
 

แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 
___________________ 

  ตามที่กรมสุขภาพจิตมีเรื่องนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กำหนดให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ ที่ไม่
ถูกต้อง และจากการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบั นพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์นั้น 

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารสนเทศให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พ.ศ. 2564” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 คำนิยาม  
   “องค์กร” หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของหน่วยงาน
ใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กัน 
   “หน่วยงาน” หมายถึง กลุ่มงาน งาน ฝ่าย หย่วยงาน 
   “ผู้บริหาร” หมายถึง เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
สารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลย 
หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   “หัวหน้ากลุ่ม” หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ มอบหมายงาน ติดตามงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การควบคุมกำกับดูแลการใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่าย  
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   “เจ้าของระบบ” (System Owner) หมายความว่า กลุ่มงาน งาน ฝ่าย ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในภาพรวม 
หรือตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย และมีหน้าที่ ในการอนุมัติสิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน (User) 

   “นโยบาย” หมายถึง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อเป็นทิศทางให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู ้ใช้งาน 
(User) และบุคคลภายนอกได้ถือปฏิบัติ 

   “แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางหรือข้อกำหนดให้ผู้ใช้งาน (User) และ
บุคคลภายนอกได้ถือปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

   “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง บุคลากร สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของระบบ (System Owner) หรือจากผู้อำนวยการ หน่วยงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
กำหนดสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ ทบทวนสิทธิ และการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   “เจ้าของข้อมูล” หมายถึง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานให้รับผิดชอบ
ข้อมูลของระบบงาน โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูล
เหล่านั้นเกิดสูญหาย 

   “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ทุกระดับ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาและบุคคลภายนอกที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นของ และ/หรือ
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   “สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจำเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิในการใช้สินทรัพย์ 

   “สินทรัพย์” หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่มีคุณค่าสำหรับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประกอบด้วย 

   1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์คุณลักษณะใกล้เคียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต่อไปนี้ 
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    - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งแบบเครื่องแม่ข่ายปกติ  
      (Rack Server)   และเครื่องแม่ข่าย แบบชุด (Blade Server) 
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)  
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา (Tablet/Smart phone) รวมถึงอุปกรณ์ 
สนับสนุน เครื่องพิมพ์ (printer/Scanner) และอุปกรณส์ำรองข้อมูลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
    - อุปกรณ์โครงข่าย (Network) หรือ อุปกรณ์รักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(Firewall) หรือ อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบสื่อสาร (Router, Switch, Access Point) หรืออุปกรณ์จัดเก็บ
บันทึกการใช้งาน (Log File) 

   2. โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั ่น (Program or Application) หมายถึง 
ระบบคุณลักษณะใกล้เคียงอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ ระบบ , System Software, Database Software, 
Software Tool และ Application Software ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในหัวข้อ Hardware 

    “ระบบคอมพิวเตอร ์”  หมายถ ึง ระบบคอมพิวเตอร ์ล ูกข ่ายแบบเสมือน 
(Virtualization System) ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล (Process Device) โดยเข้าถึงด้วย
เทคโนโลยีแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง Cloud Computing และระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ติดตั้ง
บนเครื ่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) พร้อมด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software) 

    “ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ
การพัฒนา หรือติดตั้ง หรือการนำมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    “ข้อมูลสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่อยู่
ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แฟ้มข้อมูล (File) ฐานข้อมูล (Database) และเอกสารที่มีการแปลงให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 

    “พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไป” (General Working Area) หมายความว่า พ้ืนที่สำหรับ
การปฏิบัติงานภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ซึ่งได้รับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless LAN) 

    “ห้องเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย” (Data Center) หมายความว่า พื ้นที ่ที ่มี
ความสำคัญที่กั้นแยกเฉพาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล (Process Device) ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแก่
ผู้ใช้งาน (User) 
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    “การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ”  หมายถึง การอนุญาต การ
กำหนดสิทธิ ์ หรือการมอบอำนาจให้ผู ้ใช้งานเข้าถึง หรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเช่นว่านั้นสำหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกำหนดข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้ 

    “ความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ”  หมายถึง (Information Security) 
หมายความว่าการธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้
งาน (Availability) ของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) 
ความรับผิด (Accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และความน่าเชื ่อถือ 
(Reliability) 

    “เหตุการณ์ด ้านความมั ่นคงปลอดภัย” ( Information Security Event) 
หมายถึง การเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการ หรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการฝ่าฝืน 
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือมาตรการป้องกันที ่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่อาจรู้ได้ว่าอาจ
เกีย่วข้องกับความมั่นคงปลอดภัย 

    “สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที ่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” 
หมายถึง (Information Security Incident) หมายถึง สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ 
หรือไม่อาจคาดคิด (Unwanted or Unexpected) ซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศถูก
บุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัยถูกคุกคาม  

  ข้อ 4 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศและแนวปฏิบัติ  

 ในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งได้กำหนดให้หัวหน้า
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามให้ผู้ใช้งาน (User) ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนดังนี้  

  4.1 การเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control) และการใช้งานตาม
ภารกิจ  เพ่ือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (Business Requirements for Access Control) 
  4.2 การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) 
  4.3 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) 
  4.4 การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) 
  4.5 การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
  4.6 การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
(Application and Information Access Control) 
  4.7 การจัดทำระบบสำรองสำหรับระบบสารสนเทศ (Data Recovery) 
  4.8 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Risk Assessment and Risk  
Management) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
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  ข้อ 5 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ 

  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศทางเว็บไซต์หลักสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ และหนังสือเวียนภายในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึง 
เข้าใจ และปฏิบัติตามไดอ้ย่างถูกต้อง 

  ข้อ 6 หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

  หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ที ่ต ้องบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถกำหนดแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานได้เอง แต่
ต้องสอดคล้องกับ “ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่องแนวนโยบายและการปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์” 
 

 


