ท ธิ
ในการเข้ า ถึ ง ข้ อมู ลตามทะเบียนข้อ มูล ลับ ให้ หั วหน้ า ของส่ วนงานที่ รับผิด ชอบเป็นผู้ พิจ ารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยืมหรือขอเข้าถึงก่อนว่าเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมีความจาเป็นในการเข้าถึ ง
ข้อมูลนั้นหรือไม่พร้อมทั้งต้องทาบันทึกหลักฐานการยื มหรือการขอเข้าถึงข้อมูล นั้ นด้วย และแจ้งให้ผู้ยืมหรือ
ขอเข้าถึงทราบว่าห้ามทาสาเนาเพิ่มเติม
- เมื่อหมดความจาเป็นในการใช้งานแล้ว หัวหน้าของส่วนงานที่รับผิดชอบ
ก าหนดให้ผู้ขอยืมจั ด ส่งข้อ มูลนั้ นกลับคืนมาโดยทันที ส าหรั บกรณี การเข้า ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ขอเข้าถึงข้อมูลลับโดยทันที
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(15) ในการส่งเอกสารลับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
การส่งเอกสารลับของ สบน. เพื่อตรวจสอบที่อยู่ E-Mail ของผู้รับปลายทางให้ถูกต้องก่อนจัดส่งไฟล์ข้อมูลนั้ น
ไปยังผู้รับเพื่อป้องกันการส่งผิดตัวบุคคล
(16) ในการทาลายข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึก
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ
ตารางแสดงแนวทางปฏิบัติในการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูล
ประเภทสื่อ
วิธีการทาลายสื่อและข้อมูล
บันทึกข้อมูล
Flash Drive

ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย ในกรณีที่ตอ้ งการนากลับมาใช้ใหม่ให้ใช้โปรแกรม Active@killdisk
โดยโปรแกรมจะลบข้อมูลจนไม่สามารถกูค้ ืนมาได้ด้วยการเขียนทับ ตลอดจนทั่วอุปกรณ์
กระดาษ
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหัน่ ทาลายเอกสาร
แผ่น CD/DVD
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหัน่ ทาลายเอกสาร
เทป
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
ฮาร์ดดิสก์
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย ในกรณีที่ตอ้ งการนากลับมาใช้ใหม่ให้ใช้โปรแกรม Active@killdisk
โดยโปรแกรมจะลบข้อมูลจนไม่สามารถกูค้ ืนมาได้ด้วยการเขียนทับ ตลอดจนทั่วอุปกรณ์
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก NIST Special Publication 800-88 Revision 1 Guidelines for Media Sanitization

(17) ในการจัดการกับไฟล์ข้อมูลลับ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-File) ที่เป็นความลับ หรือที่มีระดั บ
ความสาคัญสูงไว้ต่างหาก และป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างพอเพียงต่อการเข้าถึงและควรแสดงชัน้ ความลับ
บนไฟล์ข้อมูลลับ ได้แก่ การทาสัญลักษณ์ลายน้าและแสดงชัน้ ความลับกับทุกหน้าของไฟล์ดังกล่าว
- การสาเนา E-File ที่เป็นความลับ หรือเอกสารที่มีระดับความส าคั ญ สู ง
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
- ระมัดระวังการเผยแพร่ หรือแจกจ่าย E-File ที่เป็นความลับของ สบน.
ไปยังกลุ่มผู้รับ ต้องเฉพาะกลุ่มผู้รับที่มีความจาเป็นต้องรับรู้เท่านั้น
- ผู้เป็นเจ้าของ E-File ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ E-File ก่อนนาไปใช้งาน
- ห้ามผู้เป็นเจ้าของ E-File ที่เป็นความลับ หรือที่มีระดับความส าคั ญ สู ง
ส่งข้อมูลดังกล่าวไปทางไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้ใช้วิธี เข้ารหัสลับที่ สบน. กาหนดไว้
- ป้ อ งกั นไฟล์ข้อ มูล ลับที่จั ดเก็บไว้ในเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ที่ตนเองใช้งาน
โดยการใช้รหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัยและไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
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- ห้ า มแบ่ งปัน (Share) ไฟล์ ข้ อมู ลลับบนเครื อข่ ายสาธารณะ (Internet)
ของ สบน. เพื่ อ อนุ ญ าตให้ผู้อื่น เข้า ถึงได้ (ไม่ ว่า บุค คลผู้นั้นจะได้รับ อนุ ญ าตให้เ ข้า ถึงข้ อมูลได้หรื อไม่ก็ตาม
เนื่องจากในระหว่างที่มีการ Share ผู้อื่นอาจเข้าถึงไฟล์ข้อมูลลับนั้นได้)
- ตรวจสอบการทางานของระบบป้องกันไวรัสในเครื่ องคอมพิว เตอ ร์ ที่ ใ ช้
ในการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลลับ เป็นประจาทุก 30 วัน ว่ามีการทางานป้องกันไวรัสตามปกติหรือไม่
- ตรวจสอบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานว่ามีการติดตั้ ง
โปรแกรมสานักงานเพื่อแก้ไขช่องโหว่ของโปรแกรมในเครื่องตามปกติหรือไม่
- สารองไฟล์ข้อมูลลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งาน ประจาทุก 30 วัน
หรือตามความจาเป็น
- ต้องทาลาย E-File บนหน่วยความจาหลัก (Hard disk) ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ถูกยกเลิกการใช้งาน

หมวด 4
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
ข้อ 1 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน สบน. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ใช้งาน โดยให้กรอกข้อมูล
ขอใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าถึงระบบงานของ สบน. ตามแบบฟอร์มพนักงานใหม่ผ่านระบบเครือ ข่ า ย
ภายใน (Intranet)
1.2 การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องตรวจสอบการทางานของโปรแกรมป้องกันไวรั ส
และการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัส (Virus Definition) ก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบว่าโปรแกรมดังกล่าวท างาน
ผิดปกติให้รีบแจ้ง ศทส. เพื่อดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายใน สบน. ให้ติดตั้งโปรแกรมมาตรฐานตามที่กาหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ ห้ามเปลีย่ นแปลงหรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน สบน. เท่านั้น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเปลี่ยนแปลงหรือการติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมเพื่อทดลองการใช้ง านซึ่ง ด าเนิน การโดย ศทส. หรือผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ม าจั ดทาห รื อ ดู แ ล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.
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1.4 ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่ม เติมในเครื่องคอมพิว เตอร์ เพื่อไม่ให้
บุคคลภายนอกสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของ สบน. ได้
1.5 ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนอกจากโปรแกรมตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
ท้ายประกาศนี้
1.6 ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิ ดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น
1.7 ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องของ สบน.
1.8 ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ส ามารถใช้ใ นการตรวจสอบข้อ มูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.9 ต้ อ งระมั ดระวัง การใช้งานและดูแลเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ รวมทั้ง ระบบเครือข่าย
ตามที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงปฏิบัติ
1.10 เอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามที่ได้มีการกาหนดเงื่อนไข
การใช้งานไว้ต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เ กิ ด
การละเมิดตามกฎหมาย
1.11 ต้องลบข้อมูลที่ไม่จาเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประหยั ด
ปริมาณหน่วยความจาบนสื่อบันทึกข้อมูล
1.12 ต้องออกจากระบบ (Log off) ทุกครั้งที่มิได้ปฏิบัติงานอยู่หน้ า คอ มพิ วเตอ ร์
รวมทั้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานประจาวันเสร็จสิ้น
1.13 การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมต้อ งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และใช้ในการทางาน
โดยผ่านการกรอกแบบฟอร์มคาขอในระบบ Intranet
1.14 การนาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน.
ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก ศทส.
1.15 ตรวจสอบ (Scan) อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึ กข้อมูลอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถ
ถอดหรือต่อพ่วงกับเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ ได้ (Removable Media) ก่อนการใช้ง านด้วยโปรแ ก รมป้ อ งกั น
ไวรัสเพื่อป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
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ข้อ 2 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ของ สบน. นอกจากต้องปฏิ บั ติ
ตามที่กาหนดไว้ในข้างต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 ต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นาไปใช้ว่าได้ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้แล้วหรือไม่ หากพบว่ายังไม่ได้ติดตั้งให้แจ้ง ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของ สบน. เพื่อขอรับการติดตั้งก่อนการใช้งาน
2.2 ต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นหรือคัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาที่นาไปใช้ เว้นแต่ข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
2.3 เมื่อหมดความจาเป็นที่ต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแล้ว ให้รีบ นาส่งคืน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทันที ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับคืนต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับคืนไว้ดังกล่าวด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาตรวจพบ
ความเสียหาย ให้แจ้งผู้บังคั บบั ญ ชาทราบโดยเร็ว และหากปรากฏว่า ความเสี ยหายที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกิ ด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ นาไปใช้ ต้องให้ผู้นาไปใช้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว
ข้อ 4 การเข้าถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ดังนี้
4.1 กรอกแบบเพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ช้ งานคอมพิ วเตอร์ แ ละเข้า สู่ ระบบงานของ สบน.
โดยผ่านการลงทะเบียนตามแบบฟอร์มพนักงานใหม่ในระบบ Intranet
4.2 ต้องไม่เข้าถึงระบบงานอื่นที่ไม่ได้รับ อนุญาตให้ใช้งาน
4.3 ต้องออกจากระบบงานโดยทันที เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น
4.4 ห้ามให้สิทธิการเข้าถึงระบบแก่ผู้อนื่ ที่มิได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ข้อ 5 การใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
5.1 ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในประเภทดังต่อไปนี้
(1) การพนัน
(2) การประมูล
(3) วิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(4) ลามก อนาจาร
(5) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จริยธรรม
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5.2 ห้ามเล่นเกมส์ หรือดาวน์โหลดเกมส์ ภาพยนตร์ เพลง หรือสื่อลามกอนาจาร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
5.3 ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ เผยแพร่หรือแจกจ่าย ดังต่อไปนี้
(1) สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิข์ องผูเ้ ป็นเจ้าของ
(2) ข้อมูลประเภทสื่อลามกอนาจาร
(3) ข้อมูลที่เป็นความลับของ สบน. ไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
5.4 ห้ามใช้งานข้อมูลที่ได้รับโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
5.5 ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ หรือ
ชื่อเสียงของ สบน.
ข้ อ 6 การใช้ งานจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail) ผู้ ใช้ ง านต้ อ งปฏิ บั ติต ามข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
6.1 ต้องใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่ สบน. กาหนดเท่านั้น
6.2 ห้ามใช้ E-Mail Address ที่ สบน. กาหนดให้ ลงทะเบียนตามเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานของ สบน.
6.3 ห้ามเข้าถึง E-Mail ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.4 ห้ามปลอมแปลง รับหรือส่ง E-Mail ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.5 ห้ามส่ง E-Mail ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) จดหมายขยะ (Spam Mail)
(2) จดหมายลูกโซ่ (Chain Letter)
(3) จดหมายที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น
(4) จดหมายที่มีไวรัสไปให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนา
6.6 ห้ามส่ง E-mail ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กาหนด
6.7 ต้องระบุชื่อเรื่อง (Subject) และชื่อผู้ส่งใน E-Mail ทุกฉบับที่ส่งไป
6.8 ต้องใช้ความระมัดระวังในการจากัดกลุม่ ผู้รับ E-Mail เท่าที่มีความจาเป็นต้องรับรู้เท่านั้น
6.9 ต้องใช้คาที่สุภาพในการส่ง E-Mail
6.10 ต้องสารองข้อมูล E-Mail Address ตามความจาเป็น เป็นประจาทุก 30 วัน
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ข้ อ 7 ห้ า มมิ ให้ เ จ้ าหน้ า ที่เ ข้ าใช้ ง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ สบน. กระทาการ
ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 กระทาผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ สบน. และของบุคคลอื่น
7.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบตั ิงาน ทั้งที่เป็นข้อมูลของ สบน.
หรือบุคคลภายนอก
7.3 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
7.4 ขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สบน. หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นของ สบน.
7.5 แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สบน. ไปยังที่อยู่เว็บ ไซต์ใด ๆ
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สบน.
7.6 กระทาการอื่นใดที่อาจขัดต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของ สบน. หรืออาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายแก่ สบน.
7.7 จาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อนาไปใช้กระทาความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.8 กระทาด้วยประการใดโดยมิ ชอบด้วยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ ดั ก รั บ ไว้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่ นที่อยู่ ระหว่ างการส่ งในระบบคอมพิว เตอร์และข้อมู ลคอมพิว เต อร์ นั้ นมิ ไ ด้ มี ไ ว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์
ข้ อ 8 เอกสารที่เ ป็นความลับ หรือ มี ระดั บ ความสาคัญ ซึ่ งพิ ม พ์ ออกมาจากเครื่อ งพิมพ์
(Printer) เจ้ า หน้ า ที่ ต้ องปฏิ บั ติ ใ ห้เ ป็ นไปตามระเบี ยบส านั ก นายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยการรัก ษาความลับ
ของทางราชการ ดังต่อไปนี้
8.1 จัดหมวดหมู่เอกสารที่เป็นความลับ หรือที่มีระดับความสาคัญสูงไว้ต่างหาก
8.2 จัดเก็บและกาหนดวิธีการป้องกันที่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
8.3 การสาเนาเอกสารที่เป็นความลับ หรือเอกสารที่มีระดับความสาคัญสูง ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ
8.4 ระมัดระวังการเผยแพร่ หรือแจกจ่ายเอกสารที่เป็นความลับของ สบน. ไปยังกลุ่ม
ผู้รับที่มีความจาเป็นต้องรับรู้เท่านั้น
8.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนาไปใช้งาน
8.6 ให้ทาลายเอกสารที่เป็นความลับ หรือมีระดับความสาคัญสูงเมื่อหมดความจ าเป็ น
ในการใช้งาน
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ข้ อ 9 การจั ด การข้ อ มู ล ที่เ ป็ นความลั บที่ อยู่ ในรู ปอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ใช้ งานปฏิ บั ติ ตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดการกับข้ อมูลลับในข้อข้างต้น
ข้อ 10 ผู้ใช้งานควรตรวจสอบ E-Mail ที่ได้รับทุกครั้งว่าเข้าข่ายลักษณะการเป็นจดหมาย
ขยะ (Spam Mail) หรือไม่ โดยผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
10.1 ตรวจสอบแหล่งที่มาของ E-Mail ก่อนเปิดอ่าน โดยให้สังเกตลักษณะของจดหมายขยะ
(Spam Mail) ดังนี้
(1) ชื่อผู้ส่งจะไม่สามารถค้นหาทีม่ าได้ และ/หรือเป็นชื่อที่ผู้ใช้งานไม่รู้จัก/ไม่คุ้นเคย
(2) ชื่อเรื่องของ E-Mail จะเป็นข้อความที่โน้มน้าวให้น่าสนใจ เพื่อต้องการให้
ผู้ใช้งานเปิดอ่าน ตัวอย่างได้แก่ “นี่คือคาตอบทีค่ ุณได้ร้องขอจากเราไป” หรือ “ผมได้ส่งไฟล์มาแล้วตามที่ร้องขอ”
หรือ“คุณได้รับอนุมัติบัตรเครดิตแล้ว ” เป็นต้น
10.2 ตรวจสอบเนื้อหาของ E-Mail โดยมีจุดสังเกต ดังนี้
(1) E-Mail ที่ไม่มีเนื้อหา
(2) E-Mail ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(3) E-Mail ที่มีลักษณะหลอกลวงโดยสอบถามข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูล
ที่ไม่ควรเปิดเผยสู่สาธารณะ
(4) E-Mail ที่ใช้เนื้อหาในลักษณะของรูปภาพแทนตัวอักษร
(5) E-Mail ที่แนบไฟล์ที่อาจเป็น Virus หรือ Trojan และมีเนื้อหาเชิญชวน
ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดหรือติดตั้ง ไฟล์ดังกล่าว
ข้ อ 11 ในกรณี ที่ ผู้ ใ ช้ งานได้ รั บ จดหมายขยะ ( Spam Mail) ผู้ ใช้ ง านต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดดังนี้
11.1 ห้ า มเปิ ด อ่ า น E-Mail ฉบั บ นั้ นโดยเด็ ด ขาด และให้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์
เทคโนโลยีและสารสนเทศทราบทันที
11.2 ในกรณีที่เปิดอ่า นแล้ว ห้ามคลิกที่ Link ข้อมูล หรือดาวน์โหลดไฟล์ ที่ แ นบ
มากับ E-Mail ฉบับนั้น และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศทราบทันที
ข้ อ 12 หากผู้ ใ ช้ ง านละเมิ ด หรื อ ฝ่ า ฝื นแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศใด ๆ ในหมวดนี้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ซึ่งเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ให้ถือว่าผู้นั้นต้องเป็นผู้รับโทษตามกฎห มาย
เว้ นแต่ ก ารกระท าดั ง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบตามนโยบายในการรั ก ษาควา มมั่ นคงป ลอ ดภั ย
ด้านสารสนเทศ ข้อ 7
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ข้อ 13 จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักในการใช้ งาน ระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย
(Information Security Awareness)
13.1 จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที หลักสูตรเรื่อง การ
สร้างความตระหนักและการกากับการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัย สาหรับ บุคลากร โดยใช้วิทยากร
ที่มีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์ทางด้ า นความปลอดภัยทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ จานวน 2 ครั้ง
พร้อมจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย ให้กับผู้รับฟังบรรยาย โดยจัดที่ สบน.
13.2 จัดบรรยายระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หลักสูตรเรื่อง การสร้างความ
ตระหนักและการกากับการใช้ง านระบบสารสนเทศอย่า งปลอดภัย สาหรับ ผู้ดูแลระบบ โดยใช้ วิทยากรที่ มี
ความรู้ ค วามช านาญ มี ป ระสบการณ์ ทางด้า นความปลอดภั ยทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ จ านวน 2 ครั้ ง
พร้อมจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย ให้กับผู้รับฟังบรรยาย โดยจัดที่ สบน.

หมวด 5
แนวปฏิบัติแ ละหน้าที่ของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ/ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ข้อ 1 ตรวจสอบดูแลรักษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และระบบเครือข่ายของ สบน. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ อยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หากตรวจพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้รีบ
ดาเนินการแก้ไข รวมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทันที และในกรณีจาเป็นเพื่อป้ อ งกั น
หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ สบน. ให้ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) พิจารณาระงับการ
ใช้ระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ทันที
ข้อ 2 ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานและทันสมัยอยูเ่ สมอ
ข้ อ 3 ตรวจสอบความมั่ นคงปลอดภัยในการใช้ง านเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ แ ม่ข่า ย ( Server)
ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
ข้อ 4 ดูแลรักษาและตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของระบบเครือข่ายอยูเ่ สมอ และปิดช่องทาง
การสื่อสารของระบบเครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้งานในทันที
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ข้อ 5 บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและควบคุมการเข้าถึงตามอานาจหน้าที่เท่านั้น
ข้อ 6 บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายตามอานาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 7 บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ตามอานาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น
ข้อ 8 ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน บนระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ 9 ไม่กระทาการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งานที่
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ 10 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ให้บุคคลอืน่ ทราบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อ 11 เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งาน
เท่าที่จาเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากการใช้บริการ
สิ้นสุดลง
ข้อ 12 กาหนดและปรับปรุงระดับการคัดกรองจดหมาย (E-Mail Filtering) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Mail Server) ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ 13 ตรวจสอบและบ ารุง รั กษาวั สดุอุป กรณ์ ไ ฟฟ้ าภายในห้ องปฏิบั ติก ารคอ มพิ ว เต อร์
ได้แก่ สายไฟฟ้า และสายสัญญาณ เป็นต้น ทุก 30 วัน หากพบความชารุดให้ติดต่อหน่วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้แก้ไขอย่างทันการณ์
ข้อ 14 จัดทาทะเบียนคุมการถือครองบัตร GFMIS Smart Card
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หมวด 6
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
ข้อ 1 กาหนดมาตรการทางเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อป้อ งกั นข้อ มูล ในเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ หรือบริการต่างๆ จากการถูกเข้าถึงหรือถูก ทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนปฏิบัติ สาหรับ
การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงจากระยะไกล
1.2 การปฏิบัติงานขององค์กรจากภายนอก สบน. ในการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากระยะไกลจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ติดต่อ ศทส. เพื่ออธิบายเหตุผลความจาและกาหนดช่วงเวลาที่สนิ้ สุดในการใช้งาน
และลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ศทส. จะกาหนดสิทธิให้เข้าใช้งานเฉพาะระบบที่จาเป็นต้องใช้เท่านั้น
1.3 กาหนดมาตรการพิ เศษเพื่อป้อ งกั นความลับและความถูกต้อ งของ ข้ อ มู ล ส าคั ญ
เมื่อต้องส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายสาธารณะ ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
1.4 การเข้าสู่ระบบงานสารสนเทศภายในองค์กร สาหรับผู้ใช้นอกองค์กร (Guest)
ต้องมีการ Login และต้องมีการยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยการใช้รหัสผ่าน
โดยจะต้องลงทะเบียนและขอรับได้ที่ ศทส.
1.5 กาหนดข้อปฏิบตั ิในการควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและโทรศัพท์มอื ถือ
ต้องมีการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานทุกครั้งด้วยการใช้รหัสผ่านที่ออกให้โดย ศทส. ซึ่งสิทธิที่ได้จะแตกต่าง
และมีข้อกาหนดการใช้งานที่จากัด
1.6 มีการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเก็บ Log ของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 2 ผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลระบบสารสนเทศภายใน สบน. จะต้องปฏิบัติตามข้อก าห นด
ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ดูแลระบบต้องออกแบบการแบ่งระบบเครือข่าย (Segregation in Networks)
ตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใช้งาน ดังนี้
(1) เขตภายใน (Internal Zone)
(2) เขตภายนอก (External Zone)
เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ
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2.2 การเข้ า สู่ ระบบเครื อข่า ยภายใน สบน. โดยผ่ า นทางอินเทอร์ เน็ ต จะต้ องได้รับ
การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณี
2.3 ผู้ดูแลระบบต้องมีวิธีการจากัดสิทธิก ารใช้ง านเพื่อควบคุ มผู้ใช้ให้ส ามารถใช้ ง าน
เฉพาะเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
2.4 ผู้ ดู แ ลระบบจะต้ องตรวจสอบและจ ากัด เส้นทางการเข้า ถึง เครื อข่า ย โดยการ
ปิดเส้นทางของอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นออกจากระบบ
2.5 ผู้ดูแลระบบจัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ง านไปยังเครื่องคอมพิว เตอร์ให้บ ริการ ได้แก่ ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องคอมพิว เตอร์
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อบริ ห ารจั ด การระบบ ให้ ก าหนดเฉพาะชุ ด เลขประจ าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (IP Address)
ของผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนั้นได้
2.6 ก าหนดบุ ค คลที่ รับผิ ดชอบในการกาหนด แก้ ไ ข หรื อ เปลี่ ยนแปลงค่าตัวแปร
(Parameter) ต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างชัดเจนและมีการทบทวนการกาหนดค่าตัวแปร (Parameter) ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้การกาหนด
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร (Parameter) ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
2.7 ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอก สบน.
จะต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก หรือโปรแกรมป้องกันการบุกรุกในการทา Packet Filtering เป็นต้น
2.8 มีการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน
ของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายใน สบน. ในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการตรวจสอบ
การบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลักษณะที่ผดิ ปกติและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย โดยบุคคล
ที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.9 การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายใน สบน. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการยืนยัน
ตัวตน (Authentication) โดยการกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สาหรับ Login
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2.10 ข้ อ มู ล หมายเลขชุ ด ภายในของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (Local IP Address)
ของระบบงานเครือข่ายภายใน สบน. จาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกทีเ่ ชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายและส่วนประกอบ
ของ สบน. ได้โดยง่าย
2.11 จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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2.12 การใช้ เ ครื่ องมื อต่ า ง ๆ (Tools) เพื่ อ การตรวจสอบระบบเครื อ ข่า ยต้ องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
2.13 ผู้ดูแลระบบกาหนดอุปกรณ์บนเครือข่ ายเป็ น IP Address แยกตาม สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
แต่ละสิทธิของผู้ใช้งาน โดยให้ควบคุมการใช้งานอย่างเหมาะสมและมีการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์
2.14 การบริหารจัดการการบั นทึกและตรวจสอบ กาหนดให้มีการบันทึกการท าง าน
ของระบบป้องกันการบุกรุก ได้แก่ บันทึกการเข้าออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้ งาน
Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดัง กล่ า ว
ไว้อย่างน้อยกว่า 3 เดือน หรือไม่ต่ากว่า 90 วัน
2.15 มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานทุก 90 วัน
ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. จะต้องควบคุมการเข้าใช้ งานจากภายนอก สบน.
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote Access) สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของ สบน. ก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อ ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรจะต้องขออนุ ญาต
ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
3.2 วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบอ านาจก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่ อ นนามาใช้
และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
3.3 ก่อนการขอเข้าใช้งานระบบสื่อสารจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล
หรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับ สบน. และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
3.4 มีการควบคุมช่องทางติดต่อ (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสูร่ ะบบ
โดยการโทรศัพท์เข้ามานั้น ต้องดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบและวิธีการหมุนเข้าต้องได้รับการอนุมัติอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
3.5 การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่านัน้
และไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล (Modem) ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็น ช่องทาง
ดังกล่าวมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่ จาเป็นเท่านั้น
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ข้อ 4 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของ สบน. ต้องกาหนดแนวปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สบน. จะต้องทาการลงทะเบียน
กับผู้ดูแลระบบและต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้งาน
4.2 ผู้ดูแลระบบต้องทาการลงทะเบียนกาหนดสิทธิผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่าย
ไร้สายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อ นเข้า ใช้ระบบเครือข่ ายไร้ส าย รวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
4.3 ผู้ดูแลระบบควรใช้ Software หรือ Hardware ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภั ย
ของระบบเครือข่ายไร้สายอย่างสม่าเสมอ

หมวด 7
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน.
ข้อ 1 ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนด้วย User Account ของตนเองก่อนเข้าใช้งานระบบปฏิบัตกิ าร
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
ข้อ 2 ผู้ใช้งานต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ User Account ของตนเองในการเข้าใช้งานเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน
ข้อ 3 ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมเพื่อล็อคหน้าจอโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน
เกินกว่า 15 นาที
ข้อ 4 ผู้ใช้งานควรทาการลงบันทึกออก (Log Off) ทุกครั้งที่มิได้ปฏิบัติงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
ข้ อ 5 ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ช่ วยในการจ ารหัสผ่ า นส่วนบุ คคลอัตโนมัติ
(Save Password)
ข้อ 6 ผู้ใช้งานต้องกาหนดรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยไม่นาชื่อ หรือนามสกุลของตนเอง
หรือคาที่ง่ายต่อการคาดเดามาตั้ง และต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน
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หมวด 8
แนวปฏิบัติในการใช้งาน Token Key และ GFMIS Smart Card
ข้อ 1 ข้อกาหนดการใช้งาน Token Key
1.1 ผู้มีสิทธิใช้งานต้องได้รับอนุมัติให้ใช้งาน Token Key จาก ผู้อานวยการสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ (ผอ. สบน.) หรือผู้ซึ่ง ผอ. สบน. มอบหมายลงนาม สาหรับให้เข้าใช้งาน
1.2 ผู้มีสิทธิใช้งานต้องแนบเอกสารหลักฐานข้อมูลผูใ้ ช้ให้ผู้ดูแลระบบ เพื่อที่จะสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้ได้
1.3 อุปกรณ์ Token Key มีการจากัดให้ใช้งานเฉพาะระบบภายใน สบน. 2 ระบบ คือ
(1) ระบบ GFMIS-SOE
(2) ระบบการประมูลพันธบัตรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
1.4 ผู้ใช้งานสามารถใช้ Token Key ได้เฉพาะ 1 Token ต่อ 1 ระบบ เท่านั้น
1.5 การใช้งาน Token Key ต้องเสียบ Token Key เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
เพื่อยืนยันตัวบุคคล (Username) และใส่รหัสผ่าน (Password) ก่อนเข้าใช้งาน
1.6 ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ
1.7 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติง านที่ เกิด จากการใช้ง านตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รับ
ในการปฏิบัติงานเข้าใช้งานระบบทุกรายการ
ข้อ 2 การดูแลและการเก็บรักษา Token Key ให้ปลอดภัย
2.1 ผู้ใช้งานต้องมีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษา Token Key ให้มีความปลอดภัย ดังนี้
(1) ควรระมัดระวังไม่ให้ Token Key ตกน้า หรือแช่น้าเป็นเวลานาน อาจทาให้
Token Key ไม่สามารถใช้งานได้
(2) ห้ามงัดแงะ ทุบ หรือกระแทกอย่างรุนแรง จะทาให้ Token Key เสียรูปทรง
จนไม่สามารถใช้งานได้
(3) ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนา Token Key ไปใช้งานนอกจากจะได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบ
ข้อ 3 ข้อปฏิบัติในกรณีที่ Token Key สูญหาย หรือชารุด ต้องดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้ ใ ช้ ง านต้ องโทรศั พท์แจ้ ง ผู้ดู แลระบบเพื่อ ระงั บการใช้งาน Token Key กรณีที่
ผู้ ใ ช้ ง านไม่ แจ้ ง การสูญ หายและมีผู้ อื่นนา Token Key ไปใช้ ง านต้ องรั บ ผิดชอบต่ อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามแต่กรณี
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3.2 ทาหนังสือแจ้งผู้ดูแลระบบภายใน 3 วัน นับจากที่ผู้ใช้งานโทรแจ้งระงับการใช้งาน
Token Key เพื่อรับ Token Key อันใหม่สาหรับการใช้งาน
3.3 กรณีที่เป็นผู้ใช้งานคนเดิมไม่ต้องส่งเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลอีก
ข้อ 4 ข้อปฏิบัติในกรณีที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน Token Key ต้องดาเนินงาน
ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ทาหนังสือแจ้งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน (แบบลงทะเบียน GFMIS-SOE)
4.2 ทาหนังสือคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผู้ใช้งาน ภายใน 15 วัน นับจากมีคาสั่งย้ายหรื อ
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน
4.3 ต้ อ งแนบรายละเอียดข้ อ มู ล ส่ว นบุ คคล ได้ แ ก่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ
บัตรข้าราชการ เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้
ข้อ 5 กรณีที่ต้องเพิกถอนการใช้งาน Token Key
5.1 การเพิกถอนการใช้ง าน คือ การทาให้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Token Key
ไม่สามารถนามาใช้ได้อีกต่อไป โดยผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ใช้งานสามารถเพิกถอนการใช้งาน
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีผู้อื่นสามารถเข้าถึง หรือนา Token Key ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) มีผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเรียกใช้ Token Key ของผู้ใช้งาน
ข้อ 6 การระบุชื่อและยืนยันตัวบุคคลใน Token Key
6.1 ชื่อที่ระบุใน Token Key
(1) ชื่อที่ปรากฏใน Token Key ของผู้ใช้งานต้องมีลักษณะเป็นชื่อ และไม่ซ้ากัน
เพื่อให้รับรองได้ว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานได้
6.2 ชื่อที่ระบุในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับยืนยันตัวบุคคล
(1) ชื่อที่ปรากฎในใบรับรองอิ เล็กทรอนิกส์แต่ละใบของผู้ใช้งาน จะต้องมีความหมาย
ถึงผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นกลับไปยัง ผู้ใช้งานได้
ข้อ 7 ข้อกาหนดในการใช้งาน GFMIS Smart Card
7.1 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ เกิด จากการใช้ สิทธิใ นการปฏิบั ติ ง าน
ทั้งหมด
7.2 ผู้ใช้งานต้องถือว่าบัตร GFMIS Smart Card ภายใต้รหัสของผู้ใช้งาน (User Login)
และรหัสผ่านนั้นเป็นสิ่งใช้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจาตัวหรือเสมือนลายมือชื่อของผู้ใช้งาน

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้า นสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2565

26

7.3 กรณีที่บัตร GFMIS Smart Card สูญหาย ถูกขโมย หรือชารุดเสียหาย ผู้ใช้ ง าน
ต้องขอระงับใช้งานบัตร GFMIS Smart Card ชั่วคราว โดยผู้ใช้งานต้องปฏิบตั ิดังนี้
(1) แจ้ ง กรมบัญ ชีก ลางทราบด้ว ยวาจาหรือ ลายลักษณ์ อักษรทันทีที่ทราบเหตุ
เพื่อระงับการใช้งานบัตร GFMIS Smart Card หากผู้ใช้งานมิได้ดาเนินการดั งกล่าวข้า งต้นและมีผู้อื่นนาสิ ท ธิ
การใช้งานไปใช้เข้าสู่ ระบบ ให้ถือว่าผู้ใช้งานเจ้าของบัตร GFMIS Smart Card นั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อ ความ
เสียหายทั้งหมด
(2) แจ้ ง ความที่ ส ถานี ต ารวจท้ อ งที่ เ กิ ด เหตุ และส่ ง ส าเนาใบ แ จ้ ง ค ว าม
แก่กรมบัญชีกลางเพื่อออกบัตร GFMIS Smart Card รหัสผู้ใช้งาน (User Login) และรหัสผ่านชุดใหม่
7.4 ให้เก็บรักษาบัตร GFMIS Smart Card เสมือนเอกสารแทนตัวเงิน โดยนาหลักเกณฑ์
การเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเบิกจ่ ายจากเงิ นคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
มาบังคับใช้โดยอนุโลม และถือปฏิบัติดงั นี้
(1) เปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นบั ต ร GFMIS Smart Card เมื่ อ ได้ รับ บั ต รมาครั้ ง แ รก
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 90 วัน
(2) ห้ามเขียนรหัสผ่านบนบัตร GFMIS Smart Card
(3) เก็ บ รั ก ษาบั ต ร GFMIS Smart Card ไว้ ใ นสภาพที่เ หมาะสมคื อไม่เก็บไว้
ในที่อุณหภูมิสูงเกินหรือเก็บไว้ในสภาพที่บิดงอเพื่อป้องกันบัตร GFMIS Smart Card ชารุด

หมวด 9
แนวปฏิบัติในการสารองข้อมูลสาคัญและการเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 1 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติ ในการส าร อง
และกู้คืนข้อมูล เมื่อมีระบบงานใหม่ เกิดข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ควรกาหนดให้ใช้
แนวทางการสารองและกู้คืนข้อมูล ดังนี้
1.1 กาหนดระบบงานที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลไว้
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลและกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน (ในภาคผนวก ง)
1.3 ก าหนดชนิ ด ของข้อมู ลที่มี ความจ าเป็น ต้องสารองข้อมู ลเก็บไว้อ ย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้วย ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ ข้อมูล สาหรับตัวระบบ ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation
Software) และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.4 ก าหนดความถี่ ใ นการส ารองข้อมู ลของระบบงาน ได้ แ ก่ ระบบงานที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบ่อย ควรมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น
1.5 กาหนดขั้นตอนการจัดท าสารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
โปรแกรมที่ใช้ในการสารองข้อมูล
1.6 ทาการสารองข้อมูลตามความถี่ที่กาหนดไว้ และควรนาข้อมูลที่สารองไปเก็ บ ไว้
นอกสถานที่อย่างน้อย 1 ชุด
1.7 ทาการตรวจสอบว่าการสารองที่เกิดขึ้นนั้น สาเร็จครบถ้วนหรือไม่
1.8 ทาการทดสอบกูค้ ืนข้อมูลทีส่ ารองไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งดาเนินการทดสอบ
ว่าระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้หรือไม่
1.9 จัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้คืนระบบกลับคื นได้
ภายในระยะที่กาหนด โดยแผนฯ ควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น ได้แก่ ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้ว ง
ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
(3) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบงาน
(4) การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูลและทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
(5) การกาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการภายนอกได้แก่ ผู้ให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและระบบเครือข่าย เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณีเกิ ด เหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ เกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
1.10 ให้ทาการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.11 ให้จัดประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบรายละเอียดของ แผนฯ
รวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนใหม่จะต้องจัดประชุมใหม่และแจ้งให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบได้แก่เดียวกัน

หมวด 10
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ 1 การแจ้งเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (เพิ่มเติมจากประกาศของ ICT)
1.1 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานแจ้งไปยัง ศทส. ทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่อาจเป็น
ปัญหาต่อความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน. ได้แก่
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้า นสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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(1) มีโปรแกรมสานักงานไม่ประสงค์ดีเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์
(2) มีการบุกรุกเข้ามาในระบบเครือข่าย
(3) ข้อมูลสาคัญเปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย
(4) มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
(5) มีการนาข้อมูลสาคัญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
(6) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์
(7) พบจุดอ่อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมและระบบเครือข่ายที่ใช้งาน
(8) มีการโจมตีเข้ามาในระบบจนไม่สามารถให้บริการได้
(9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชารุดหรือสูญหาย
(10) บุคคลภายนอกเข้าใช้ระบบงานของ สบน. โดยไม่ได้รับอนุญาต
(11) มีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อขโมยข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลในระบบเครือข่าย
(12) เหตุการณ์อื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของ สบน.
1.2 ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ ศทส. ในการตรวจสอบ
เหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นรวมทั้งปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผู้บังคับบัญชาหรือ ศทส. ด้วย
ข้ อ 2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของ สบน. เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ใ ช้ ง านเกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือที่พบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นว่ามีผลกระทบในระดับใด (สูง กลาง หรือต่า)
2.2 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นได้รับทราบตามระดับของผลกระทบ กล่าวคือ
รายงานไปสู่ระดับชั้นของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นตามลาดับสาหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงกว่า
2.3 วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ต ามความจาเป็นกรณีก ารบุกรุก การโจมตีระบบ
หรื อ ระบบได้รับความเสียหาย ประสานงานขอความช่ว ยเหลื อจากผู้รู้ ได้ แ ก่ ศู นย์ ป ระสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT)
2.4 กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหรื อ
ฝึกฝนเป็นผู้ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้หลักฐานเกิดความเสียหาย จัดเก็บหลักฐานไว้ในสถานที่ ที่ ป ลอดภั ย
และจากัดการเข้าถึงหลักฐานนั้น
2.5 จัดทารายงานสรุปเหตุการณ์นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบตั้งแต่
ระดับปานกลาง ขึ้นไปและแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยในรายงานดังนี้
(1) รายละเอียดเหตุการณ์
(2) วันเวลาที่เกิดขึ้น
(3) ชื่อผู้แจ้ง/หน่วยงานผู้แจ้ง
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(4) สถานะของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
(5) ความคืบหน้าในการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา
(6) สาเหตุและวิธีการแก้ไข
(7) ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดซ้า
ข้อ 3 ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชากรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัตินี้
3.1 ให้แจ้งรายงานตามสายการบังคับบัญชาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
3.2 สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิดและผู้รับผิดชอบโดยเร็วทีส่ ุด
3.3 พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันมิให้เหตุการณ์นี้ได้อุบัตซิ ้าอีก
3.4 ให้พิจารณาการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายต่อผู้ละเมิด ผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิด และ
ผู้รับผิดชอบเมื่อมีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา และการละเมิดนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือยังไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการก็ตาม
ข้อ 4 ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศ เมื่อได้รับแจ้งว่าได้
เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย ให้ส่วนราชการเจ้าของระบบสารสนเทศดาเนินการ ดังนี้
4.1 พิ จ ารณาว่ า ข้ อมู ลสารสนเทศ เอกสารกรรมวิ ธีข้อมู ลต่า ง ๆ ประมวลลับ หรือ
รหัสผ่านที่จาเป็นในการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศมีผลกระทบกระเทือนเสียหายอย่างใดหรือไม่
4.2 ขจัดความเสียหายที่เกิ ดขึ้ นหรือคาดว่ า จะเกิ ดขึ้ นจากการละเมิ ดโดยทั นทีใ นการนี้
อาจจะต้องดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ข้อ 5 ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อประกาศฉบับนี้มี ดังนี้
5.1 ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดและต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง
5.2 ไม่เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ทาให้
เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สบน.
5.3 ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายของ สบน.
5.4 รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อน หรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทีพ่ บ
ไปยัง สบน. โดยเร็วที่สุด
ข้อ 6 มีการควบคุมสินทรัพย์ด้านสารสนเทศต่อการเข้าถึ งต้องได้รับการอนุญาตโดยปฏิบัติ ดังนี้
6.1 กาหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินขององค์ก ร โดยรวบรวมสินทรัพย์ทั้งหมดไว้
อย่างเป็นระบบ
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6.2 เมื่อใช้งานระบบเสร็จ ต้องออกจากระบบทันที
6.3 ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องใช้อุปกรณ์ด้านสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.4 นาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จ

หมวด 11
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 1 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องควบคุมการพัฒนาหรือจัดหาระบบงาน
เพื่อให้ระบบงานที่ได้รับมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ดังนี้
1.1 ให้ ป ระเมิ นความเสี่ ย งและระบุ ข้ อ ก าหนดทางด้ า นความมั่ นคงปลอ ด ภั ย
(Security Requirements) ของระบบงานที่จะจัดหาหรือพัฒนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อ กาหนดดังกล่าว
อย่างน้อยควรมีคุณสมบัติของการเข้าสู่ระบบงาน (Login) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(1) ไม่มีหรือไม่แสดงรูปแบบการใช้งาน (Function) ให้การช่วยเหลือในระหว่างที่
Login
(2) บันทึกความพยายามในการล็อกอินทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ และแสดงประวัติ
การ Login 3 ครั้งล่าสุด
(3) ตัดการเชื่อมต่อหลังจากที่ทาการ Login ไม่สาเร็จเกินกว่า 3 ครั้ง
(4) เมื่อใส่ข้อมูลบัญชีชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง ให้แสดงข้อความปรากฏ
ได้แก่ “ข้อมูลการ Login ไม่ถูกต้อง”
(5) ให้แสดงข้อความเตือนที่หน้าจอภายหลังจากการ Login เสร็จสิ้น ข้อความเตือน
ดังกล่าว ได้แก่ “ระบบนี้เป็นระบบที่เป็ นทรัพย์สิ นของ สบน. การใช้งานจะต้องได้ รับ การอนุมัติก่ อ นเท่ า นั้ น
จึ ง จะสามารถใช้ ง านได้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ สิ ท ธิ และเข้า มาใช้ ระบบงาน หากมี การตรวจพบและเป็ นความผิด
จะด าเนิ น การลงโทษทางวินัย หรื อ ด าเนิ น การทางกฎหมายตามความเหมาะสม สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้งานในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้ระบบงานนี้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว ”
(6) ไม่แสดงรายละเอียดของระบบใดๆ จนกว่าจะ Login สาเร็จ
(7) การกาหนดหรือตั้งรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย สาหรับเข้าถึงระบบงาน
(8) การเข้ารหัสลับข้อมูลสาคัญที่มีการรับส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
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(9) การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ข้อมูลลับ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
(10) การตัดและหมดเวลาการใช้งานหลังจากที่ไม่ได้ใช้ระบบงานเกินกว่าระยะเวลา
ตามที่กาหนดไว้ ได้แก่ 15 - 30 นาที
(11) การบันทึกบัญชีชื่อผู้ใช้งานที่ Login เข้าระบบ หมายเลข IP Address
วันเวลาที่เข้าใช้ระบบ ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการ Login ของผู้ใช้งาน
1.2 พัฒนาหรือจัดหาระบบงานให้ได้ตามข้อกาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทีร่ ะบุไว้
1.3 พัฒนาหรือจัดหาระบบงานเพื่อให้มีหน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบเพื่อทาการบันทึกและ
ปรับปรุงสิทธิของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งต้องสามารถบันทึกสิทธิดังกล่าวลงเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ดว้ ย
1.4 กาหนดให้มีการจัดทาแผนการทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ นาเสนอแผนฯ ดังกล่าว
เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผู้มีอานาจ ดาเนินการทดสอบตามแผนฯ บันทึกผลการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ
ให้ผู้มีอานาจได้รับทราบเพื่อให้คาแนะนาในการปรับปรุงต่ างๆ ที่จาเป็นแผนการทดสอบที่จัดทาอย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) แผนการทดสอบ UAT (User Acceptance Test)
(2) แผนการทดสอบ System Integration Test
(3) แผนการทดสอบข้อ กาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Test)
1.5 ไม่อนุญาตการนาข้อมูลสาคั ญของ สบน. ไปใช้ในการทดสอบกับระบบงานเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เว้นเสียแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบั ญชาระดับสูงก่อน และหากเป็นไปได้
ให้ตัดข้อมูลส่วนที่สาคัญทิ้งไป ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ในการทดสอบ
1.6 การส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศต้องไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้ง ยั ง คง
ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และความถูกต้องแท้จริง (Authenticity)
1.7 หากระบบงานที่พัฒนาต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยระบบงานนั้น ๆ ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อ ไปนี้
(1) ต้องมีหน้าจอแสดงข้อความขอความยิ นยอมและจุ ดประสงค์ ในการเก็บ ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งานในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Cookies)
(2) การเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลต้องอยู่ในขอบเขต
ของการอนุญาตของเจ้าของข้อมูลนั้น
(3) มี ช่ อ งทางให้ เจ้ าของข้ อมูลเข้ าถึง ปรั บปรุ ง รวมถึงลบข้อมูลส่วนบุคคลและ
การยินยอมในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้
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ข้อ 2 ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจรับระบบที่พัฒนาขึ้ นใหม่แล้ว ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ของ สบน. ต้องกาหนดการควบคุมการติดตั้งโปรแกรมลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ดังนี้
2.1 ให้มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใน สบน. เพื่อป้องกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบงานนั้น
2.2 ให้ผู้ดูแลระบบทีไ่ ด้รับ การอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ทาหน้าที่
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใน สบน.
2.3 การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบงานต้องมีการขออนุมัติให้ติดตั้งก่อน
ดาเนินการ
2.4 กาหนดให้มีการจัดเก็บ รหัสโปรแกรม (Source Code) และบรรณานุกรมคาศัพท์
(Library) สาหรับโปรแกรมของระบบงานไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
2.5 กาหนดให้ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบระบบงานตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้ว น เพียงพอ ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่อ งให้บริ ก ารระบบงาน ได้แก่ โปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมระบบงาน เป็นต้น
2.6 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานอย่างครบถ้วน
ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบงาน
2.7 ทาการปรับปรุง Library สาหรับโปรแกรมระบบงาน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับระบบทั้งหมดที่ทาการติดตั้ง
2.8 ในกรณีที่เป็นการติดตั้งระบบเพื่อทดแทนระบบงานเดิมให้ทาการสารองข้อมูลที่จาเป็น
ได้แก่ ฐานข้อมูล โปรแกรม ค่าปรับแต่งและติดตั้ ง ระบบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้ น หากการ
ติดตั้งทาไม่สาเร็จจะได้สามารถถอยหลังกลับไปใช้ระบบงานเดิมได้
2.9 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแปลงข้อมูลในระบบงานเดิมไปสู่ข้อมูลใ นระบบง าน
ที่ทาการติดตั้ง ให้กาหนดแผนการถ่ายโอนหรือแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมไปสู่ระบบงานใหม่ ให้ถ่ายโอนข้อมูล
ตามแผนฯ และร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีการถ่ายโอนไปนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
2.10 ให้กาหนดแผนการติดตั้งสาหรับระบบงานซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่จ ะดาเนิ นการ
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ได้แก่ แผนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ระบบเครือข่าย และอื่น ๆ
2.11 สาหรับโปรแกรมทีจ่ ะทาการติดตั้ง ให้ตรวจสอบก่อนว่าจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ผลิตโปรแกรมนั้น
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2.12 ให้อ่านและปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานโปรแกรมที่จะทาการติดตั้ง
อย่างเคร่งครัด
2.13 สาหรับการติดตั้งโปรแกรมอเนกประสงค์ (Utility Software) ต้องตรวจสอบก่อน
ว่าเป็นโปรแกรมที่มีการทางานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
2.14 ติดตั้งโปรแกรมส านั กงานแก้ ไขช่ องโหว่ (Patch) ที่เกี่ยวข้องกั บ ระบ บง าน
ตามความจาเป็น ได้แก่ โปรแกรมสานักงานแก้ไขช่องโหว่สาหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสานักงานแก้ ไ ข
ช่องโหว่สาหรับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
2.15 ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) บนระบบงานที่ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน
ก่อนเปิดระบบให้บริการ
2.16 จัดให้มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนระบบงานที่ ทาการติดตั้ง
ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ สบน. ต้องกาหนดให้มีการทบทวนการท า งา น
ของระบบงานภายหลั งจากที่เปลี่ย นแปลงระบบปฏิ บัติการ (Technical Review of Applications After
Operating System Changes) ดังนี้
3.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัตกิ าร
เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนิ นการทดสอบและทบทวนก่อนที่ จะด าเนิ นการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ
3.2 พิจารณาวางแผนดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้ง
วางแผนด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ ในกรณีที่ สบน. ต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบตั ิการใหม่
ข้อ 4 การดาเนินงานของบประมาณที่เกีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องผ่านการพิจารณากลั่ นกรองความ
เหมาะสมเบื้องต้นจาก ศทส. และนาเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะลงนามหรือผู้ซึ่ง
ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมายลงนาม โดยคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
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หมวด 12
แนวปฏิบัติในการเผยแพรขอ มูลตอสาธารณะ
ขอ 1 การเผยแพรขอมูลในความรับผิดชอบของ สบน. ตอสาธารณะโดยผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สบน. หน วยงานเจ าของข อมู ลจะต องตรวจสอบความถู กต องของข อมู ลก อนนํ าออกเผยแพร
และหากขอมูลที่นําออกเผยแพรเกี่ยวของกับเรื่องนโยบายจะตองไดรับความเห็นชอบจาก ผูอํานวยการสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะหรือผูซึ่งผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมายกอนนําออกเผยแพร ในกรณี
ที่ขอมูลที่นําออกเผยแพรมีความผิดพลาด และมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยความเสียหายนั้นเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูนําขอมูลดังกลาวออกเผยแพร
ขอ 2 การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบน.
ให ดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานเจ า ของข อ มู ล เว น แต ก รณี ที่ ผู อํ า นวยการสํ า นัก งานบริห ารหนี ้ส าธารณะ
หรือผูซึ่งผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมาย สั่งการ หรือเห็นชอบไวเปนอยางอื่น
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ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1 การลงทะเบียนขอเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Mail ระบบงานภายใน (Intranet)
และอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย สบน. ให้ใช้แบบฟอร์มสาหรับลงทะเบียนพนักงานใหม่ผ่านระบบ Intranet
2 การติ ด ตั้ ง โปรแกรมเพิ่ ม เติ ม ในเครื่ อ ง คอมพิ ว เตอ ร์ สบน. ให้ ส่ ง ค าขอติ ด ตั้ ง
พร้อมเหตุผลความจาเป็นโดยใช้แบบฟอร์มคาขอผ่านระบบ Intranet
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ภาคผนวก ข
โปรแกรมมาตรฐานในการใช้งานของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
มีรายการ ดังนี้
1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2 ชุดโปรแกรมสานักงาน Microsoft Office
3 โปรแกรม Acrobat Reader
4 โปรแกรมประเภท Zip File
5 โปรแกรมประเภท Anti-virus
6 โปรแกรม Skype for Business
7 โปรแกรมประเภท Browser (Firefox, Chrome, Edge)
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ภาคผนวก ค
ข้อปฏิบัติแ ละหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1 ผู้ใช้งานต้องทาการ Log-out ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่ ห น้ า จอ
เป็นเวลานาน
2 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัส อย่างน้อยทุก 30 วัน
เพื่อปิดช่องโหว่ (Vulnerability) ที่เกิดขึ้นจากซอฟท์แวร์เป็นการป้องกันการโจมตีจ ากภัยคุกคามต่าง ๆ
3 ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการปิดหรือยกเลิกระบบการป้องกันไวรัส ที่ติดตั้งอยู่
4 หากผู้ใช้พบหรือสงสัยว่าเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แบบพกพาติ ดชุดค าสั่ง ไม่ พึ งป ระสงค์
(Malware) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ใช้เ ชื่อ มต่อเครื่ องเข้า กับระบบเครื อข่า ยเพื่ อป้อ งกั นการแพร่ กระจายของชุด ค าสั่ ง
ที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้
5 ผู้ใช้งานควรจะเก็บรักษาสื่อสารองข้อมูล (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม
ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
6 ผู้ใช้งานไม่ควรเก็บข้อมูลสาคัญขององค์กรไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ ท่ า น
ใช้งานอยู่
7 หากผู้ใช้งานลาออกจะต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที เพื่อป้องกัน
การสวมสิทธิ
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ภาคผนวก ง
ผู้รับผิดชอบดูแ ลอุปกรณ์แ ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1

อุปกรณ์

ระบบงานห้องศูนย์ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
(Server Room)
1.1 ระบบปรับอากาศ (Air)
1.2 ระบบตรวจจับน้ารั่ว (Water Leak)
1.3 ระบบสารองไฟฟ้า (UPS 20 K)
1.4 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM 200)
1.5 ระบบเปิด - ปิดห้องศูนย์ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
(Server Room)
2 โปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ
Server, Client และ Gateway
3 เครื่องแม่ข่ายชนิด Blade
4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage Area Network
(SAN Storage)
5 อุปกรณ์สื่อสารไร้สายความเร็วสูง
6 อุปกรณ์ป้องกันด้านรักษาความปลอดภัย UNIFIED
THREAT MANAGEMENT (UTM)
7 อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
(Wireless Controller)
8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสาหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสาหรับ Server
10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสาหรับ Client
11 ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับเว็บไซต์ (SSL Certificates)

ครรชิต

ดารัส

อรวรรณ

อนุชิต
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ภาคผนวก ง (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบดูแ ลอุปกรณ์แ ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2
3

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบริหารหนีส้ าธารณะ (GFMIS-TR)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ระบบงานสร้างแบบจาลองความเสีย่ งด้านหนี้สาธารณะ
(Risk Model)
4 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
7 ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
8 ระบบประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (PDMO Channel)
9 ระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ( Skype for Business )
10 ระบบบริการด้านการเงินด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิกส์ของ ธปท.
(Electronic Financial Services : EFS)
11 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการบริหารการชาระหนีภ้ ายใต้ระบบ
GFMIS-TR (Data Management TR : DMTR)
12 ระบบการคานวณค่าธรรมเนียมการค้าประกันและให้กู้ต่อ

ครรชิต

ดารัส

อรวรรณ

อนุชิต
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(Credit Fee)
13 ระบบศูนย์ข้อมูลทีป่ รึกษา (www.consultant.pdmo.go.th)
14 ระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางเครดิต
(Credit Scoring)
15 ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart Office)
16 ระบบเว็บไซต์กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ (กปพ.)
(www.pddf.or.th/pddf)
17 ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Investment Project Management : IIPM)
18 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยนิว้ มือ (Finger scan)
19 ระบบเว็บไซต์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(www.pdmo.go.th)
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ภาคผนวก ง (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบดูแ ลอุปกรณ์แ ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)
21 ระบบการจัดการความรู้ (KM)
22 ระบบแอปพลิเคชันของ สบน. (PDMO Mobile APP)
23 ระบบการค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา (Matching CDC)
24 ระบบเว็บไซต์ภายใน (Intranet)
25 ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทาแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ
(DDPlan)
26 ระบบ SmartBond 4D
27 ระบบ PacD Mobile Application

ครรชิต

ที่
1
2
3
4
5

ครรชิต

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส (Tablet)
สแกนเนอร์ (Scanner)
เครื่องพิมพ์ (Printer)

ดารัส



อรวรรณ

อนุชิต
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ดารัส

อรวรรณ

อนุชิต

ชานนท์















































ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนและทบทวนแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ
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