นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
(ฉบับทบทวน)
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คานา
ปัจจุบันระบบสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญที่เข้ามาอานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองทัพเรือ ส่งผลทาให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
ยัง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยที่มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายสาธารณะ อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ระบบเครือข่ายดังกล่าวจะมีประโยชน์ และอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง
และก่อให้เกิดภัยอันตราย หรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เช่นกัน เพราะการใช้งานระบบสารสนเทศ
เปรียบเสมือนการเปิดประตูเพื่อติดต่อกับโลกภายนอก ทาให้มีโอกาสถูกบุกรุกได้มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมประสงค์ร้าย หรือการโจมตีทางระบบเครือข่าย เพื่อก่อกวน
ให้ระบบไม่สามารถใช้การได้ รวมถึงการขโมยข้อมูลหรือความลับทางราชการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหาย
เป็นอย่างมาก และยังทาให้สูญเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ดังนั้นผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพเรือจาเป็นต้องตระหนักรู้ และให้ความสาคัญในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ สามารถดาเนินการหรือให้บริการต่าง ๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้
กองทัพเรือ ได้จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกองทัพเรือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ตลอดจนผู้ บังคับบัญชาของหน่ว ยต่าง ๆ
ในกองทั พ เรื อ รั บ ทราบ และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้
การดาเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้และเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ

สารบัญ
หน้า
คานา
นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- องค์ประกอบ
คานิยาม
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
- การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
- การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
- ข้อกาหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access control)
- ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
(Business requirements for access control)
- การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management)
- การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities)
- การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control)
- การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)
- การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
(Application and information access control)
- การจัดทาระบบสารองสาหรับระบบสารสนเทศ
- การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
- การกาหนดความรับผิดชอบกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ
เกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ
สรุป
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หน้า ๑

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินธุรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย และ
เชื่ อถื อได้ โดยในส่ วนของกองทั พเรื อมี ระเบี ยบกองทั พเรื อ ว่ าด้ วยการรั กษาความปลอดภั ยระบบสารสนเทศ
พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นแนวทางและมาตรการในการปูองกันระบบสารสนเทศของกองทัพเรือในระดับหนึ่งแล้ว แต่เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กองทัพเรือ เพิ่มขึ้น ตามแนวทางที่พระราชกฤษฎีกากาหนด กองทัพเรือจึงได้จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกองทัพเรือขึ้น โดยมุ่งเน้นในรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้กาลังพลที่ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งหน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบรับทราบ และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
การที่ ก องทั พ เรื อ ได้ จั ด ท านโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศของกองทัพเรือฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในการใช้ ง านระ บบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองทัพเรือ
๒.๒ เพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้กาลังพล และบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
รวมทั้งการยืนยันตัวบุคคลการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ
๒.๓ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ งานได้ตามปกติต่อเนื่องเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการใช้งานตามภารกิจ
๒.๔ เพื่อให้กองทัพเรือมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ที่สอดคล้องตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ เพื่อให้มีการสารองข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ และมีแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
๒.๖ เพื่อให้มีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๒.๗ เพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และให้การอบรมเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้แก่กาลังพลของกองทัพเรือ
๒.๘ เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ ยกระดับ
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไปสู่สากล
๓. องค์ประกอบ
สาระส าคั ญของนโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของ
กองทัพเรือ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่
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๓.๑ คานิยาม
๓.๒ นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
(๒) ระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
๓.๓ กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
๓.๔ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
(๑) ข้อกาหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access control)
(๒) ข้ อ ก าหนดการใช้ ง านตามภารกิ จ เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง สารสนเทศ (Business
requirements for access control)
(๓) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management)
(๔) การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities)
(๕) การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control)
(๖) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)
(๗) การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application
and information access control)
(๘) การจัดทาระบบสารองสาหรับระบบสารสนเทศ
(๙) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
(๑๐) การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบกรณี ระบบคอมพิ วเตอร์ ห รื อ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกิ ด
ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ
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คานิยาม
คานิย ามที่ ใช้ ใ นนโยบายและแนวปฏิ บั ติใ นการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด้ า นสารสนเทศ
ของกองทัพเรือประกอบด้วย
๑. “ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ระบบจัดการข้อมูลที่นาเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีของระบบสื่อสารมาช่วยในการสร้างสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการวางแผน การบริหาร การพัฒนา
และควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และสารสนเทศ
๒. “ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
การทางานเข้าด้วยกัน โดยมีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)
และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client)
๓. “ระบบเครื อ ข่ า ย” หมายความว่ า ชุ ด อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ หรื อ ช่ อ งทางที่ ส ามารถใช้
ในการติดต่อสื่อสารหรือการรับ-ส่งข้อมูลของกองทัพเรือ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๓.๑ Backbone เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระดับพื้นที่หลักและพื้นที่ย่อย
๓.๒ Distribute เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่าง Backbone กับอาคาร
๓.๓ Access เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อภายในอาคารหรือเรือ
๔. “สารสนเทศ” หมายความว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล น ามาผ่ า นการประมวลผล
การจัดระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ
๕. “พื้ น ที่ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศ” หมายความว่ า พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบเครือข่าย หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ หรือพื้นที่เตรียมข้อมูล เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พื้นที่ที่เป็นห้องทางาน
ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพื้นที่โต๊ะทางานที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลติดตั้งประจาโต๊ะทางาน
๖. “ผู้ บังคับบั ญชา” หมายความว่า ผู้ที่มีอ านาจและหน้ าที่ในการปกครองบังคับบัญชาหน่วย
ระดับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือหรือเทียบเท่า และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รวมทั้ง คณะกรรมการ
ที่กองทัพเรือแต่งตั้งเป็นการถาวรที่มีพื้นที่การใช้งานระบบสารสนเทศ
๗. “ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้ที่มีอานาจและหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชาสูงสุด
ของกองทัพเรือ
๘. “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ รวมถึง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองทัพเรือที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชา ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการติดตั้ง ถอดถอน ควบคุม กากับ ดูแล บารุงรักษา ระบบสารสนเทศของหน่วยนั้น ๆ
๑๐. “ผู้ดูแลเครือข่าย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบให้เป็น
ผู้ดูแลเครือข่ายของหน่วยนั้น ๆ
๑๑. “ผู้ดูแลฐานข้อมูล” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชา ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบให้เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล
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๑๒. “สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายความว่า สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ หรือเพื่อการเข้าถึงเข้าใช้สารสนเทศและสินทรัพย์สารสนเทศ
๑๓. “สินทรัพย์ ” หมายความว่า ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร และหมายรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าในระบบสารสนเทศ
๑๔. “การเข้าถึงการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า ความสามารถในการเข้ าไปใช้งาน
สารสนเทศ ด้วยวิธีการอ่าน ทา สร้าง แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ล่วงรู้ด้วยประการใด ๆ สาหรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ทั้งโดยการเข้าถึง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการทางกายภาพ
๑๕. “การควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายความว่า การอนุญาตการกาหนดสิทธิ หรือ
การมอบอานาจให้ผู้ใช้ง านเข้าถึ ง หรือใช้ง านเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้ ง ทางอิ เล็กทรอนิกส์และ
ทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตดังกล่าวสาหรับบุคคลภายนอก รวมทั้งการกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึง
โดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
๑๖. “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกัน
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียว หรือหลายคนก็ได้
๑๗. “บัญชีผู้ใช้งาน” หมายความว่า รายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใช้บริการ
ในระบบเครือข่ายของหน่วย
๑๘. “รหัสผ่าน” หมายความว่า ตัวอักษร หรืออักขระ หรือตัวเลข ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และระบบข้อมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙. “การพิสูจน์ยืนยันตัวตน” หมายความว่า ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ
เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน ทั่วไปแล้วจะเป็นการพิสูจน์โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password)
๒๐. “โปรแกรมประสงค์ร้าย” หมายความว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคาสั่ง และหรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อกวนหรือสร้างความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย
๒๑.“สื่อบันทึกข้อมูล” หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูล
ที่สามารถพกพาได้
๒๒.“ไฟร์วอลล์” หมายความว่า เทคโนโลยีปูองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อไม่ให้
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ข้อมูลและทรัพยากรในเครือข่าย โดยใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ และหรือซอฟต์แวร์ในการรักษา
ความปลอดภัย
๒๓.“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายความว่า การรักษาไว้ซึ่ง ความปลอดภัย
ในบริ บ ทของการรั ก ษาความลั บ (Confidentiality) ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Integrity) และความพร้ อ มใช้ ง าน
(Availability) ของข้อมูลสาหรับระบบสารสนเทศ
๒๔. “เหตุ ก ารณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ” หมายความว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ระบบสารสนเทศของหน่วย หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นจุดอ่อน ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย
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ด้านสารสนเทศโดยผลที่เกิดขึ้น อันส่งทาให้เกิดการหยุดชะงักต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสาคัญ
การละเมิดต่อกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือข้อกาหนดต่าง ๆ การทาให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงเสื่อมเสีย
๒๕. “สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด” หมายความว่า
เหตุบกพร่อง หรือเหตุละเมิดด้านความมั่ นคงปลอดภัย ซึ่ ง ทาให้ระบบสารสนเทศสูญ เสียการปฏิบัติง าน
รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด จากการถูกบุกรุกหรือโจมตีทางช่องโหว่ และความมั่ นคง
ปลอดภัยถูกคุกคามจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ
๒๖. “ระบบปฏิ บั ติ ก าร” หมายความว่ า ชุ ด โปรแกรมที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล
การดาเนินการต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ประสานการทางานระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบทั้ง
ในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ และส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ให้สามารถดาเนินการทางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
๒๗. “โปรแกรมประยุกต์” หมายความว่า โปรแกรมที่มีความสามารถจัดการกับงานเฉพาะด้าน
อย่างจาเพาะเจาะจง
๒๘.“ผู้ต รวจสอบ” หมายความว่ า ผู้ ที่ต รวจสอบและประเมิน ความเสี่ ย งที่ อาจเกิด ขึ้น กั บ
ระบบสารสนเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกองทัพเรือ
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นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
กองทัพเรือได้ก าหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้ง ใช้เป็นกรอบ
สาหรับการกาหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ ซึ่งผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยต่าง ๆ ต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้
การดาเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด โดยนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือมีดังนี้
๑. การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ เพื่อจัดการการเข้าถึง และการใช้งานสารสนเทศของกาลังพล
ของกองทัพเรือ ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย สอดคล้อง และเหมาะสมตามความจาเป็นของภารกิจ ขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ การเข้าถึ งระบบสารสนเทศจะต้ องปฏิบั ติ ตามระเบี ยบกองทั พเรื อ ว่ าด้ วยการรั กษาความปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ และหรือที่มีการเปลี่ ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติ มภายหลัง โดยให้ความสาคัญในเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวบุคคล อาคาร สถานที่ และพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
การเข้าถึงระบบสารสนเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ โดยคานึงถึง ความจาเป็นตามหน้าที่ภาระงาน
และต้องดาเนินการตรวจสอบ ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ระบบสารสนเทศ
ที่มีชั้นความลับ ต้องมีปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการหรือระเบียบอื่นใดที่กาหนดเป็นอย่างอื่น ตลอดจนต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่กาลังพล ให้มีความตระหนักรู้ถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
รวมทั้งต้องกาหนดบทลงโทษหากมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด
๑.๒ การเข้ าถึ งระบบเครื อข่ าย ต้ องจั ดการการเข้ าถึ งระบบเครื อข่ ายให้ สามารถเข้ าใช้ งานได้ อย่ างทั่ วถึ ง
สอดคล้ อง และเหมาะสมกั บความต้ องการใช้ งานตามภารกิ จของผู้ ใช้ งาน รวมทั้ งเป็ นไปตามสิ ทธิ ที่ ได้ รั บ
รวมทั้งต้องบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการยืนยันตัวผู้ใช้งาน และการตรวจสอบภายหลัง
ตลอดจนต้องดาเนินการปูองกันการบุกรุก การเชื่อมต่อทางเครือข่ายโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต รวมทั้ง ควบคุม
การเข้าถึงพอร์ต สาหรับการตรวจสอบเครือข่าย และการปรับแต่งค่าของระบบต่าง ๆ
๑.๓ การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ โดยต้องควบคุมการเข้าถึง และใช้งาน
ระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามสิทธิและความจาเป็น รวมทั้งต้องบันทึกเข้าถึง และใช้ง านระบบปฏิ บัติการ
เพื่ อ การตรวจสอบภายหลั ง ตลอดจนต้ อ งควบคุ ม การใช้ ง านโปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
๑.๔. การใช้งานระบบสารสนเทศ จากโปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่อสารเคลื่อนที่จากภายนอก ต้องได้ รับการอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ และต้องมี การควบคุม เพื่อมิให้เกิ ด
ผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๒. ระบบสารสนเทศและระบบสารองของสารสนเทศ
หน่ วยที่ มีระบบสารสนเทศในความรับผิ ดชอบ ต้องดูแลระบบสารสนเทศให้มี ความพร้ อมใช้งานอยู่ เสมอ
รวมทั้ ง ต้ องจั ดให้ มี ระบบส ารองของสารสนเทศ และต้ องส ารองข้ อมู ลที่ มี ความส าคั ญ ส าหรั บปฏิ บั ติ ง าน

หน้า ๗
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ

อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งให้จัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลทาให้ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งให้มีการทดสอบ และทบทวนแผน
ดังกล่าว
๓. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กับ
ระบบสารสนเทศอย่า งสม่ าเสมอ ทั้ง นี้ ก ารตรวจสอบและประเมิ นความเสี่ ยง ต้ องด าเนิ นการโดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การแต่งตั้งจากผู้อานวยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกองทัพเรือ

หน้า ๘
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ

กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
เพื่อให้การนานโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือไปสู่การปฏิบัติ
ที่ชัดเจน จึงได้จัดทาข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
กองทัพเรือซึ่งได้กาหนดความรับผิดชอบของหน่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดังนี้
๑. หน่ ว ยที่ มี ร ะบบสารสนเทศในความรั บ ผิ ด ชอบ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และปฏิ บั ติ ตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชา
ต้องกากับดูแล และควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามที่กาหนด
๒. ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศของกองทัพเรือในส่วนของกาลังพล มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบดังนี้
๒.๑.๑ ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกองทัพเรือนี้อย่างเคร่งครัด และต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
๒.๑.๒ ไม่เข้ าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไ ข หรือทาลายโดยไม่ ได้รับอนุญาต หรื อทาให้เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ
๒.๑.๓ ไม่รบกวน หรือแทรกแซงการสื่อสารในเครือข่ายสารสนเทศของกองทัพเรือ
๒.๑.๔ รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยง จุดอ่อน หรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่พบไปยัง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ดูแลระบบโดยเร็วที่สุด
๒.๒ กรณีที่ระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่ องละเลยหรื อฝุ าฝื นไม่ ปฏิบั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ ให้แจ้งรายงานการละเมิดตามสายการบังคับบัญชาให้หน่วยเหนือ และหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
๒.๒.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิด และผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
๒.๒.๓ พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและปูองกันมิให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้าอีก
๒.๒.๔ ในกรณี ที่ ก ารละเมิ ด การรั ก ษาความปลอดภั ย เกิ ด ผลกระทบกระเทื อ นเสี ย หาย
อย่ า งร้ า ยแรง ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแผนงาน และวิ ธี ป ฏิ บั ติ
หากจาเป็นให้รายงานหน่วยเหนือได้ตามความเหมาะสม
๒.๓ หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ เมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๓.๑ พิจารณาว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร กรรมวิธีข้อมูลต่าง ๆ ประมวลลับ หรือรหัสผ่าน
ที่จาเป็น ในการใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศได้รับผลกระทบกระเทือนหรือเกิดเสียหายหรือไม่อย่างไร
๒.๓.๒ ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดโดยทันที โดยต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๓. เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ในฐานะผู้อานวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในภาพรวมของกองทัพเรือ ทั้งนี้ให้ดาเนินการทบทวนปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ ทุก ๆ ๒ ปี เพื่อให้
มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

หน้า ๙
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนด
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านระบบสารสนเทศของกองทั พ เรื อ เพื่ อ ให้ ร ะบบสารสนเทศของ
กองทัพเรือมีความมั่นคงปลอดภัย โดยแนวปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

๑. ข้อกาหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access control)
ข้อ กาหนดการเข้ าถึ งและควบคุม การใช้ง านระบบสารสนเทศของหน่ วย มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อควบคุ ม
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และการใช้งาน
สารสนเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และเหมาะสมตามความจาเป็นต่อภารกิจหน้าที่ของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ภายหลัง
โดยมีข้อกาหนดดังนี้
๑.๑ การก าหนดแนวทางในการจั ดหมวดหมู่ ข้อ มู ล ชั้ น ความลั บ ระบบสารสนเทศของกองทั พ เรื อ
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยพิจารณาจากความเสียหายต่อความมั่นคงและ
ผลประโยชน์แห่งรัฐ และจัดแบ่งลาดับชั้นความลับเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑.๑.๑ ลับที่สุด (Top Secret)
๑.๑.๒ ลับมาก (Secret)
๑.๑.๓ ลับ (Confidential)
๑.๒ การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ โดยทั่วไป ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
ให้เข้าถึงระบบสารสนเทศตามความจาเป็นต่อภารกิจหน้าที่ของผู้ใช้ง านนั้น ๆ ทั้ง นี้ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่
ในการตรวจสอบการอนุ มั ติ และก าหนดสิ ท ธิ์ ใ นการผ่ า นเข้ า สู่ ร ะบบของผู้ ใ ช้ ง าน โดยการขออนุ ญ าต
เข้าระบบงานนั้นจะต้องมีการทาเป็นบันทึกและกรอกแบบเอกสารที่กาหนด เพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
เฉพาะในส่วนที่จาเป็น โดยคานึงถึงประเภทข้อมูลและชั้นความลับ และให้มีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าว
จากผู้บังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เฉพาะ
ในส่วนที่จาเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิ์เกินความจาเป็นในการใช้ง านจะนาไปสู่
ความเสี่ ย งในการใช้ ง านเกิ น อ านาจหน้ า ที่ ดั ง นั้ น การก าหนดสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ถึ ง ระบบงานต้ อ งก าหนด
ตามความจาเป็ นขั้ นต่ าเท่า นั้น ทั้ งนี้ การจัด การการเข้า ถึง และควบคุม การใช้ง านระบบสารสนเทศของ
กองทัพเรือ กาหนดเป็นมาตรการ ๓ ด้าน ดังนี้
๑.๒.๑ ด้านการเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศ เครือข่ายในระดับ Backbone และ Distribute
ก าหนดชั้ น ความลั บ เป็ น “ลั บ มาก – ลั บ ที่ สุ ด ” ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ย
ที่ผู้อานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพเรือแต่งตั้งเท่านั้น เครือข่ายในระดับ Access
กาหนดชั้นความลับเป็น “ลับ” ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเครือข่ายตามสิทธิ และความจาเป็น
ในการเข้ าถึงเครือข่ายก่อนที่จะเข้าใช้ง าน โดยผู้ดูแลเครือ ข่ายมีหน้าที่ตรวจสอบ การอนุมัติ และกาหนด
การอนุญาตในการผ่านเข้าสู่เครือข่ายตามสิทธิ์และความจาเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น
๑.๒.๒ ด้านการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบระบบปฏิบัติ การ
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของกองทัพเรือ จึงจะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ โดยผู้รับผิดชอบระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่
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ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน และควบคุมการใช้ง านให้เป็นไปตามสิทธิ์
และความจาเป็นในการใช้งาน รวมถึงบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งาน
๑.๒.๓ ด้ า นการเข้ า ถึ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ กองทั พ เรื อ จะจั ด แบ่ ง การก าหนดชั้ น ความลั บ
โปรแกรมประยุกต์ตามข้อ ๗.๑.๑ ผู้ใช้ง านต้องได้ รับอนุญ าตจากผู้รับผิดชอบโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ง เป็ น
สิน ทรัพย์ของกองทัพเรือ จึงจะสามารถเข้าถึง การใช้ง านได้ โดยผู้รับผิดชอบโปรแกรมประยุกต์ มีหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตให้เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้งาน และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามสิทธิ์
และความจาเป็นในการใช้งาน รวมถึงการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งาน ตลอดจนการเฝูาระวังการใช้งานไม่ให้
ผู้ใช้งานล่วงละเมิดความปลอดภัย ล่วงละเมิดสิทธิ์การใช้งาน รวมถึงล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอื่น ๆ อีกด้วย
การกาหนดช่วงเวลาและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศมีดังนี้
- ระบบงานบริ ก าร e-Service (Front Office) ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไป สามารถเข้ า ถึ ง
ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยผ่านระบบ Internet
- ระบบงานภายในกองทั พ เรื อ (Back Office) ส าหรั บ ใช้ ง านได้ เ ฉพาะข้ า ราชการ
ของกองทัพเรือ ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชม. โดยผ่านระบบ Intranet
๑.๓ ผู้ดูแลฐานข้อมูล ต้องกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญ าตให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยต้อง
จาแนกสิ ทธิ ก ารเข้า ถึ ง ข้ อ มูลในแต่ ประเภทของผู้ ใ ช้ ง าน อั น ได้ แ ก่ การอ่ า นอย่า งเดี ย ว การสร้า งข้ อ มู ล
การปูอนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การอนุมัติ ข้อมูลไม่มีสิทธิ์เข้าถึง โดยพิจารณาตามความจาเป็นต่อการใช้งาน
ตามภารกิจหน้าที่ของผู้ใช้งานนั้น ๆ รวมทั้ง ต้องดาเนินการทบทวนสิทธิ เมื่อมีการเปลี่ย นตาแหน่ง เปลี่ย น
ต้นสัง กัด การลาออกจากราชการ รวมทั้ง การเกษียณอายุ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความจาเป็น หรือ ระงับ
สิทธิ์ที่ไ ด้รับ หากหมดความจาเป็นในการใช้งาน ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องกาหนดการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้
๑.๓.๑ กาหนดประเภทของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใช้ภายใน
และข้อมูลชั้นความลับ
๑.๓.๒ กาหนดแนวทางในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลชั้นความลับโดยพิจารณาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อจัดการกับข้อมูลตามระดับชั้นความลับให้ปฏิบัติดังนี้
- ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล และวิธีปฏิบัติในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภท ชั้นความลับของผู้ใช้งานของแต่ละบุคคล ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึง
ผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
- ผู้ ดู แ ลฐานข้ อ มู ล หรื อ เจ้ า ของข้ อ มู ล จะต้ อ งมี ก ารทบทวนความเหมาะสมของสิ ท ธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้นสังกัด การลาออกจากราชการ
รวมทั้งการเกษียณอายุ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
- การเข้าถึงข้อมูลประเภทชั้นความลับ จะต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานทุกครั้ง
- การรับ-ส่งข้อมูลที่กาหนดชั้นความลับเป็น “ลับ” ผ่านเครือข่ายสาธารณะ ผู้ใช้ง าน
ต้องดาเนินการเข้ารหัส (Encryption) ตามมาตรฐานสากล ทั้ง นี้ ห้ามใช้เครือข่ายสาธารณะในการรับ-ส่ง
ข้อมูลที่กาหนดชั้นความลับตั้งแต่ “ลับมาก” ขึ้นไป
- ต้ องมี มาตรการควบคุ มความถู กต้ อ งของข้อ มู ล ที่จั ด เก็ บ (storage) นาเข้า (input)
ประมวลผล (operate) และแสดงผล (output) นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันไว้หลายที่
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(distributed database) หรือมีการจัดเก็บชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ต้องมีการควบคุมให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกัน
- ให้เปลี่ยนรหัสผ่านสาหรับการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับตามระยะเวลาที่กาหนด
- ให้ ก าหนดมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในกรณี ที่ น าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ การส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ต้องสารอง หรือลบข้อมูลที่สาคัญที่เก็บอยู่
ในสื่อบันทึกก่อน
๑.๓.๔ มาตรการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อปูองกั นการเข้ าถึงข้อมูลสาคัญที่ยั งคงค้างอยู่ โดยปฏิบั ติ
ตามแนวทางดังนี้
ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
Flash Drive
กระดาษ
แผ่น CD/DVD
เทป
ฮาร์ดดิสก์

วิธีการทาลาย
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย
ใช้การตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหายหรือเผาทาลาย
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหายหรือเผาทาลาย
ใช้การทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการฟอร์แม็ต (Format) ตามมาตรฐาน
การทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
DOD 5220.33-M (ซึ่งมีการฟอร์แม็ตเป็นจานวนหลายรอบ)

๑.๓.๕ ให้กาหนดมาตรการปูองกันข้อมูลสาคัญที่มีการสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ เพื่อปูองกัน
การเข้าถึงโดยผู้อื่น
๑.๓.๖ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล และสื่อบันทึกข้อมูลสาคัญ และมีการทบทวนบัญชี
รายชื่ออย่างสม่าเสมอ
๑.๔ การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ต้องมีการควบคุมไม่ให้มีการทิ้งหรือปล่อยสินทรัพย์
สารสนเทศที่สาคัญให้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๔.๑ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security management) ให้ปฏิบัติดังนี้
- กาหนดระดับความสาคัญของพื้นที่ หรือการจาแนกพื้ นที่ใช้งาน และมีการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนด้วยวิธีการแสดงบัตรผ่าน การใช้บัตรแถบแม่เหล็ก การใช้รหัสผ่าน เพื่อควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่
- พื้นที่ที่มีระบบสารสนเทศอยู่ภายใน โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ให้ติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น
๑.๔.๒ การจัดบริเวณสาหรับการเข้าถึงหรือการส่งมอบสิ่งอุปกรณ์โดยบุคคลภายนอก ให้ปฏิบัติดังนี้
- จากั ดการเข้ าถึง พื้นที่ หรื อบริเ วณที่ มีการส่ง มอบหรือ ขนถ่า ยสิ่ง อุปกรณ์เ พื่อปู องกั น
การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น
- ตรวจนับและลงทะเบียนหรือขึ้นบัญ ชีคุมสิ่ง อุปกรณ์ที่ส่ง มอบโดยผู้ถูกจ้าง ผู้ขายหรือ
ผู้ให้บริการภายนอก
๑.๔.๓ การจัดวางและการปูองกันอุปกรณ์ (Equipment Siting and Protection) ให้ปฏิบัติดังนี้
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- จัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่ หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึง พื้นที่ในห้อง
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ให้น้อยที่สุด
- อุปกรณ์ที่มีความสาคัญให้แยกเก็บไว้อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความมั่นคงปลอดภัย
- ด าเนิ น การตรวจสอบระดั บ อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ปกติ และดู แ ล
สภาพแวดล้อมบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระบบสารสนเทศอยู่ภายใน เพื่อปูองกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ใน
บริเวณดังกล่าว
๑.๔.๔ ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน (Supporting Utilities) ให้ปฏิบัติดังนี้
- จั ด ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การท างานของระบบสารสนเทศของหน่ ว ยที่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการใช้งาน โดยให้มี ระบบดั งนี้ ระบบสารองกระแสไฟฟูา (UPS) เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟู าสารอง
(Generator) ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น และระบบปูองกันอัคคีภัย
- ตรวจสอบ หรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่านั้นอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ
ทางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของระบบ
๑.๔.๕ การควบคุมการเดินสายไฟสายสื่อสารและสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (Cabling Security) ให้ปฏิบัติดังนี้
- เครือข่ายที่ต้องวางผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเข้าถึง ได้ ให้มีการร้อยท่อ
สายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อปูองกันการดักจับสัญญาณ การตัดสายสัญญาณ และปูองกันสัตว์ต่าง ๆ กัดสาย
- การเดินสายสัญญาณสื่อสาร และสายไฟฟูาแยกออกจากกันเพื่อปูองกันการรบกวน
ของสัญญาณซึ่งกันและกัน
- จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๑.๔.๖ การควบคุมการนาสินทรัพย์ออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property) ให้ปฏิบัติดังนี้
- กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อปูองกันความเสี่ยงจากการนาสินทรัพ ย์
ของหน่วยออกไปใช้งานนอก
- บันทึกข้อมูลการนาสิ่งอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ออกนอกหน่วยไว้เป็นหลักฐาน เพื่อปูองกัน
การสูญหายรวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการนาส่งคืนเรียบร้อยเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
๑.๔.๗ การท าลายข้อมูลสาคั ญ ซึ่ง หมดความจาเป็ นในการใช้ง าน และยัง คงค้างในสื่อ บันทึ ก
ให้ทาการ Delete หรือ Format ข้อมูลออกจากสื่อบันทึกนั้น
๑.๔.๘ การทาลายสื่อบันทึกข้อมูล ให้ปฏิบัติตามมาตรการทาลายสื่อบันทึกข้อมูล ตามข้อ ๑.๓.๔
๒. ข้อกาหนดการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึง สารสนเทศ (Business requirements for
access control)
ผู้ดูแ ลระบบ ต้อ งควบคุม และจากัด สิท ธิข องผู้ใ ช้ง าน เพื ่อ สามารถเข้า ถึง และใช้ง านสารสนเทศ
ตามความเหมาะสมของภารกิจ และขอบเขตรับผิ ดชอบงานของผู้ใช้ง านแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกาหนดสิทธิ์การใช้ระบบสารสนเทศที่สาคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้ง าน รวมทั้ง ต้องทบทวน
สิทธิ์ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้นสังกัด การลาออกจากราชการ รวมทั้งการเกษียณอายุ
เนื่องจากการให้สิทธิเกินความจาเป็นในการใช้งาน จะนาไปสู่ความเสี่ยงในการเข้าถึงที่เกินอานาจหน้าที่
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๒.๑ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
๒.๑.๑ การกาหนดสิทธิ์การใช้ระบบสารสนเทศที่สาคัญ อันได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ ายไร้ส าย เครือข่ายสาธารณะ ต้ องให้สิท ธิ์เฉพาะการปฏิบัติงาน
ในหน้ าที่ เท่ านั้ น และต้ องได้ รั บความเห็ นชอบเป็ นลายลั ก ษณ์ อั กษรจากเจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ย
ระบบสารสนเทศของส่วนราชการและผู้ บัง คั บบั ญ ชาของผู้ใ ช้ง าน รวมทั้ง ต้ องทบทวนสิ ทธิ์ ดั ง กล่า วเมื่ อ มี
การเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้นสังกัด การลาออกจากราชการ รวมทั้งการเกษียณอายุ
๒.๑.๒ ผู้ดู แลระบบ ต้ องทบทวนบั ญชี ผู้ ใช้งาน เพื่ อปูองกันการเข้ าถึงระบบโดยไม่ ได้ รั บอนุ ญาต
โดยให้ปฏิบัติดังนี้
- พิมพ์รายชื่อของผู้ที่ยังมีสิทธิในระบบงานสารสนเทศแยกตามหน่วยงานภายในของกองทัพเรือ
- จัดส่งรายชื่อนั้นให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วยต่าง ๆ เพื่อดาเนินการทบทวนว่ามีรายชื่อ
ที่หมดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศไปแล้วหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ แต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขสิทธิ
การเข้าถึงให้ถูกต้องหรือไม่
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยแจ้งหรืออนุมัติรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ ในระบบงานสารสนเทศที่ได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
- ผู้ดูแลระบบดาเนินการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับแจ้งหรือได้รับการอนุมัติ
๒.๒ ข้อกาหนดในการใช้งานระบบสารสนเทศ
๒.๒.๑ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติดังนี้
- ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ
ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน รวมทั้งให้ทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งาน
อย่างสม่าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้นสังกัด การลาออกจากราชการ การเกษียณอายุ
- ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานใหม่ และรหัสผ่านสาหรับการใช้งานครั้งแรก
เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ
- ผู้ใช้งานจะต้องกาหนดรหัสผ่านที่ดี (Good Password) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุ
ในข้อ ๔.๑.๒
- รหัสผ่านของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏ หรือแสดงรหัสผ่าน
แต่ต้องแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์ “ * ” หรือ “” แทนตัวอักษรของรหัสนั้น ๆ ในการพิมพ์แต่ละตัวอักษร
- ผู้ใช้งานต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐ เพื่อใช้ในการติดต่องานราชการ
- ห้ามผู้ใช้งานตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password)
ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่าเสมอ
- ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทัพเรือ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความน่าราคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และ
ไม่แสวงหาประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายของกองทัพเรือ
- หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ผู้ใช้งานต้องทาการออกจาก
ระบบ (Log out) ทุกครั้ง เพื่อปูองกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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- ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบเอกสารที่แนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทาการเปิด เพื่อทา
การตรวจสอบแฟูมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมปูองกันไวรัส เพื่อปูองกันการเปิดแฟูมข้อมูลที่เป็น Executable File
- ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
๒.๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานเครือข่ายสาธารณะ มีดังนี้
- ผู้ดูแลเครือข่ายต้องกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเข้าใช้งาน
เครือข่ายสาธารณะ ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัย
- เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ ค คล และเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พ กพา ก่อ นทาการเชื่อ มต่ อ
เครือข่ายสาธารณะ เพื่อใช้งานโปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปูองกัน
ไวรัส และทาการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์ติดตั้งอยู่ก่อนการใช้งาน
- ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว
และการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
- ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อประสิทธิภาพของเครือข่าย และความปลอดภัยทางข้อมูล
- ห้ามผู้ใช้ งานเปิดเผยข้อมูลสาคัญ ที่เป็นความลับทางราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่าน
เครือข่าย
- ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่
บนเครือข่ายสาธารณะก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
- การใช้งานกระดานสนทนา (Web Board) ของหน่วย ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่สาคัญข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นความลับของทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องไม่บันทึกข้อมูล
ที่เป็นการใส่ร้ายให้ร้ายบุคคลอื่น และการบันทึกข้อมูลที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ
- หลังจากใช้งานเครือข่ายสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการออกจากระบบ (Log
out) เพื่อปูองกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ
- ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
- การขอเปิดใช้บริการเชื่อมต่อ เครือข่ายสาธารณะผ่านโทรศัพท์เลขหมายเอกชนจะต้อง
เสนอขออนุมัติกองทัพเรือ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็นในการใช้งาน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายสาธารณะจะต้องไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการ
ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในกองทัพเรือ (Intranet) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ มีข้อมูลข่าวสารของ
กองทัพเรือที่เป็นชั้นความลับ และ/หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศโดยเด็ดขาด
๒.๒.๓ การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ระบุอุปกรณ์ที่จะเข้าใช้งานในเครือข่ายไร้สาย
ของกองทัพเรือ นอกจากการลงทะเบียนการใช้งานแล้ว จะต้องแจ้งค่า MAC address ของเครื่องหรืออุปกรณ์
ที่จะเข้ามาใช้งานเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเครือข่ายไร้สายของกองทัพเรือบันทึกเป็นหลักฐานการเข้าใช้งานต่อไป
๒.๒.๔ ผู้ดูแลระบบต้องพิจารณาการเชื่อมโยงถึงกันของระบบสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยต่าง ๆ
โดยพิจารณาประเด็นทางด้านความมั่นคงปลอดภัย และจุดอ่อนต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกันในแต่ละ
ระบบงาน หรือระบบสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันระหว่างหน่วยภายในกองทัพเรือหรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่จะมาขอเชื่อมโยงกับกองทัพเรือ เป็นต้น โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้
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- กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมปูองกันและบริหารจัดการการใช้ข้อมูลร่วมกัน
- พิจารณาจากัดหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- พิจารณาว่ามีกาลังพลใดบ้างที่มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
- พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
- ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานข้อมูลสาคัญ หรือข้อมูลที่กาหนดชั้นความลับร่วมกัน ในกรณีที่
ระบบไม่มีมาตรการปูองกันเพียงพอ
๒.๒.๕ ผู้ดูแลระบบต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ (Audit Logging) ของ
ระบบงานภายในกองทัพเรือ โดยบันทึกเป็น Log File ที่ใช้เก็บข้อมูลการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบ
ว่าใครเข้ามาใช้งานระบบ การตรวจสอบการบุกรุก รวมไปถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยจัดทา
รายงานเบื้องต้นสรุปข้อมูลว่า ใคร (Who) ทาอะไร (What) เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) และอย่างไร
(How) โดยข้อมูลที่จัดเก็บมีดังนี้
- ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ระบบงาน
- ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบงาน
- ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบงาน
- ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
- ข้อมูลชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
- ข้อมูลการเข้าถึงระบบ (Log in) ทั้งที่สาเร็จ และไม่สาเร็จ
- ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากร ทั้งการเข้าถึงที่สาเร็จ และไม่สาเร็จ
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการกาหนดค่า (Configuration) ของระบบงาน
- ข้อมูลแสดงการใช้สิทธิต่าง ๆ
- ข้อมูลแสดงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application Program)
- ข้อมูลแสดงการเข้าถึงแฟูมข้อมูล (File) และการกระทากับแฟูมข้อมูล (File)
- ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง
- ข้อมูลโพรโตคอลของเครือข่ายที่ใช้งาน
- ข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบจากการบุกรุก
- ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบปูองกันการบุกรุก
- ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบงานสาคัญ ๆ
- ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
๓. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management)
การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User access management) มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
การเข้า ถึง ระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ ที่ไ ด้รั บอนุญ าตแล้ว และสร้ างความตระหนัก รู้ข องผู้ใ ช้ง านในเรื่ อ ง
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security awareness) โดยการบริหารจัดการการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งาน มีดังนี้
๓.๑ หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้
เกิ ด ความตระหนั ก และความเข้ า ใจถึ ง ภั ย และผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช้ ง านระบบสารสนเทศโดย
ไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
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ในการเปิดอบรมหลั กสูต รที่เ กี่ยวกับการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศ (Information security)
ให้แก่กาลังพลของกองทัพเรือ
๓.๒ ผู้ดูแลระบบต้องดาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (User registration) ดังนี้
๓.๒.๑ การลงทะเบียน มีขั้นตอนดังนี้
- หน่ วยต้ นสั ง กั ด ของผู้ ใช้ ง านใหม่ แจ้ ง ข้ อ มู ล การขอลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง านใหม่ เป็ น
ลายลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ ดู แ ลระบบพิ จ ารณาข้ อ มู ล การขอลงทะเบี ย นของผู้ ใ ช้ ง านใหม่ โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องว่าเป็นผู้ใช้งานจริง และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานตามคาร้องขอลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
- เมื่อผู้ดูแลระบบพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนผู้ใช้ง านใหม่แล้ว ให้แจ้งผลการอนุมัติ
ตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้งานใหม่ทราบต่อไป
๓.๒.๒ การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้
- หน่วยต้นสังกัดของผู้ใช้งานแจ้งข้อมูลการขอยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ดูแลระบบพิจ ารณาข้อมู ลการขอยกเลิ กสิท ธิ์การใช้ง าน โดยตรวจสอบให้ถู กต้อ ง
ว่าได้รับการยกเลิกสิทธิ์ในการใช้งานตามคาร้องอย่างถูกต้อง
- เมื่อผู้ ดูแลระบบพิจ ารณาอนุ มัติใ ห้ยกเลิก สิทธิ์ก ารใช้ง านแล้ ว ให้แจ้ ง ผลการอนุมั ติ
ตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งานนั้นทราบต่อไป
๓.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบสารสนเทศจนกว่าจะได้รับอนุมัติแล้ว
๓.๒.๔ ก าหนดบั ญ ชี ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านแยกกั น เป็ น รายบุ ค คล กล่ า วคื อ ไม่ ก าหนดบั ญ ชี ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน
ที่ซ้าซ้อนกัน และถือว่าบัญชีผู้ใช้งานเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานต่อไป
๓.๒.๕ จากัดการใช้งานบั ญชี ชื่อผู้ใช้งานแบบกลุ่ มซึ่ งมี การใช้ งานร่ วมกัน จะอนุ ญาตให้ใช้ งานได้
ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจาเป็นในการใช้งานเท่านั้น และผู้ใช้งานบัญชีแบบกลุ่มต้องรับผิดชอบการใช้งานร่วมกัน
๓.๒.๖ จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของใช้งาน สาหรับใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง
๓.๓ การบริหารจัดการสิทธิของผู้ใช้งาน (User management) ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๓.๑ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งควบคุ ม และจ ากั ด สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ช้ ง าน เพื่ อ สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศตามความเหมาะสมของภารกิจและขอบเขตงานรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่ละบุ คคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกาหนดสิทธิ์การใช้ระบบสารสนเทศที่สาคัญ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาผู้ใช้งาน
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้นสังกัด การลาออก
จากราชการ รวมทั้งการเกษียณอายุ
๓.๓.๒ กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ สิ ท ธิ์ ผู้ ใ ช้ ง านนอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ รั บ ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณา
การควบคุ ม ผู้ ใ ช้ ง านที่ มี สิ ท ธิ์ พิ เ ศษนั้ น อย่ า งรั ด กุ ม เพี ย งพอ และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ
จากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศนั้น ๆ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
- ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด โดยกาหนดการใช้งานเฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น
- กาหนดช่วงระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
- ให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด โดยให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งหลังหมดความจาเป็น
ในการใช้งาน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้ง านเป็นระยะเวลานาน ให้กาหนดวงรอบในการเปลี่ยน
รหัสผ่านทุกเดือน
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๓.๔ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งบริ ห ารจั ด การรหั ส ผ่ า นของผู้ ใ ช้ ง าน (User password management) ให้ มี
ความมั่นคงปลอดภัยดังนี้
๓.๔.๑ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานให้เป็นความลับ
๓.๔.๒ เมื่อผู้ใช้งานของหน่วยงานลาออก หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบที่ขอสิทธิ์
การใช้งาน ให้หน่วยแจ้งผู้ดูแลระบบทันทีเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ หรือถอดถอนสิทธิ์
๓.๔.๓ การเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านปัจจุบันให้ถูกต้องก่อนที่
จะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสใหม่
๓.๔.๔ ต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
๓.๕ การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (Review of user access rights) ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๕.๑ ผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนสิทธิ์การถึงของผู้ใช้งาน
๓.๕.๒ วงรอบการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้ ได้แก่
การลาออก การย้ายหน่วย เป็นต้น อีกทั้งการทบทวนสิทธิ์ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการทางานของผู้ใช้งาน รวมทั้ง
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบงานใหม่จะต้องมีการทบทวนสิทธิ์การใช้งานทุกครั้งอีกด้วย
๓.๕.๓ การทบทวนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบจะต้องแจ้ง รายงานการทบทวนสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาของหน่วยอนุมัติให้
ดาเนินการต่อไป
๔. การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities)
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User responsibilities) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งาน
มีความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปูองกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยการล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ์
ระบบสารสนเทศ โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๔.๑ การใช้งานรหัสผ่าน มีข้อปฏิบัติดังนี้
๔.๑.๑ ผู้ใช้ งานต้องใช้งานรหัสผ่านของตนเอง หรื อตามที่ ได้รั บอนุมั ติเท่ านั้ น และต้องเก็ บรั กษา
รหัสผ่านให้เป็นความลับ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการบริหารจัดการรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด
๔.๑.๒ ห้ า มผู้ ใ ช้ ง านก าหนดรหั สผ่ านส่ วนบุ คคล จากชื่ อหรื อนามสกุ ลของผู้ ใช้ งาน หรื อบุ คคล
ในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม หรือตัวเลขที่ง่าย
ต่อการคาดเดา เช่น PASSWORD , 123456 ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสั งเกตเห็น
ของบุคคลอื่น ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) และ
ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๆ ๖๐ วัน หรือทุกครั้งที่ได้รับการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จาก
ผู้ดูแลระบบ
๔.๑.๓ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีของผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่า
การกระท านั้ น จะเกิ ด จากผู้ ใ ช้ ง านหรื อ ไม่ ก็ต าม กรณี ที่ มี ความจ าเป็ นต้ องบอกรหั สผ่ านแก่ ผู้ อื่ น หลั งจาก
ดาเนินการเรียบร้อยให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที
๔.๑.๔ เมื่อได้รับรหัสผ่านชั่วคราวสาหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสใหม่ทันที
ที่ล็อกอินเข้าใช้งานครั้งแรก
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๔.๑.๕ ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทุกครั้ง ก่อนที่จะใช้สินทรัพย์หรือระบบสารสนเทศ
ของกองทัพเรือ และหากการพิสูจน์ยืนยันตัวตนนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านการโดนล็อคก็ดี หรือเกิด
จากความผิดพลาดใด ๆ ก็ดี ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที ทั้งนี้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนมีดังนี้
- คอมพิวเตอร์ทุกประเภทก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการต้องทาการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทุกครั้ง
- การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายจะต้องทาการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทุกครั้ง
- การใช้งานเครือข่ายสาธารณะ ต้องทาการพิสูจน์ยืนยัน ตัวตนและต้องมีการบันทึก
ข้อมูล ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
๔.๑.๖ รูปแบบการกาหนดรหัสผ่าน ต้องมีไ ม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่า ง
ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
๔.๒ การปูองกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานที่อุปกรณ์
ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง และต้องปูองกัน
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าใช้งานสินทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อปูองกันการสูญหาย หรือเข้าใช้งานโดยไม่ได้
รับอนุญาต ดังนี้
๔.๒.๑ กาหนดพื้ นที่ ใช้ งานระบบสารสนเทศให้ เป็ นไปตามระเบี ยบสานั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๔.๒.๒ เมื่ อไม่ มี ผู้ ใช้ งาน ต้ องปิ ดล็ อคประตูและหน้ าต่าง และจัดเก็ บอุ ปกรณ์ ในสถานที่ ปลอดภั ย
เพื่อการปูองกันการโจรกรรมหรือลักลอบขโมยข้อมูล
๔.๒.๓ เมื่อผู้ใ ช้งานเสร็จ สิ้นการใช้ง านจะต้ องออกจากระบบสารสนเทศ หรือ ผู้ใ ช้ง านไม่อยู่ ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทาการล็อคหน้าจอทุกครั้ง และต้องทาการพิสูจน์ยืนยันตัวตน
ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
๔.๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทาการตั้งเวลาพักหน้ าจอ โดยตั้งเวลาในการพักหน้าจอ
เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ๕ นาที และมีการใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงใหม่อีกครั้ง
๔.๒.๕ ปูองกันไม่ให้ผู้อื่น แอบใช้กล้องดิจิตอล เครื่องสาเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสารในการ
ลักลอบทาสาเนาเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องนาเอกสารออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งาน
เสร็จ
๔.๓ ให้ นาวิธี การเข้า รหั สมาใช้กั บ ข้อ มูล ชั้น ความลับ โดยปฏิ บัติ ตามระเบี ยบว่า ด้ว ยการรัก ษาความลั บ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๕. การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control)
การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network access control) มีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกันการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีแนวปฏิบัติดังนี้
๕.๑ เครือข่ายสารสนเทศในระดับ Backbone และ Distribute กาหนดชั้นความลับเป็น “ลับมาก – ลับที่สุด”
ให้ เป็ นความรั บผิ ดชอบของผู้ ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งจากผู้ อ านวยการรั กษาความปลอดภั ยระบบสารสนเทศของ
กองทัพเรือและมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการดังนี้
๕.๑.๑ ก าหนดและจั ด เส้ น ทางการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยที่ มี ก ารใช้ ง านร่ ว มกั น และควบคุ ม
การจั ด เส้ น ทางบนเครื อ ข่ า ย (Network routing control) เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ ของคอมพิ ว เตอร์ และ
การส่งผ่านข้อมูลหรือสารสนเทศสอดคล้องรองรับกับการควบคุมการเข้าถึงการใช้งาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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- ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ของระบบงานเครือข่าย
ภายในต้องมีการปูองกันไม่ให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้
บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
ของหน่วยได้โดยง่าย
- จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกและอุปกรณ์ต่าง ๆ และต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ให้บันทึกการทางานของระบบปูองกันการบุกรุก อันได้แก่ บันทึกการเข้าออกระบบ
บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบบันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลัง และต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อยกว่า ๙๐ วัน
- จัดให้มีวิ ธีเพื่ อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path) จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้งานไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
- ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอก
หน่วยต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ปูองกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทา Packet filtering
- การใช้เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชา และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
- กาหนดสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต
- มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๕.๑.๒ กาหนดมาตรการปูองกันระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสาธารณะโดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะต้องไม่อนุญ าต
ให้มีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานเครือข่ายสาธารณะ เว้นแต่มีความจาเป็นโดยจะต้องกาหนดเป็นกรณีไป
- เส้นทางเชื่อมต่อเครือข่ายสาธารณะ และบริการเครือข่ายสาธารณะที่ไม่ไ ด้รับอนุญาต
จะต้องถูกบล็อค
- การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่ องแม่ข่ายหรือ
อุปกรณ์เครือข่ายภายในจะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการตามแบบการขออนุญาตดาเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบก่อน
- ผู้ใช้งานเครือข่ายสาธารณะการเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในหน่วยผ่านทางเครือข่าย
สาธารณะจะต้องมีการ Login account และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนการใช้งานทุกครั้ง
๕.๑.๓ การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ อ ยู่ ภ ายนอกองค์ ก ร (User authentication for
external connections) ต้ อ งก าหนดให้ มี ก ารยื น ยั น ตั ว บุ ค คล ก่ อ นที่ จ ะอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ใช้ ง านเครื อ ข่ า ย
โดยมีแนวทางดังนี้
- จัดทาบัญชีผู้ใช้งานที่อนุญาตให้สามารถเข้าใช้ งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศของ
ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกหน่วย
- การเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศของหน่วยของผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกต้องมี
การ Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และต้องมี
การบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
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- ผู้ดูแลระบบจะต้องจัดการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอก เมื่อจะเข้าใช้งาน
ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ยืนยันตัวตนจากระบบของกองทัพเรือ
- การแสดงตั ว ตน (Identification) คื อ ขั้ น ตอนที่ ผู้ ใ ช้ แ สดงตั ว ตนด้ ว ยชื่ อ ของผู้ ใ ช้
(Username)
- การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) คือขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ ใช้ตัว จริง ด้วยวิ ธีการใช้รหั สผ่าน (Password) หรือการใช้ สมาร์ ทการ์ ดหรือ การใช้ USB token
ที่มีความสามารถ PKI
- การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของหน่วยนั้น จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์
ตัวตนอย่างน้อย ๑ วิธี
๕.๑.๔ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือ โดยผ่านทางเครือข่ายสาธารณะจะต้อง
ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อานวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ
ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณี และต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกากับอย่างใกล้ชิดระหว่างการเชื่อมต่อใช้งาน
ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้ปลดสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกจากเครือข่ายภายใน ห้ามต่อเชื่อมทิ้งไว้โดย
เด็ดขาด
- การเข้ าสู่ ระบบสารสนเทศของกองทั พเรื อจากเครื อข่ายสาธารณะจะมี การตรวจสอบ
ผู้ใช้งานด้วย
- การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์
ตัวตนของผู้ใช้งานด้วยรหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
๕.๑.๕ ใช้ฮาร์ดแวร์ห รือซอฟต์แวร์ส าหรับการบริห ารจัดการเครื อข่ายเพื่อระบุ เฝูาตรวจ และ
ติดตามสถานะอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อเฝูาระวังสภาพ
ความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
๕.๑.๖ การติดตั้ง และเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ บริหารเครือข่าย
และสัญ ญาณ กองโทรคมนาคม สานัก ปฏิ บัติก าร กรมการสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรื อ
(กทค.สปก.สสท.ทร.) และต้องจัดทาเป็นบัญชีไว้สาหรับ การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย โดยบัญชีดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วย วันเดือนปี ที่ติดตั้ง และเชื่อมต่ออุปกรณ์ ข้อมูลทะเบียนหมายเลข IP รายละเอียดของอุปกรณ์
ที่ติดตั้ง รวมถึงสถานที่ติดตั้งเพื่อให้สามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ ทั้ง นี้ การควบคุมการเดินสายไฟ
สายสัญญาณสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (Cabling Security) ให้ปฏิบัติดังนี้
- เครือข่ายที่ต้องวางผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอก เข้าถึง ได้ให้มีการร้อยท่ อ
สายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อปูองกันการดักจับสัญญาณการตัดสายสัญญาณ และปูองกันสัตว์ต่าง ๆ กัดสาย
- การเดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟู าแยกออกจากกันเพื่อปูองกันการรบกวนของ
สัญญาณซึ่งกันและกัน
- จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
- จาแนกสีอุป กรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่ อเครือข่ายตามชั้นความลับ ตามระเบียบว่าด้ว ย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.๑.๗ ให้ น าวิ ธี ก ารเข้ า รหั ส มาใช้ ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบเครื อ ข่ า ย โดยปฏิ บั ติ
ตามระเบียบสานักนายก ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕
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๕.๒ เครือข่ายสารสนเทศในระดับ Access กาหนดชั้นความลับเป็น “ลับ” ให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วย ในการแต่งตั้งผู้ดู แลเครือข่ายเพื่อทาหน้าที่กากับ ดูแล ควบคุมการใช้งานเครือข่าย
ระบบสารสนเทศ พร้อมทั้ง กาหนด และจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน และควบคุม
การจั ด เส้ น ทางบนเครื อ ข่ า ย (Network routing control) ที่ อ ยู่ ภ ายในระดั บ Access เท่ า นั้ น หากมี
ความจาเป็นที่จะต้องจัดเส้นทางบนเครือข่ายในระดับ Distribute และ Backbone ให้เสนอความต้องการถึง
ผู้รับผิดชอบ ตามข้อ ๕.๑ เป็นผู้ดาเนินการ
๕.๓ กาหนดมาตรการทางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อปูองกันข้อมูลในเครือข่ายระบบงาน หรือบริการต่าง ๆ
จากการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกทาลาย โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๓.๑ ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึง เครือข่ายเมื่อได้รับอนุญ าตให้เข้าถึง เท่านั้น ทั้ง นี้ให้พิจารณา
ตามความจาเป็นตามภาระงาน
๕.๓.๒ บั น ทึ ก ข้ อ มู ลพฤติ ก รรมการใช้ ง าน และเก็ บ ข้ อ มู ล ของอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ ใช้ ใ น
การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
๕.๓.๓ กาหนดมาตรการเพื่อเฝูาระวังสภาพความพร้อมใช้ ของระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
๕.๔ การปูองกันพอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (remote diagnostic and configuration
portprotection) ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ต้องมีการปูองกันการเข้าถึงตัวอุปกรณ์
ทางกายภาพ โดยต้องติดตั้งอยู่ภายในห้องที่สามารถจากัดการเข้าถึงได้ และต้องกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบ
พร้อมกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ดัง กล่าวอย่างชัดเจนในการกาหนดแก้ไ ขหรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร
(Parameter) และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงและการกาหนดค่าตัวแปร (Parameter) ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละครั้ง
นอกจากนี้การกาหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร (Parameter) ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
ทุกครั้ง
๕.๕ แนวทางการควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ มีดังนี้
๕.๕.๑ ผู้ดูแลเครือข่าย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และกาหนดค่าของไฟร์วอลล์ทั้งหมด
๕.๕.๒ การกาหนดค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็นการปฏิเสธทั้งหมด
๕.๕.๓ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์ จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
๕.๕.๔ การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้ เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการ
เท่านั้น
๕.๕.๕ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๕.๕.๖ การกาหนดระเบียบในการให้บริการเครือข่ายสาธารณะ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะ
เปิดพอร์ตการเชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปเฉพาะที่ได้อนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมีความจาเป็นที่จะใช้
งานพอร์ตการเชื่อมต่อนอกเหนือที่กาหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากกองทัพเรือก่อน
๕.๕.๗ การก าหนดค่า พอร์ ตการให้ บ ริ ก ารของเครื่ อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ ข่ าย ในแต่ ล ะส่ว นของ
เครือข่ายจะต้องกาหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ต การเชื่อมต่อที่จาเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยข้อนโยบาย
จะต้องถูกระบุให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง
๕.๕.๘ ต้องมีการสารองข้อมูลการกาหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจาทุกสัปดาห์
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
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๕.๕.๙ ผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ย มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะระงั บ หรื อ บล็ อ กการใช้ ง านของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
พฤติกรรมการใช้งานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
๕.๕.๑๐ ผู้ใช้งานที่ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับการเชื่อมต่อเครือข่าย
โดยทันที
๕.๕.๑๑ ผู้ดูแลเครือข่าย ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็น
ในการใช้งาน
๕.๕.๑๒ ผู้ ดู แ ลเครื อ ข่ า ย มี สิ ท ธิ ใ นการยุ ติ ก ารเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า
๕.๕.๑๓ ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทาการอันใดที่เป็นการละเมิดการพยายามเข้าถึงระบบ
โดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทางานของระบบสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้
เครือข่ายทันทีหากการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดที่ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ เป็น การกระทาที่ ส่ง ผลให้ เกิดความเสี ย หายต่อข้ อมูล และสิน ทรัพ ย์ ของ
กองทัพเรือจะต้องถูกดาเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๕.๖ ให้ผู้ดูแลเครือข่ายของหน่วย ดาเนินการจัดทาบัญชี MAC Address ที่คู่กับหมายเลข IP Address
และส่ง ให้ผู้ดูแลเครือข่ายตามข้อ ๕.๑ ซึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวม และให้มีการรายงานทุกครั้งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง
๖. การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)
การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control) เพื่อปูองกันการเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๖.๑ การควบคุมการติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Control of operational software)
ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๑.๑ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการที่มีผลต่อระบบงานของหน่วย เพื่อปูองกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบงานนั้น
๖.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ จะต้องดาเนินการโดยผู้ดูแลระบบที่ไ ด้รับการอบรมแล้ว
หรือมีความชานาญเท่านั้น
๖.๑.๓ กาหนดให้มีการจัดเก็บซอร์สโค้ดและไลบรารี่สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานไว้ในสถานที่
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๖.๑.๔ ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบระบบปฏิบัติการตามจุดประสงค์ที่กาหนด อย่างครบถ้วนเพียงพอ
ก่อนที่จะดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบงาน
๖.๑.๕ ผู้ดูแลระบบต้องทาการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการอย่างครบถ้วน
ก่อนดาเนินการติดตั้ง
๖.๑.๖ ให้ปรับปรุงไลบรารี่สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการให้มีความทันสมัย
๖.๑.๗ ในกรณีที่เป็นการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการเพื่อทดแทนระบบปฏิบัติการเดิม ให้ทาการสารอง
ข้อมูลที่จาเป็นอันได้แก่ ฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ ค่าคอนฟิกกูเรชัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการนั้น
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๖.๑.๘ กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแปลงข้ อ มู ล ในระบบปฏิ บั ติ ก ารเดิ ม เพื่ อ ไปสู่ ข้ อ มู ล ใน
ระบบปฏิบัติการใหม่ ให้จัดทาแผนการถ่ายโอนหรือแปลงข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีการถ่ายโอนไปนั้น
มีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
๖.๑.๙ ให้กาหนดแผนการติดตั้งสาหรับ ระบบปฏิบัติการใหม่ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่จะดาเนินการ
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า สาหรับซอฟต์แวร์ที่จะทาการติดตั้งให้ตรวจสอบก่อนว่าจะ
ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น
๖.๑.๑๐ ให้ อ่ า นและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ ตกลงการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ที่ จ ะท าการติ ด ตั้ ง
อย่างเคร่งครัด
๖.๑.๑๑ การติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ (Utility Software) ต้องตรวจสอบก่อนว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่มี
การทางานที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้
๖.๑.๑๒ ต้ อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมแก้ ไ ขช่ อ งโหว่ ต่ า ง ๆ (Patch) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
ตามความจาเป็น อันได้แก่ โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่สาหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่สาหรับ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
๖.๒ การทบทวนการทางานของระบบงานภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical review
of applications after operating system changes) โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๒.๑ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานได้รับทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบ และทบทวนก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ
๖.๒.๒ พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้งวางแผน
ด้านงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการใหม่
๖.๓ การปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ เพื่อปูองกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการโดยมิได้รับอนุญาต
ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๓.๑ ระบบต้องไม่แสดงรายละเอียดสาคัญ หรือความผิดพลาดต่าง ๆ ของระบบก่อนที่การเข้า
สู่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์
๖.๓.๒ ต้องจากัดระยะเวลาสาหรับใช้ในการปูอนรหัสผ่านเมื่อต้องเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๖.๓.๓ ระบบต้องยุติการเชื่อมต่อเมื่อพบว่ามีการพยายามคาดเดารหัสผ่าน หากทาการล็อกอิน
ไม่สาเร็จเกินกว่า ๓ ครั้ง
๖.๓.๔ ผู้ใช้ต้องทาการ Log out ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งาน หรือไม่อยู่ที่หน้าจอแสดงผล
เป็นเวลานาน
๖.๓.๕ จากัดการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ระบบปฏิบัติการผ่านทาง Command Line เนื่องจากจะสร้าง
ความเสียหายให้กับระบบปฏิบัติการได้
๖.๔ การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (User identification and authentication) การเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการ ต้องระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๔.๑ ผู้ใช้ต้องกาหนดชื่อผู้ใ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
๖.๔.๒ ผู้ใช้ต้องกาหนดรหัสผ่านให้มีคุณภาพดีตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
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๖.๕ การบริหารจัดการรหัสผ่าน (Password management system) ในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
ผู้ใช้งานจะต้องกาหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพตามข้อ ๓.๔.๓ และข้อ ๔.๑.๒ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบต้องจัดทาระบบ
บริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทางานเชิง โต้ตอบ (Interactive) เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการกาหนด
รหัสผ่านที่มีคุณภาพ รวมทั้งในกรณีที่ผู้ใช้งานกาหนดรหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่ าว ระบบต้องไม่
อนุญาตการใช้รหัสผ่านนั้น พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ จนกว่าการกาหนดรหัสผ่านจะเป็นไปตาม
ข้อกาหนด
๖.๖ ควบคุมการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์บางชนิด
สามารถทาให้ผู้ใช้งานสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการปูองกันทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๖.๑ จากัดสิทธิการเข้าถึงและกาหนดสิทธิอย่างรัดกุม ในการอนุญาตให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
๖.๖.๒ ห้ามผู้ใช้งานติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิ์การใช้งาน
๖.๖.๓ ให้อนุญาตใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นรายครั้งไป
๖.๖.๔ จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอกถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
๖.๖.๕ ต้องเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้เพื่อการตรวจสอบภายหลัง
๖.๗ การว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งาน (Session time-out) เพื่อควบคุม และ
จากัดการเข้าถึง หรือการใช้งาน ให้สอดคล้องตามความจาเป็นตามภารกิจ และสิทธิที่ไ ด้รับของผู้ใช้ง าน
ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๗.๑ ให้มีการตัดการติดต่อ และหมดเวลาการใช้งาน รวมทั้งปิดการใช้ง านด้วยหลัง จากที่ไ ม่มี
กิจกรรมการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้
๖.๗.๒ ระบบสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง อั นได้แก่ ระบบงานที่มีข้ อมูลสาคัญ ระบบงานที่กาหนด
ชั้นความลับ ต้องมีการตัดการติดต่อและหมดเวลาการใช้งานที่สั้นขึ้น เพื่อปูองกันการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้
รับอนุญาต
- เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานหรือว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง หรือตามที่
ผู้ดูแลระบบกาหนดให้มีการตัดการเชื่อมต่อการใช้งานออกจากระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ
- ถ้ามีความพยายามเข้าสู่ระบบใหม่ให้ยืนยันการใช้งานโดยใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (password) หรือวิธีการที่ปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลในทุก ๆ ครั้ง
๖.๘ การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อ (Limitation of connection time) เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย
มากขึ้น สาหรับระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญ หรือมีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๘.๑ จากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อ สาหรับการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ง านสามารถใช้งานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
๖.๘.๒ การจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อ เพื่อปูองกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย โดยมีแนวทางดังนี้
- การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ กาหนดให้ใช้งานได้ ๔ ชั่วโมง ต่อ
การเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
- การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ กาหนดให้ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลา
การทางานตามปกติเท่านั้น
- การเชื่ อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกองทัพเรื อ ถ้ากระทาในช่วงนอกเวลาทางาน
ตามปกติต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
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๗. การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ แอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and
information access control)
การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and information
access control) เพื่อปูองกันการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่น และสารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต
และให้การเข้าถึงมีความเหมาะสมตามภารกิจ และขอบเขตงานของผู้ใช้งาน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๗.๑ การจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information access restriction) เพื่อจากัดการเข้าถึงสารสนเทศ
ของผู้ใช้งานเฉพาะส่วนที่มีความจาเป็นตามภารกิจ โดยหน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรั บผิดชอบจะต้อ ง
ดาเนินการดังนี้
๗.๑.๑ ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือจัดแบ่งชั้นความลับตามผนวก โดยกาหนดให้ผู้ใช้งานต้อง
พิสูจน์ตัวตนด้วย 2 Factor เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่กาหนดชั้นความลับตั้งแต่ “ลับ” ขึ้นไป
ทั้งนี้ หากเป็นชั้นความลับตั้งแต่ “ลับมาก” ขึ้นไป ต้องใช้ multifactor
๗.๑.๒ การกาหนดให้ผู้ใช้งานใดที่จะสามารถเข้าถึงสารสนเทศใดบ้าง ให้พิจารณาจากบทบาทและ
หน้าที่ (Roles) ของผู้ใช้งานนั้น ๆ สารสนเทศที่ไม่มีชั้นความลับ สามารถกาหนดให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ สารสนเทศที่มีชั้นความลับ ต้องกาหนดให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงได้
๗.๑.๓ กาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง (Access Permissions) ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน และสารสนเทศ
ที่ได้จาแนกไว้ โดยสิทธิทไี่ ด้รับสามารถกาหนดอยู่ในรูปแบบของการใช้งานประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ การประมวลผล
การแก้ไข การอ่านเพียงอย่างเดียว
๗.๑.๔ กรณี มี ก ารจ้ า งบุ ค คลภายนอก (Outsource) ในการพั ฒ นา ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษา
ระบบสารสนเทศนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
- ตรวจสอบประวัติ บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติง าน ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ และต้องควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกให้อยู่ภายในขอบเขตที่กาหนด
- ให้ มี การระบุ ข้ อก าหนดด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยของซอฟต์ แวร์ หรื อระบบงานที่ จะท า
การพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- บุ ค คลภายนอกต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ รวมทั้งต้องจากัดการเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะที่ความจาเป็นเท่านั้น
- ต้ อ งตรวจสอบชุ ด ค าสั่ ง ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นซอฟต์ แ วร์ ต่ า ง ๆ ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ก่ อ น
ดาเนินการติดตั้ง หรือทดสอบการใช้งานจริง
๗.๒ สารสนเทศที่ อ่ อ นไหว (Sensitive) ที่ ก าหนดชั้ น ความลั บ ลั บ มาก – ลั บ ที่ สุ ด มี ผ ลกระทบ
และมีความสาคัญสูงต่อองค์กร ต้องกาหนดให้สามารถใช้งานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และต้องกาหนดช่องทางและ
วิธีการในการเข้าถึง โดยจัดให้มีเครื่องแม่ข่ายควบคุม แยกต่างหาก การติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายต้องผ่านระบบ
firewalls การจากัดการเข้าถึงเฉพาะการใช้เครือข่ายภายในเท่านั้น
๗.๓ การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายของกองทัพเรือ
ปฏิบัติดังนี้
๗.๓.๑ ให้ สิ ท ธิ ก ารใช้ ง านส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ชั้ น ยศตั้ ง แต่ น.อ. ขึ้ น ไป โดยผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งแจ้ ง
ความประสงค์ ข อใช้ ง านบริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่ แผนกบริ ก ารสารสนเทศ ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง
ส านั ก ปฏิ บั ติ ก าร กรมการสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทหารเรื อ (ศขก.สปก.สสท.ทร.) พร้ อ ม
แจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ หมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ พร้อมชื่อผู้ใช้งาน
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๗.๓.๒ แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลกลาง สานักปฏิบัติการ กรมการสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (ศขก.สปก.สสท.ทร.) บันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อลงทะเบียน MAC Address ของ
อุปกรณ์ พร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้น และแจ้ง คาชี้แนะการให้บริการ ขั้นตอนเข้าใช้ง าน จุ ดบริการ
รวมทั้งวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานทราบ
๗.๔ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายจากระยะไกล (Remote access) ก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบจะต้องกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการ
การเข้าสู่ระบบภายใน และต้องจัดการควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก (Teleworking) ดังนี้
๗.๔.๑ วิ ธีการใด ๆ ที่สามารถเข้าสู่ ข้อมูล หรือระบบข้ อมูลได้จากระยะไกล ต้องได้รับการอนุมัติ จาก
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การมอบอ านาจก่อ น และต้ อ งควบคุ ม อย่ า งเข้ม งวดก่ อ นน ามาใช้ และผู้ ใ ช้
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
๗.๔.๒ ก่อนทาการให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผล หรือ
ความจาเป็นอย่างเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๗.๔.๓ การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็นเท่านั้น และ
ไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล (Modem) ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จาเป็นโดยช่องทาง
ดังกล่าวต้องตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้งานได้ต่อเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
๗.๔.๔ สาหรับการกาหนดช่องทางการเข้าถึงระบบสารสนเทศจากภายนอกเครือข่ายของกองทัพเรือ
ในรู ปแบบ Virtual Private Network (VPN) สาหรับผู้ดูแลระบบจะต้ องเป็นไปตามแนวทางการรั กษา
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล โดยต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ จากศูนย์ข้อ มูลกลาง
สปก.สสท.ทร.
๗.๕ มาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อปูองกันชุดคาสั่งไม่พึ่งประสงค์มีดังนี้
๗.๕.๑ ห้ามการติดตั้งซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือซอฟต์แวร์ที่ไ ด้มาจากแหล่ง ภายนอก รวมทั้ง การใช้
แฟูมข้อมูล (File) อื่นที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
๗.๕.๒ ให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือข้ อมูลในระบบงานสาคัญอย่างสม่าเสมอ เพื่อปูองกัน
การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบงานนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
๗.๕.๓ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อปูองกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ให้กับระบบสารสนเทศ
๗.๕.๔ ให้ ผู้ ดู แ ลระบบด าเนิ น การตรวจสอบชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ใ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ที่ให้บริการ และอุปกรณ์สารสนเทศอื่น ๆ ในบริเวณจุดทางเข้า – ออกเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อดักจับ
ชุดคาสั่งไม่พึ่งประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบ
๗.๕.๕ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติ สาหรับการจัดการชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
ได้แก่ การรายงานการเกิดขึ้นของชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ การวิเคราะห์ การจัดการการกู้คืนระบบจากความเสียหาย
ที่ตรวจพบ เป็นต้น
๗.๕.๖ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอ
๗.๕.๗ ให้มีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปู อ งกั น ตนเองได้ และให้ รั บ ทราบขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เมื่ อ พบเหตุ ชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ว่ า
ต้องดาเนินการอย่างไร รวมทั้งให้จัดการฝึกอบรมสร้างความตระหนักอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗.๕.๘ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอ
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๗.๕.๙ ให้ มี การสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ชุ ดค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ ใช้ ง านมี ความรู้
ความเข้าใจและสามารถปูองกันตนเองได้ และให้รับทราบขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อพบเหตุชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ว่า
ต้องดาเนินการอย่างไร รวมทั้งให้จัดการฝึกอบรมสร้างความตระหนักอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘. การจัดทาระบบสารองสาหรับระบบสารสนเทศ
หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะต้องดาเนินการจัดทาระบบสารองสาหรับระบบสารสนเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศ และข้อมูลสาคัญจะยังคงมีอยู่ สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ แม้เกิดเหตุการณ์ในกรณีฉุกเฉิน
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๘.๑ การคัดเลือกและจัดทาระบบสารองและกู้คืนระบบ ให้ดาเนินการดังนี้
๘.๑.๑ กาหนดระบบงานที่มีความสาคัญ และจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อของระบบงานดังกล่าว รวมทั้ง
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อนี้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอตามระบบงานที่มีความสาคัญที่เกิดขึ้นใหม่
๘.๑.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูล
๘.๑.๓ กาหนดชนิดของข้อมูลที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลเก็บไว้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบข้อมูลสาหรับตัวระบบ อันได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ ซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
๘.๑.๔ กาหนดความถี่ในการสารองข้อมูลของระบบงาน โดยระบบงานที่มีความถี่ของการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบ่อย ต้องมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น
๘.๑.๕ ทาการสารองข้อมูลตามความถี่ที่กาหนดไว้ และต้องนาข้อมูลที่สารองเก็บไว้นอกสถานที่
อย่างน้อย ๑ ชุด
๘.๑.๖ ทาการตรวจสอบว่า การสารองที่เกิดขึ้นนั้นสาเร็จครบถ้วนหรือไม่
๘.๑.๗ ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง ดาเนินการทดสอบว่า
ระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้หรือไม่
๘.๒ แนวทางปฏิบัติสาหรับการสารองข้อมูลมีดังนี้
๘.๒.๑ ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องจัดให้มีการสารอง และทดสอบข้อมูลที่สารองเก็บไว้อย่างสม่าเสมอ
โดยให้เป็นไปตามแนวทางการสารองข้อมูล
๘.๒.๒ การจั ด ท าบั น ทึ ก การส ารองข้ อ มู ล (Operator logs) ผู้ ดู แ ลฐานข้ อ มู ล ต้ อ งท าบั น ทึ ก
รายละเอียดการสารองข้อมูล ได้แก่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้สารอง ชนิดของข้อมูลที่บันทึก เป็นต้น
๘.๒.๓ การรายงานข้อผิดพลาด (Fault logging) ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องทารายงานข้อผิดพลาด
จากการสารองข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไขด้วย
๘.๒.๔ ในกรณีพบปัญหาในการสารองข้อมูลจนเป็นเหตุไม่สามารถดาเนินการอย่างสมบูรณ์ได้ ให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหา และสรุปผลการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานต่อผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยทราบ
๘.๒.๕ ให้ ผู้ ดู แ ลฐานข้ อ มู ล กาหนดชนิ ด และช่ ว งเวลาการสารองข้ อ มู ล ตามความเหมาะสม
พร้อมทั้งกาหนดสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล
๘.๒.๖ แนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการสารองข้อมูล (Backup Policy) ผู้ดูแลฐานข้อมูล
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเคร่งครัด
๘.๒.๗ ความถี่ในการสารองข้อมูลมีดังนี้
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รายการ
ระบบ E-mail

ข้อมูลที่ต้องสารอง
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูลในส่วน Mailbox
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
Web Server
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
Database Server
ฐานข้อมูลที่มีความสาคัญ
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
อุปกรณ์ Firewall
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
อุปกรณ์ IDS/IPS
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
อุปกรณ์ Server อื่น ๆ ข้ อ มู ลที่ มี ค วามส าคั ญ ของระบบงานที่ ถู ก
เก็บในอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น

ความถี่ในการสารอง
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
๑ ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
๑ ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
๑ ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
๑ ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
๑ ครั้งต่อเดือน
ช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนค่า
๑ ครั้งต่อเดือน

๘.๓ แนวทางปฏิบัติสาหรับการกู้คืนระบบมีดังนี้
๘.๓.๑ ในกรณีพบปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย จนเป็นเหตุ
ทาให้ต้องดาเนินการกู้คืนระบบ ให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเครือข่ายดาเนินการแก้ไขรายงานผลการแก้ไ ข
พร้อมทั้งบันทึกและให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
๘.๓.๒ ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สารองไว้หรือตามความเหมาะสมเพื่อกู้คืน
ระบบ
๘.๓.๓ หากความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบเครื อ ข่ า ยกระทบต่ อ
การให้บริการหรือการใช้งาน ให้ผู้ดูแลระบบแจ้งผู้ใช้งานทราบ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการกู้คืนเป็นระยะ
จนกว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
๘.๔ หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะต้องดาเนินการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินดังนี้
๘.๔.๑ จัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้กาหนดการทดสอบแผนดังกล่าวทุกปี โดยแผนต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญ และกาหนดมาตรการเพื่อลด
ความเสี่ยง อันได้แก่ ไฟฟูาดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วงทาให้ไม่สามารถเข้า
มาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
- การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบงาน
- การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
- การกาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการภายนอก อันได้แก่ ผู้ให้บริการ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
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- การสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือสิ่งที่
ต้องทาเมื่อเกิดเหตุ
- ให้ปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ นอย่างน้อยปีล ะ ๑ ครั้ง โดย
มุ่งเน้นที่ระบบที่มีความสาคัญสูง
๘.๔.๒ ให้ ท าการส ารองข้ อมูลตามชนิ ดความถี่ และวิ ธี การส ารองที่ ได้ก าหนดไว้ และให้ ตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอว่าข้อมูลที่สารองมีความครบถ้วนหรือไม่
๘.๔.๓ ให้ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าสามารถกู้คืน
ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบกู้คืน ให้ดาเนินการแก้ไขและบันทึก
ข้อมูลปัญหานั้นไว้ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๘.๔.๔ ให้ จัด ประชุ มและแจ้ง ให้ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องทั้ ง หมดได้ รับ ทราบรายละเอี ยดของแผนเตรี ย ม
ความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง เมื่อมีการปรับปรุง แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่
จะต้องจัดประชุมใหม่ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๘.๔.๕ กรณีที่ เ กิด เหตุ การณ์ ก รณี ฉุ กเฉิน ต่ อระบบสารสนเทศของกองทั พ เรื อ สามารถติด ต่ อ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ดังนี้
- ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลกลาง สานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ โทร. ๕๗๘๐๑
- หัวหน้าแผนกควบคุม ศูนย์ข้อมูลกลาง สานักปฏิบั ติการ กรมการสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ โทร. ๕๗๘๑๒
๙. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อให้ทราบถึง ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ และระดับความมั่นคงปลอดภั ยสารสนเทศ ซึ่ง จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ผู้ดู แลระบบต้ อ งก าหนดการประเมิ น ความเสี่ย งส าหรั บระบบสารสนเทศที่ใ ช้ง านเพื่อ ก าหนด
แนวทางในการเฝูาระวังและดูแลระบบเหล่านั้น และกาหนดให้มีการเฝูาระวัง และดูแลระบบสารสนเทศ
ให้ สอดคล้ องกั บกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อข้ อก าหนดอื่ น ๆ ที่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามอย่ า งสม่ าเสมอ โดย
การตรวจสอบดังต่อไปนี้
๙.๑.๑ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
๙.๑.๒ กิจกรรมการใช้งานและประเภทของกิจกรรม
๙.๑.๓ วัน/เวลาที่เข้าถึง
๙.๑.๔ แฟูมข้อมูลหรือข้อมูลที่ถูกเข้าถึง
๙.๑.๕ โปรแกรมทั่วไปและอรรถประโยชน์ต่าง ๆ (Utilities) ที่ถกู เรียกใช้งาน
๙.๑.๖ การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระดับสูง อันได้แก่ Supervisor, Root, Administrator เป็นต้น
๙.๑.๗ การเปิด-ปิดการทางานของระบบ
๙.๑.๘ การถอดถอนหรือติดตั้งอุปกรณ์สาหรับนาเข้าและส่งออกข้อมูล (I/O)
๙.๑.๙ การใช้คาสั่งของผู้ใช้งานที่ได้รับการปฏิเสธโดยระบบ
๙.๑.๑๐ ความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรของระบบที่ได้รับการปฏิเสธโดยระบบ
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๙.๑.๑๑ การแจ้งเตือนจากไฟร์วอลล์หรือระบบปูองกันการบุกรุก
๙.๑.๑๒ การแจ้งเตือนจากอุปกรณ์แจ้งเตือน (Console) ของผู้ดูแลระบบ
๙.๑.๑๓ การแจ้งเตือนเมื่อระบบทางานผิดปกติ
๙.๑.๑๔ การแจ้งเตือนจากโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย
๙.๑.๑๕ การแจ้งเตือนการทางานของระบบล้มเหลวหรือหยุดชะงัก
๙.๑.๑๖ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงค่าการติดตั้งระบบ (Configuration) ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
๙.๒ หน่ วยที่ มี ระบบสารสนเทศในความรั บผิ ดชอบ ต้ องจั ดให้ มี การประเมิ นความเสี่ ยงต่ อ สิ น ทรั พย์
สารสนเทศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ ๕ หมวด ได้แก่ บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูลและระบบงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินดังนี้
๙.๒.๑ กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีสินทรัพย์สารสนเทศ
๙.๒.๒ ระบุและประเมินความเสี่ยงต่อสินทรัพย์สารสนเทศ
๙.๒.๓ จัดลาดับความเสี่ยงจากสูงมาต่า
๙.๒.๔ จัดทาแผนการลดความเสี่ยงโดยคานึงถึงการจัดการกับความเสี่ยงสูงก่อน
๙.๒.๕ กาหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนการลดความเสี่ยงที่กาหนดไว้และติดตามจนกระทั่งแล้วเสร็จ
๙.๓ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มีดังนี้
๙.๓.๑ กรณีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal auditor) ให้ดาเนินการดังนี้
- ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างาน หรื อคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบและประเมิ น
ความเสี่ยงระบบสารสนเทศภายในหน่วย
- ภายหลังการตรวจสอบให้รายงานผลการตรวจสอบ ให้หน่วยที่ได้รับการตรวจสอบและ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป
๙.๓.๒ กรณีผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External auditor) ให้
ดาเนินการดังนี้
- ให้หน่วยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ พิจารณาจัดทาแผนงานการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอกหน่วย
- ภายหลังการตรวจสอบให้รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยที่ได้รับ การตรวจสอบและ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป
๑๐. การกาหนดความรับผิดชอบกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือ ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรือ
อันตรายใด ๆ
ตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดให้ ผบ.ทร. ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของกองทัพเรือ (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงความเสียหาย และอันตราย
ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย ฝุาฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ จึงให้ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยรับทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กาหนด รวมทั้งให้กากับ ดูแล และกวดขันกาลัง พลในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกองทั พเรื อ ให้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติในการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ย นี้
อย่ างเคร่ งครั ด ทั้ งนี้ หากเกิ ดกรณี ระบบสารสนเทศหรื อข้ อมู ลสารสนเทศเกิ ดความเสี ยหาย หรื ออั นตรายใด ๆ
อันเนื่องมาจากความบกพร่องละเลย หรือฝุาฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยปฏิบัติดังนี้

หน้า ๓๑
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ

๑๐.๑ ให้แจ้งรายงานการละเมิดตามสายการบังคับบัญชาให้หน่วยเหนือ และหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
๑๐.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิด และผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
๑๐.๓ พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และปูองกันมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้า
๑๐.๔ ในกรณีที่การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดผลกระทบกระเทือนเสียหายอย่างร้ายแรง
ให้ อ ยู่ ใ นดุ ลพิ นิ จ ของของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงแผนงาน และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ห ากจ าเป็ น
ให้รายงานหน่วยเหนือได้ตามความเหมาะสม
ให้หน่วย สามารถออกระเบียบปลีกย่อยได้ โดยไม่ขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศกองทัพเรือนี้

หน้า ๓๒
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ

สรุป
กองทัพเรือ ได้จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกองทั พเรื อฉบั บนี้ ขึ้น โดยมี สาระส าคั ญ ๔ ส่ วน ได้ แก่ ค านิ ยาม เพื่อจ ากั ดความ และสร้างความเข้ าใจ
ความหมายที่ตรงกัน ส่วนนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ
เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกองทัพเรือเกี่ยวการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และใช้เป็นแนวทาง
สาหรับการกาหนดแนวปฏิบัติต่อไป ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจึงต้องทาความเข้าใจในนโยบายแต่ละข้อ
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิด สาหรับกากับการ และตัดสินใจในการดาเนินการเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่รับผิดชอบ ในส่วนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นการ
กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และส่วนท้ายสุด ซึ่ง ได้แก่ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นรายละเอียดแนวทาง วิธีปฏิบัติ วิธีการควบคุม และการใช้งานระบบสารเทศ เพื่อให้
การใช้งานระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชา
ของหน่ วย ผู้ ดูแลระบบ ผู้ ดู แลเครือข่ าย ผู้ ดูแลฐานข้ อมู ล และผู้ใช้ งาน จะต้ องปฏิ บัติ ตามแนวทางกาหนด
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดาเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือมีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้
และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๔๙ กาหนด

