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ISO 27001 :2013

Information Security Managment System (ISMS) Standard หรื อ ที ่ ร ู  จ ั ก กั น ในนาม ISO 27001
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศใหมั่นคงปลอดภัย โดยจะตองใหความสำคัญในสวนของ
บุคลากร เรื่องกฎระเบียบขององคกรเรื่องจัดซื้อจัดจางเรื่องการฝกอบรมพนักงาน เปนตน
การจัดทำระบบบริหารจัดการ (Management System) จะตองพิจารณาหลายดานที่มีความเกี่ยวของ
• การบริหารคน (ภายในองคกรและภายนอก เชน Outsource)
• กระบวนการและเทคโนโลยี (เขาใจกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำมาใชงาน)
• บริหารงบประมาณ (การลงทุนที่คุมคา)
ซึ่งตองเขาใจทั้ง 3 ดานขางตน เพื่อที่จะหาจุดสมดุลยและเกิดประโยชนสูงสุดโดยจะตองวางแนวทางปฏิบัติ
ใหเหมาะสม ไมเขมงวดเกินไป ซึ่งจะทำใหสงผลตอการทำงานได

ISO27001

ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·Õè·ÑèÇâÅ¡ÂÍÁÃÑº

องคกร ISO - International Organization for Standardization เปนหนวยงานทีใ่ หกำเนิดมาตรฐาน ISO 27001
โดยเวอรชน่ั ลาสุดคือ ISO 27001 : 2013 ประกาศเมือ่ 1 ต.ค. 2013 สวนเวอรชน่ั แรกประกาศใชครัง้ แรกเมือ่ ป 2550
(ISO 27001:2005) หลังจากประกาศใช ก็ไดรับความสนใจจากองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก นำมาใชงาน
และขอการรับรอง (Certiﬁcation) ซึ่งในปจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน ในสวนของ“ศูนยควบคุมระบบคอมพิวเตอร
(Server and Control Room) ผานการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 เปนที่เรียบรอย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ISO 27001 ÁÕ»ÃÐâÂª¹ÍÂ‹Ò§äÃ
- เพิ่มความเชื่อมั่นใหกับประชาชนผูมาใชบริการกับทางหนวยงาน
- ลดคาใชจายในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
- มั่นใจไดวาขอมูลถูกเก็บรักษาเปนความลับ
- มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง

ISO 27001

·ÓÂÒ¡äËÁ?

ในการจะจัดทำ ISO 27001 ตองมีความรูและความเขาใจ 2 เรื่องใหญๆ คือ
1. เขาใจองคกรตัวเอง
2. เขาใจมาตรฐานวาตองทำอะไรบาง

1. เขาใจองคกรตนเอง :

ตองสำรวจขอมูล ซอฟแวร ฮารดแวร บุคลากร ในขอบเขตที่จัดทำระบบ หากหนวยงานของทานเปนราชการ
บัญชีครุภัณฑเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการรวบรวมขอมูล Hardware และ Software เขาใจภารกิจขององคกรรูวา
ระบบงานใดสำคัญทีส่ ดุ และระบบงานตางๆ มีขอ จำกัดและจุดออนอะไรบาง เพือ่ ทีจ่ ะไปกำหนดมาตรการมาจัดการ
กำจัดจุดออน เชน ระบบฐานขอมูลทำงานอยูบนเครื่อง Server ที่ใชงานมานาน ไมมี Spare part หาก Server
นี้พังไปก็ทำใหระบบลม ในกรณีนี้จุดออนก็คือ Server มีความเสี่ยงที่จะเสียหายไปเมื่อไหรก็ได ดังนั้นเราก็ตองหา
มาตรการมาจัดการความเสี่ยงนี้ โดยจัดหาเครื่องใหมหรือกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนี้
ทั้งนี้ก็แลวแตแนวทางและขีดความสามารถของแตละองคกร

2. เขาใจมาตรฐาน :

จะนำมาตรฐาน ISO 27001 มาใชงาน ก็ตองทำความเขาใจในตัวมาตรฐาน วาตองทำอะไรบางทั้งเรื่องเอกสาร
(Documents) และการนำไปใชงานจริง (Implementation)

àÃÔèÁµŒ¹ÍÂ‹Ò§äÃ´Õ?
Step1 : ตองกำหนดขอบเขต (Scope) ทีจ่ ะทำ ISO 27001 วาระบบงานหรือกิจกรรมอะไรบางทีจ่ ะถูกควบคุมดูแล
ภายใต ISO 27001 เพื่อใหมั่นใจวาสารสนเทศของระบบงาน หรือกิจกรรมนั้นๆ มีความมั่นคงปลอดภัย
Step2 : ทำการประเมินองคกรเบือ้ งตนใหรวู า องคกรยังขาดอะไรเมือ่ เทียบกับสิง่ ทีต่ อ งมีตามมาตรฐาน ISO 27001
ขั้นตอนนี้องคกรจะตองมีความรูในขอกำหนดของ ISO 27001 ถึงจะประเมินไดอยางถูกตอง
สำหรับการเริม่ ตนมี 2 Step ขางตน หลังจากการประเมินองคกรเบือ้ งตนใน Step 2 องคกรจะรูว า ยังขาดอะไรบาง
มีประเด็นอะไรที่ยังไมสอดคลองตามกฎหมายหรือไม ถามีใหสรุปประเด็นเสนอผูบริหารเพื่อดำเนินการตอไป
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ISO 27001
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1

จัดทำระบบ (Establish) การเตรียมการ วางแผนเพื่อปกปองสารสนเทศ

2

นำไปปฏิบัติ (Implement) ทำตามเอกสารคูมือและลงบันทึกในแบบฟอรม

3

รักษาไว (Maintain) ปฏิบัติควบคูไปกับการทำงานปกติ

4

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
ทบทวนผลการทำระบบและหาจุดปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ËÅÑ¡¡ÒÃ

CIA ã¹ ISO 27001

เนนการปกปองขอมูลสารสนเทศ (Information) ใหมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ
CONFIDENTIALITY

¤ÇÒÁÅÑº

INTEGRITY

¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§
ÊÁºÙÃ³

AVAILABILITY

¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãªŒ

การปกปองสารสนเทศใหเขาถึงไดเฉพาะผูที่มีสิทธิ ผูที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล
ตองไมสามารถไดรับขอมูลโดยเด็ดขาด
• Integrity: ปกปองความถูกตองสมบูรณของสารสนเทศไมใหถูกแกไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจาก
ความเปนจริง เชน การแฮกระบบเพื่อแกไขขอมูล เปนตน
• Availability: สรางความเชื่อมั่นวาระบบสารสนเทศพรอมใชงาน
• Confidentiality:

การปกปองขอมูล (Information) จะเขมงวดมากหรือนอย ขึ้นอยูกับ " ความเสี่ยง "
หลักการคือ ขอมูลใดที่เสี่ยงสูงยอมตองมีมาตรการปกปองเขมงวดกวาขอมูลที่มีความเสี่ยงต่ำ
ตัวอยางเชน ขอมูล username & password สำหรับเขาสูระบบสารสนเทศขององคกร ตองมี
มาตรการปกปองที่เขมงวดไมนอยกวาขอมูลทั่วไปที่ประกาศในเวบไซทองคกร เปนตน

ประเมินความเสี่ยงนั้นสำคัญอยางไร

"การประเมินความเสี่ยงของสารสนเทศ (Information Security Risk Assessment)"

เปนหัวใจสำคัญของการทำระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001
นั่นคือ หากเราประเมินความเสี่ยงไมถูกตอง หรือไมครอบคลุมก็จะทำใหการจัดการความเสี่ยง
ที่ไมตรงจุด และไมครอบคลุม เปรียบเหมือนการตรวจรางกาย ถาตรวจไมครบหรือตรวจไมละเอียด
ก็ไมพบอาการปวยและไมไดทำการรักษา และเกิดผลรุนแรงตามมา

แนวทางจัดการความเสี่ยง

เมือ่ ประเมินความเสีย่ งของสารสนเทศ จนทราบแลววามีเรือ่ งอะไรบางทีม่ คี วามเสีย่ งทุกความเสีย่ ง
ตองมีคำตอบรองรับวาความเสี่ยงแตละระดับจะจัดการอยางไร โดยทั่วไปความเสี่ยงสูงจะมี
การทำแผนงานจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) โดยมีมาตรการตางๆ มาดูแลจัดการ จากนั้น
เขียนเปนคูมือการปฏิบัติเพื่อใหผูที่เกี่ยวของนำไปปฏิบัติใหถูกตองโดยประเด็นเรื่องกฎหมาย
เป น หั ว ข อ หนึ ่ ง ที ่ ส ำคั ญ ในการประเมิ น ความเสี ่ ย ง หากพบว า ประเมิ น ความเสี ่ ย งแล ว พบว า
เปนเรื่องผิดกฎหมายจะถือวาเปนความเสี่ยงสูงตองรีบแกไขโดยดวน

Information Security Management System (ISMS) Standard

หรือที่รูจักกันในนาม ISO 27001 มีโครงสรางขอกำหนดทั้งหมด 10 ขอดังนี้
ขอ 0 บทนำ
ขอ 1 ขอบขาย
ขอ 2 อางอิง
ขอ 3 นิยามและคำจำกัดความ
ขอ 4 บริบทองคกร (Context of the organization)
ขอ 5 ภาวะผูนำ (Leadership)

ขอ 6 การวางแผน (Planning)
ขอ 7 การสนับสนุน (Support)
ขอ 8 การดำเนินการ (Operation)
ขอ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
ขอ 10 การปรับปรุง (Improvement)

มีการใหแตละองคกรนำขอกำหนดไปปฎิบัติในขอ 4-10 ดังนี้

¢ŒÍ 4 ºÃÔº·¢Í§Í§¤¡Ã

(Context of the Organization)

4.1 ทำความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร (Understanding the organization and its context)
พื้นฐานสำคัญในการวางระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001:2013 คือความเขาใจบริบทขององคกร
โดยตองระบุประเด็นภายใน (Internal issues) และประเด็นภายนอก (External issues) นำทั้ง2ประเด็นนี้มาพิจารณาในการ
วางระบบใหครอบคลุมอยางเหมาะสมไมตกหลนประเด็นสำคัญ
4.2 กําหนดความจําเปนและความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ (Understanding the needs and expectations of
interested parties) ในการทำ ISO 27001 จะตองรูวาใครคือผูเกี่ยวของ (Interested parties) และพวกเขามีความตองการ
และคาดหวังอะไร (needs and expectations) จากองคกรของเรา ระบบงานใด มีความสำคัญเพราะเปนงานที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยหรือบริการใหกับผูเกี่ยวของ
4.3 การกําหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Determining the scope of the
information security management system) ขอบเขต (Scope) ของการทำ ISO27001:2013 ตองพิจารณาถึงขอกำหนด
และความตองการของผูเกี่ยวของ(Interested parties) ตรงนี้เปนเงื่อนไขสำคัญที่องคกรตองทำความเขาใจและกำหนดขอบเขต
ใหเหมาะสมและเพียงพอ คือไมกำหนดขอบเขตเล็กเกินไปจนตกหลนผูเกี่ยวของ หรือขอบเขตกวางเกินกวาความสามารถในการ
บริหารจัดการสงผลใหระบบขาดประสิทธิภาพ
4.4 ระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system) จัดทำระบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) โดยจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของ นำไปปฏิบัติและรักษาไว รวมถึงปรับปรุง
อยางตอเนื่อง โดยISMSตองสอดคลองตามขอกําหนดของ ISO27001:2013 Information Security Management System

¢ŒÍ 5 ÀÒÇÐ¼ÙŒ¹íÒ

(Leadership)

5.1 ภาวะผูนําและการใหความสําคัญ (Leadership and commitment)
ผูบ ริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นถึงภาวะผูน าํ และใหความสําคัญตอระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
เพื่อใหมั่นใจวา มีการสื่อสารและนำขอกำหนด ISMSมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในองคกรเพื่อใหประสบความสำเร็จ
ตามนโยบาย และวัตถุประสงคดานความปลอดภัยของขอมูล
5.2 นโยบาย (Policy)
ผูบริหารระดับสูงกําหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใหสอดคลองกับจุดประสงคขององคกรเปนเอกสาร
และสื่อสารนโยบายใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
5.3 บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ (Organizational roles, responsibilities and authorities)
กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบทางดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศใหคนในองคกรไดทราบ

¢ŒÍ

6

¡ÒÃÇÒ§á¼¹

(Planning)

6.1 การดําเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to Address Risks and Opportunities)
6.1.1 การวางแผนงานสำหรับระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ จะตองพิจารณาถึงบริบทขององคกร
พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวของจากนั้นวางแนวทางจัดการอยางเหมาะสม
6.1.2 การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยของขอมูลตามลำดับ
- จัดตั้งเกณฑในการประเมินความเสี่ยง
- หาความเสี่ยงวามีอะไรบาง สงผลกระทบทางดาน CIA อยางไร
- ประเมินความเสี่ยงวาอยูในระดับใด (สูง,กลาง,ต่ำ)
6.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
- ดูวาปจจุบันความเสี่ยงที่วิเคราะหมา มีการควบคุมอะไรแลวบาง
- จัดทำ Statement of Applicability (SOA) สำหรับการควบคุมที่จำเปนตามขอกำหนด
- หาแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังไมถูกควบคุม
6.2 วัตถุประสงคดา นความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศและแผนการบรรลุวตั ถุประสงค (Information Security Objectives
and Plans to Achieve Them) กำหนดวัตถุประสงคดา นความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Objectives)
และแผนการบรรลุวตั ถุประสงคโดยวัตถุประสงคนจ้ี ะตองวัดผลไดและสอดคลองกับนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Information Security Policy)
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(Support)

7.1 ทรัพยากร (Resources)
การทำระบบใหสำเร็จจำเปนตองมีทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสม ประกอบดวย บุคลากร เวลา งบประมาณและการ
สนับสนุนจากผูบริหารอยางเปนรูปธรรม
7.2 ความสามารถ (Competence)
บุคลากรที่มีสวนรวมในการจัดทำระบบจะตองมีความรูความสามารถซึ่งตองมีการใหความรูที่ตรงกับภาระหนาที่เพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และตองมีการเก็บบันทึกหลักฐานความสามารถเอาไว
7.3 การสรางความตระหนัก (Awareness)
ความตระหนักเปนเรื่องสำคัญในดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพราะหากบุคลกรมีความตระหนักที่เพียงพอ
ยอมจะลดความเสีย่ งไดโดยปริยาย เชน เรือ่ งการใชรหัสผานทีแ่ ข็งแรงเดายากถาบุคลากรมีความตระหนักก็จะเขาใจและปฏิบตั ิ
ตามสงผลการความเสี่ยงลดลง
7.4 การสื่อสาร (Communication)
การสือ่ สารประกอบดวยสือ่ สารภายใน (Internal Communication) และการสือ่ สารภายนอก (External Communication)
เพื่อใหความรูในความปลอดภัยของขอมูล เปนวิธีในการสรางความตระหนักที่ไดผลดี
7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)
เอกสารมีความจำเปนในการทำงานรวมกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนแกผูปฏิบัติและผูตรวจสอบ (Auditor) เอกสาร
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(Operation)

8.1 การวางแผนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการและการควบคุม (Operational Planning and Control)
ขอนี้กลาวถึงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว โดยลงมือปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง
8.2 การประเมินความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Assessment)
ประเมินความเสี่ยงตองทำเปนระยะ ไมใชทำครั้งเดียวจบ เพราะเมื่อเวลาผานไปก็จะมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้นมาไมวาจะเปน
ความเสีย่ งจากเทคโนโลยีใหมๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับความปลอดภัยของขอมูล
8.3 การจัดการกับความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Treatment)
Information Security Risk Treatment เปนเครือ่ งมือการจัดการความเสีย่ งทีจ่ ดั ทำขึน้ ภายหลังการประเมินความเสีย่ งของ
ทรัพยสินสารสนเทศ โดยกำหนดรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการตางๆ เพื่อนำไปปฏิบัติใหไดผลลัพธตามที่กำหนดไว
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(Performance evaluation)

9.1 การเฝาระวัง การวัดผล การวิเคราะห และการประเมิน (Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation)
เรือ่ งสำคัญทีพ่ ลาดไมไดคอื การเฝาระวัง (Monitor) การวัด (Measure) การวิเคราะห (Analyse) และการประเมิน (Evaluate)
performance ของระบบ ทำใหรูไดวาผลลัพธเปนไปตามที่วางแผนหรือไมอยางไร
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เปนเครือ่ งมือสำคัญทีท่ ำใหรวู า ระบบทีเ่ ราจัดทำขึน้ มานัน้ มีความสมบูรณจดั ทำครบถวน
ตามขอกำหนด มีการนำไปปฏิบตั หิ รือไม และไดผลลัพธเปนอยางไร ตรวจสอบความเขาใจการปฏิบตั แิ ละเอกสารบันทึกทีเ่ กีย่ วของ
9.3 การทบทวนของผูบริหาร (Management Review)
Management Review เปนการประชุมเพื่อรายงานผลของการจัดทำระบบ ISO 27001 : 2013 Information Security
Management (ISMS) ตอผูบริหารระดับสูง (Top Management) โดยรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตอระบบฯ ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ผลการเฝาระวังดาน Information Security
ผลการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขอบกพรองจากการตรวจประเมินภายในและผลสะทอนกลับจากผูม สี ว นไดสว นเสีย
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(Improvement)

10.1 ความไมสอดคลองและการดําเนินการแกไข (Nonconformity and Corrective Action)
การระบุความไมสอดคลอง (Nonconformity) และแกไขความไมสอดคลอง (Corrective action) อยางเปนระบบ มีผรู บั ผิดชอบ
และมีบนั ทึกทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรเกีย่ วกับความไมสอดคลองและแนวทางการแกไข รวมทัง้ ทบทวนประสิทธิผลหลังการแกไข
10.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
องคกรตองปรับปรุงระบบใหมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความปลอดภัยของขอมูล
เพิ่มมากขึ้น
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