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 นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ        

 

คํานํา 
 

 ปจจุบันระบบสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญที่เขามาอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองทัพเรือ สงผลทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสารมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และ
ยังชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของหนวยที่มีการเช่ือมตอในระบบอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตามแมวาระบบ
เครือขายดังกลาวจะมีประโยชน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และ
กอใหเกิดภัยอันตราย หรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เพราะการใชงานระบบสารสนเทศ
เปรียบเสมือนการเปดประตูเพื่อติดตอกับโลกภายนอก ทําใหมีโอกาสถูกบุกรุกไดมากข้ึน ซึ่งกอใหเกิดอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอรไดหลากหลายรูปแบบ เชน โปรแกรมประสงคราย หรือการโจมตีทางระบบเครือขาย เพื่อกอกวน
ใหระบบไมสามารถใชการได รวมถึงการขโมยขอมูลหรือความลับทางราชการ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนการสรางความเสียหาย
เปนอยางมาก และยังทําใหสูญเสียช่ือเสียงและภาพลักษณของกองทัพเรือ ดังน้ันผูใชงาน และผูดูแลระบบงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพเรือจําเปนตองตระหนักรู และใหความสําคัญในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ สามารถดําเนินการหรือใหบริการตาง ๆ
ไดอยางตอเน่ือง มีความมั่นคงปลอดภัยและเช่ือถือได 
  กองทัพเรือ ไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของกองทัพเรือฉบับน้ีข้ึน เพื่อใหผูใชงาน และผูดูแลระบบสารสนเทศ ตลอดจนผูบังคับบัญชาของหนวยตาง ๆ 
ในกองทัพเรือรับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดอยางเครงครัด เพื่อใหการ
ดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกองทัพเรือมีความมั่นคงปลอดภัยและเช่ือถือไดและเปนไปตาม
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของตอไป 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  

 นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ        

สารบัญ 
 

 หนา 
  

คํานํา  

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ ๑ 

 - หลักการและเหตุผล ๑ 
 - วัตถุประสงค ๑ 
 - องคประกอบ ๒ 
คํานิยาม ๓ 
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ ๖ 
  - การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ   ๖ 
  - ระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ ๗ 
 - การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ๗ 
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ ๘ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ ๑๐ 
 -  ขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (Access control)  ๑๐ 
 -  ขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 

   (Business requirements for access control)  

๑๒ 

 - การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User access management) ๑๕ 
 - การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities) ๑๗ 
 - การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network access control)   ๒๐ 
 - การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)  ๒๓ 
 - การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 
  (Application and information access control)    

๒๖ 

 - การจัดทําระบบสาํรองสําหรับระบบสารสนเทศ  ๒๘ 
 - การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ ๓๐ 
 - การกําหนดความรับผิดชอบกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมลูสารสนเทศ 
  เกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ 

๓๒ 

สรุป ๓๓ 
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หนา ๑

นโยบายและแนวปฏบิตัิในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทพัเรือ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินธุรกรรมดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีความมั่นคงปลอดภัยและ
เช่ือถือได โดยในสวนของกองทัพเรือมีระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๕๔  ซึ่งเปนแนวทางและมาตรการในการปองกันระบบสารสนเทศของกองทัพเรือในระดับหน่ึงแลว แตเพื่อสราง
ความเช่ือมั่น และความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรของ
กองทัพเรือเพิ่มข้ึน ตามแนวทางที่พระราชกฤษฎีกากําหนด กองทัพเรือจึงไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศกองทัพเรือข้ึน โดยมุงเนนในรายละเอียดและขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อให
กําลังพลที่ใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้งหนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบรับทราบ และใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไป  

๒. วัตถุประสงค 
 การที่กองทัพเรือไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของกองทัพเรือฉบับน้ีข้ึน มีวัตถุประสงคดังน้ี 
 ๒.๑ เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอรของกองทัพเรือ 
 ๒.๒ เพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติใหกําลังพล และบุคคลที่ปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 
รวมทั้งการยืนยันตัวบุคคลการเขาถึงและการควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ 
 ๒.๓  เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใชงานไดตามปกติตอเน่ืองเหมาะสมและสอดคลองกับ
การใชงานตามภารกิจ 
 ๒.๔ เพื่อใหกองทัพเรอืมนีโยบายและแนวปฏิบัติในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่
สอดคลองตามแนวทางของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 ๒.๕ เพื่อใหมีการสํารองขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ และมีแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินใน
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และสามารถกูระบบกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 ๒.๖ เพื่อใหมีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมลู
และระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
 ๒.๗ เพื่อสรางความตระหนัก และสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ และใหการอบรมเกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหแกกําลังพลของกองทัพเรือ 
 ๒.๘ เพื่อเปนกรอบ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ ยกระดับ
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไปสูสากล 
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๓. องคประกอบ 
 สาระสําคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
กองทัพเรือ ประกอบดวย ๔ สวน ไดแก 
 ๓.๑ คํานิยาม 
 ๓.๒  นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ 
  (๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
  (๒) ระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ 
  (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
 ๓.๓ กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ 
 ๓.๔  แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ 
  (๑) ขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (Access control)  
  (๒) ขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business 
requirements for access control)  
  (๓) การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User access management) 
  (๔) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities)  
  (๕) การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network access control)  
  (๖) การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)  
  (๗) การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ (Application 
and information access control)  
  (๘) การจัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศ 
  (๙) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
  (๑๐) การกําหนดความรับผิดชอบกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหายหรืออันตรายใด ๆ 
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คํานิยาม 
 

 คํานิยามที่ใชในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
กองทัพเรือประกอบดวย 

๑. “ระบบสารสนเทศ” หมายความวา ระบบจัดการขอมูลที่นําเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีของระบบสื่อสารมาชวยในการสรางสารสนเทศ เพื่อนํามาใชในการวางแผน การบริหาร การพัฒนา   
และควบคุม ซึ่งประกอบดวย 
  ๑.๑ “ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณ หรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เช่ือม
การทํางานเขาดวยกัน โดยมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือ
ชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
  ๑.๒ “ระบบเครือขาย” หมายความวา ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือการสง
ขอมูล และสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ขององคกรได อันไดแก 
   ๑.๒.๑ ระบบ Intranet หมายความวา ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เช่ือมตอระบบ
คอมพิวเตอรตาง ๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายที่มีจุดประสงคเพื่อการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน 
   ๑.๒.๒ ระบบ Internet หมายความวา ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เช่ือมตอ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก 
 ๑.๓ “สารสนเทศ” หมายความวา ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล  
การจัดระเบียบใหขอมูล ซึ่งอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบที่ผูใชสามารถเขาใจ
ไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ 

๒. “คอมพิวเตอร” หมายความวา เครื่องมือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่มีความสามารถใน
การรับขอมูลเขาประมวลผลตามโปรแกรมและแสดง บันทึก สงออกขอมูล ซึ่งเปนผลที่ไดจากการประมวลผล
น้ัน โดยมีลักษณะเปนคอมพิวเตอรต้ังโตะ คอมพิวเตอรพกพา ตลอดจนคอมพิวเตอรอื่น ๆ 

๓. “พ้ืนท่ีใชงานระบบสารสนเทศ” หมายความวา พื้นที่ที่ใชติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ  หรือพื้นที่เตรียมขอมูล เก็บอุปกรณคอมพิวเตอร พื้นที่ที่เปนหองทาํงาน
ของบุคลากรทางคอมพิวเตอร รวมทั้งพื้นที่โตะทํางานที่มีคอมพิวเตอรสวนบุคคลติดต้ังประจําโตะทํางาน 

๔. “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูที่มีอํานาจและหนาที่ในการปกครองบังคับบัญชาหนวย 
๕. “ผูบริหารสูงสุด” หมายความวา ผูที่มีอํานาจและหนาที่ในการปกครองบังคับบัญชาสูงสุด

ของกองทัพเรือ 
๖. “ผูใชงาน” หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกองทัพเรือ รวมถึง

บุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองทัพเรือที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเขาใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๗. “ผูดูแลระบบ” หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ใหมีหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลระบบงานสารสนเทศของหนวยน้ัน ๆ 

๘. “ผูดูแลเครือขาย” หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ใหมีหนาที่
รับผิดชอบใหเปนผูดูแลเครือขายสารสนเทศของหนวยน้ัน ๆ 
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๙. “ผูดูแลฐานขอมูล” หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ใหมีหนาที่
รับผิดชอบใหเปนผูดูแลฐานขอมูล 

๑๐. “สิทธิของผูใชงาน” หมายความวา สิทธิทั่วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด           
ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ หรือเพื่อการเขาถึงเขาใชสารสนเทศและสินทรัพยสารสนเทศ 

๑๑. “สินทรัพย”หมายความวา ขอมูล ระบบขอมูล และทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และหมายรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาในระบบสารสนเทศ 

๑๒. “การเขาถึงการใชงานสารสนเทศ” หมายความวา ความสามารถในการเขาไปใชงานสารสนเทศ 
ดวยวิธีการอาน ทํา สราง แกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลวงรูดวยประการใด ๆ สําหรับขอมูลคอมพิวเตอร 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ทั้งโดยการเขาถึงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และวิธีการทางกายภาพ  

๑๓. “การควบคุมการใชงานสารสนเทศ” หมายความวา การอนุญาตการกําหนดสิทธิ หรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงานเขาถึง หรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสและ     
ทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตดังกลาวสําหรับบุคคลภายนอก รวมทั้งการกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาถึง
โดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 

๑๔. “จดหมายอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวางกัน
โดยผานเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขายที่เช่ือมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงจะเปนไดทั้งตัวอักษร ภาพถาย
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียว หรือหลายคนก็ได 

๑๕. “บัญชีผูใชบริการ”หมายความวา รายช่ือผูมีสิทธ์ิใชงานเครื่องคอมพิวเตอรหรือใชบริการใน
ระบบเครอืขายของหนวย 

๑๖. “รหัสผาน” หมายความวา ตัวอักษร หรืออักขระ หรือตัวเลข ที่ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูล และระบบขอมูลในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมลูและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๗. “การพิสูจนยืนยันตัวตน” หมายความวา ข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยในการเขาใชระบบ
เปนข้ันตอนในการพิสูจนตัวตนของผูใชงาน ทั่วไปแลวจะเปนการพิสูจนโดยใชช่ือผูใช (Username) และ
รหัสผาน (Password) 

๑๘. “โปรแกรมประสงคราย” หมายความวา โปรแกรมคอมพิวเตอรชุดคําสั่ง และหรือขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดรับการออกแบบข้ึนมาที่มีวัตถุประสงคเพื่อกอกวนหรือสรางความเสียหาย ไมวาโดยตรง
หรือโดยออมแกระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขาย  

๑๙. “สื่อบันทึกพกพา” หมายความวา สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการบันทึกหรือจัดเก็บขอมูล   
ที่สามารถพกพาได  

๒๐. “ไฟรวอลล” หมายความวา เทคโนโลยีปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพื่อไมให   
ผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามาใชขอมูลและทรัพยากรในเครือขาย โดยใชทั้งฮารดแวร และหรือซอฟตแวรในการรักษา
ความปลอดภัย 

๒๑. “ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ” หมายความวา การรักษาไวซึ่งความปลอดภัย   
ในบริบทของการรักษาความลับความเช่ือถือไดและความพรอมใชงานของขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศ 
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๒๒. “เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย” หมายความวา เหตุการณที่เกิดข้ึนกับระบบ

สารสนเทศของหนวย หรือเหตุการณที่สงสัยวาจะเปนจุดออน ซึ่งมีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย      
ดานสารสนเทศโดยผลที่เกิดข้ึน อันสงทําใหเกิดการหยุดชะงักตอกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานสําคัญ
การละเมิดตอกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนดตาง ๆ การทําใหภาพลักษณและช่ือเสียงเสื่อมเสีย   

๒๓.  “สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด” หมายความวา 
เหตุบกพรอง หรือเหตุละเมิดดานความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งทําใหระบบสารสนเทศสูญเสียการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการใหบริการตาง ๆ  แตเพียงบางสวนหรือทั้งหมด จากการถูกบุกรุกหรือโจมตีทางชองโหว และความมั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคามจากภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ 
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นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทพัเรอื 

 
 กองทัพเรือไดกําหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ สําหรับใช   
เปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมทั้งใชเปนกรอบ
สําหรับการกําหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ ซึ่งผูใชงาน 
ผูดูแลระบบสารสนเทศ และผูบังคับบัญชาของหนวยตาง ๆ ตองรับทราบและยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งน้ีเพื่อให
การดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกองทัพเรือ มีความมั่นคงปลอดภัยและเช่ือถือได และเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด โดยนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือมีดังน้ี  

๑. การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ  
 การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ เพื่อจัดการการเขาถึง และการใชงานสารสนเทศของกําลังพล
ของกองทัพเรือ ใหเปนไปดวยความปลอดภัย สอดคลอง และเหมาะสมตามความจําเปนของภารกิจ ขอบเขต
หนาที่ความรบัผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑.๑ การเขาถึงระบบสารสนเทศจะตองปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการรักษาความปลอดภัยดาน
สารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ และหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติมภายหลัง โดยใหความสําคัญในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวบุคคล อาคาร สถานที่ และพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศอยางเครงครัด ทั้งน้ีการเขาถึง
ระบบสารสนเทศจะตองไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจ โดยคํานึงถึงความจําเปนตามหนาที่ภาระงาน และตอง
ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ีระบบสารสนเทศที่มี          
ช้ันความลับ ตองมีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือ
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการหรือระเบียบอื่นใดที่กําหนดเปนอยางอื่น  ตลอดจนตอง
สรางความรูความเขาใจใหแกกําลังพล ใหมีความตระหนักรูถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
รวมทั้งตองกําหนดบทลงโทษหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามที่กําหนด 
 ๑.๒ การเขาถึงระบบเครือขาย ตองจัดการการเขาถึงระบบเครือขายใหสามารถเขาใชงานไดอยางทั่วถึง 
สอดคลอง และเหมาะสมกับความตองการใชงานตามภารกิจของผูใชงาน รวมทั้งเปนไปตามสิทธิที่ไดรับ           
รวมทั้งตองบันทึกขอมูลการเขาใชงานระบบเครือขาย เพื่อใชในการยืนยันตัวผูใชงาน และการตรวจสอบภายหลัง 
ตลอดจนตองดําเนินการปองกันการบุกรุก การเช่ือมตอทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งควบคุมการ
เขาถึงพอรต สําหรับการตรวจสอบเครือขาย และการปรับแตงคาของระบบตาง ๆ 
 ๑.๓ การเขาถึงระบบปฏิบัติการจะตองไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจ โดยตองควบคุมการเขาถึง และใชงาน
ระบบปฏิบัติการใหเปนไปตามสิทธิและความจําเปน รวมทั้งตองบันทึกเขาถึง และใชงานระบบปฏิบัติการ 
เพื่อการตรวจสอบภายหลัง  ตลอดจนตองควบคุมการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน ที่มีผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ 
 ๑.๔. การใชงานระบบสารสนเทศ จากโปรแกรมประยุกต หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ   ที่ผานอุปกรณคอมพิวเตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่จากภายนอก ตองไดรับการอนุญาตจากผูที่มีอํานาจ และตองมีการควบคุม เพื่อมิใหเกิดผล
กระทบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
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๒. ระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศ 
 หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ตองดูแลระบบสารสนเทศใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 
รวมทั้งตองจัดใหมีระบบสํารองของสารสนเทศ  และตองสํารองขอมูลที่มีความสําคัญสําหรับปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งใหจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) ในกรณีที่เกิด
เหตุการณที่สงผลทําใหระบบสารสนเทศไมสามารถใชงานได รวมทั้งใหมีการทดสอบ และทบทวนแผนดังกลาว 

๓. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
 หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ตองตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ
ระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบ
ภายในหนวย หรือ  ผูตรวจสอบอิสระจากภายนอกหนวย 
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กระบวนการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทพัเรือ 
 

 เพื่อใหการนํานโยบายในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรอืไปสูการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน จึงไดจัดทําขอปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
กองทัพเรือซึ่งไดกําหนดความรับผิดชอบของหนวยและผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติดังน้ี 
 ๑. หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามนโยบายและ           
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรืออยางเครงครัด โดยผูบังคับบัญชา
ตองกํากับดูแล และควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศใหเปนไปตามที่กําหนด 
 ๒. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของกองทัพเรือในสวนของกําลังพล มีดังตอไปน้ี 

  ๒.๑ ผูใชงานตองรับผิดชอบดังน้ี 
   ๒.๑.๑ ตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
กองทัพเรือน้ีอยางเครงครัด และตองไมละเลยตอหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
   ๒.๑.๒ ไมเขาถึง เปดเผย เปลี่ยนแปลง แกไข หรือทําลายโดยไมไดรับอนุญาต หรือทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ 
   ๒.๑.๓ ไมรบกวน หรือแทรกแซงการสื่อสารในเครือขายสารสนเทศของกองทัพเรือ 
   ๒.๑.๔ รายงานเหตุการณความเสี่ยง จุดออน หรือเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่พบไปยัง
ผูบังคับบัญชา และผูดูแลระบบโดยเร็วที่สุด 
  ๒.๒ กรณีที่ระบบสารสนเทศหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเน่ืองมาจาก
ความบกพรองละเลยหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ดาน

สารสนเทศ ใหผูบังคับบัญชาของหนวยปฏิบัติดังน้ี 
   ๒.๒.๑ ใหแจงรายงานการละเมิดตามสายการบังคับบัญชาใหหนวยเหนือ และหนวยที่เกี่ยวของทราบ
   ๒.๒.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด และผูรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด 
   ๒.๒.๓ พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเกิดข้ึนซ้ําอีก 
   ๒.๒.๔ ในกรณีที่การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดผลกระทบกระเทือนเสียหายอยาง
รายแรง ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีปฏิบัติ หากจําเปนให
รายงานหนวยเหนือไดตามความเหมาะสม 
  ๒.๓ หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ เมื่อไดรับแจงวาไดเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
ใหดําเนินการดังน้ี 
   ๒.๓.๑ พิจารณาวาขอมูลสารสนเทศ เอกสาร กรรมวิธีขอมูลตาง ๆ ประมวลลับ หรือรหัสผาน       

ที่จําเปน ในการใชเครือขายสื่อสารขอมูลสารสนเทศไดรับผลกระทบกระเทือนหรือเกิดเสียหายหรือไมอยางไร 
   ๒.๓.๒ ขจัดความเสียหายที่เกิดข้ึน หรือคาดวาจะเกิดข้ึนจากการละเมิดโดยทันที โดยตองแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีปฏิบัติพรอมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร 
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 ๓. เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ในฐานะผูอํานวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ  ตามระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ    
เปนผูรับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศในภาพรวมของกองทัพเรือ ทั้งน้ีใหดําเนินการทบทวนปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือทุก ๆ ๒ ป เพื่อใหมี
ความทันสมัยอยางตอเน่ือง และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม  
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แนวปฏบิตัิในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทพัเรือ 
 

 แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชงานระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ เพื่อใหระบบสารสนเทศของ
กองทัพเรือมีความมั่นคงปลอดภัย โดยแนวปฏิบัติมีดังตอไปน้ี 

๑. ขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (Access control)  
 ขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศของหนวย มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการเขาถึง 
ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และการใชงานสารสนเทศ  
ใหเหมาะสมตามความจําเปนตอภารกิจหนาที่ของผูใชงาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบการใชงานไดภายหลัง    
โดยมีขอกําหนดดังน้ี 
 ๑.๑ หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ตองจัดการการเขาถึงและควบคุมการใชงานระบบ
สารสนเทศของหนวย โดยกําหนดเปนมาตรการ ๔ ดานดังน้ี 
  ๑.๑.๑ ดานการเขาถึงระบบสารสนเทศทั่วไป ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ ใหเขาถึง
ระบบสารสนเทศตามความจําเปนตอภารกิจหนาที่ของผูใชงานน้ัน ๆ ทั้งน้ีผูดูแลระบบมีหนาที่ในการตรวจสอบ
การอนุมัติ และกําหนดสิทธ์ิในการผานเขาสูระบบของผูใชงาน โดยการขออนุญาตเขาระบบงานน้ันจะตองมี
การทําเปนบันทึกและกรอกแบบเอกสารที่กําหนด เพื่อขอสิทธ์ิในการเขาสูระบบเฉพาะในสวนที่จําเปน      
โดยคํานึงถึงประเภทขอมูลและช้ันความลับ และใหมีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกลาวจากผูบังคับบัญชาหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไวเปนหลักฐาน โดยผูดูแลระบบจะอนุญาตใหผูใชงานเขาสู
ระบบ เฉพาะในสวนที่จําเปนตองรูตามหนาที่งานเทาน้ัน เน่ืองจากการใหสิทธ์ิเกินความจําเปนในการใชงาน     
จะนําไปสูความเสี่ยงในการใชงานเกินอํานาจหนาที่ ดังน้ันการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงระบบงานตองกําหนด
ตามความจําเปนข้ันตํ่าเทาน้ัน 
  ๑.๑.๒ ดานการเขาถึงระบบเครือขายสารสนเทศ  ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูดูแลเครือขาย
ตามสิทธิ และความจําเปนในการเขาถึงเครือขายกอนที่จะเขาใชงาน โดยผูดูแลเครือขายมีหนาที่ตรวจสอบ   
การอนุมัติ และกําหนดการอนุญาตในการผานเขาสูเครือขายตามสิทธ์ิและความจําเปนในการปฏิบัติงาน
เทาน้ัน ทั้งน้ีผูดูแลเครือขายจะตองจัดใหมีการบันทึกการใชงานของผูใชงาน ตลอดจนการเฝาระวังการใชงาน
ไมใหผูใชงานลวงละเมิดความปลอดภัย ลวงละเมิดสิทธ์ิการใชงาน ลวงละเมิดสิทธ์ิของผูใชงานอื่น ๆ  อีกดวย 
  ๑.๑.๓ ดานการเขาถึงระบบปฏิบัติการ ผูใชงานตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบระบบปฏิบัติการ 
ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทัพเรือ จึงจะสามารถเขาถึงการใชงานได โดยผูรับผิดชอบระบบปฏิบัติการ มีหนาที่
ตรวจสอบสิทธ์ิอนุญาตใหเขาใชงานระบบปฏิบัติการของผูใชงาน และควบคุมการใชงานใหเปนไปตามสิทธ์ิ 
และความจําเปนในการใชงาน รวมถึงบันทึกการใชงานของผูใชงาน ตลอดจนการเฝาระวังการใชงานไมให
ผูใชงานลวงละเมิดความปลอดภัย ลวงละเมิดสิทธ์ิการใชงาน รวมถึงลวงละเมิดสิทธ์ิของผูใชงานอื่น ๆ อีกดวย 
  ๑.๑.๔ ดานการเขาถึงโปรแกรมประยุกต ผูใชงานตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบโปรแกรม
ประยุกต ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทัพเรือ จึงจะสามารถเขาถึงการใชงานได โดยผูรับผิดชอบโปรแกรม
ประยุกต มีหนาที่ตรวจสอบสิทธ์ิอนุญาตใหเขาใชงานโปรแกรมประยุกตของผูใชงาน และควบคุมการใชงานให
เปนไปตามสิทธ์ิ และความจําเปนในการใชงาน รวมถึงการบันทึกการใชงานของผูใชงาน ตลอดจนการเฝาระวังการ
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ใชงานไมใหผูใชงานลวงละเมิดความปลอดภัย ลวงละเมิดสิทธ์ิการใชงาน รวมถึงลวงละเมิดสิทธ์ิของผูใชงานอื่น ๆ 
อีกดวย 
 ๑.๒ ผูดูแลฐานขอมูล ตองกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลของผูใชงาน โดยตองจําแนก
สิทธิการเขาถึงขอมูลในแตประเภทของผูใชงาน อันไดแก การอานอยางเดียว การสรางขอมูล การปอนขอมูล 
การแกไขขอมูล การอนุมัติ ขอมูลไมมีสิทธ์ิเขาถึง โดยพิจารณาตามความจําเปนตอการใชงานตามภารกิจ
หนาที่ของผูใชงานน้ัน ๆ รวมทั้งตองดําเนินการทบทวนสิทธิอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปน 
หรือระงับสิทธ์ิที่ไดรับ หากหมดความจําเปนในการใชงาน 

 ๑.๓ ผูดูแลฐานขอมูลตองกําหนดการจัดการเกี่ยวกับขอมูลดังน้ี 
  ๑.๓.๑ กําหนดประเภทของขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลใชภายใน
และขอมูลช้ันความลับ 
  ๑.๓.๒ กําหนดแนวทางในการจัดหมวดหมูขอมูลช้ันความลับ โดยพิจารณาจาก 
   - แหลงที่มาของขอมูล โดยหากขอมูลน้ันมาจากภายนอก และเปนขอมูลลับช้ันความลับ    
ก็จะตองคงไวดังเดิม หรือหากขอมูลน้ันมาจากอินเทอรเน็ต ช้ันความลับก็จะเปนประเภทเปดเผยได เปนตน 
   -  วิธีการนําไปใชประโยชน หากขอมูลน้ันสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได     
หรือหากถูกเปดเผยจะสงผลกระทบดานระบบงบประมาณของหนวย ขอมูลน้ีจะอยูในประเภทลับ 
   -  จํานวนบุคคลที่รับทราบ โดยขอมูลใดสามารถเปดเผยตอผูใชงานขอมูลเปนจํานวนมาก 
ช้ันความลับจะเปนขอมูลเปดเผยได 
   -  ผลกระทบหากมีการเปดเผย ขอมูลใดหากถูกเปดเผยจะมีผลกระทบดานช่ือเสียง   
ดานภาพลักษณ ดานการงบประมาณ  ดานการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่หนวยกําหนดตองปฏิบัติตาม 
หรือดานการมีสวนไดสวนเสียของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะสามารถจัดอยูในประเภทใชภายในเทาน้ัน
หรือประเภทช้ันความลับ 
  ๑.๓.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อจัดการกับขอมูลตามระดับช้ันความลับใหปฏิบัติดังน้ี 
 - ผูดูแลฐานขอมูลตองกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บขอมลู และวิธีปฏิบัติในการควบคุมการ
เขาถึงขอมูลแตละประเภท ช้ันความลับของผูใชงานของแตละบุคคล ทั้งการเขาถึงโดยตรงและการเขาถึงผาน
ระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทช้ันความลับ 
 - ผูดูแลฐานขอมูลหรือเจาของขอมูลจะตองมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธ์ิในการ
เขาถึงขอมูลของผูใชงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธ์ิตาง ๆ ที่ใหไวยังคงมีความเหมาะสม 
 - การเขาถึงขอมูลประเภทช้ันความลับ จะตองมีการพิสูจนตัวตนผูใชงานทุกครั้ง  
 - การรับสงขอมูลสําคัญผานเครือขายสาธารณะ ผูใชงานตองไดรับการเขารหัส (Encryption) 
ที่เปนมาตรฐานสากล  
 - ใหเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการเขาถึงขอมูลช้ันความลับตามระยะเวลาที่กําหนด   
 - ใหกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ในกรณีที่นําเครื่อง
คอมพิวเตอรออกนอกพื้นที่ การสงเครื่องคอมพิวเตอรไปตรวจซอม ตองสํารอง หรือลบขอมูลที่สาํคัญที่เกบ็อยู
ในสื่อบันทึกกอน  
 ๑.๓.๔  การกําหนดชวงเวลาและชองทางการเขาถึงสารสนเทศมีดังน้ี 
  - ระบบงานบริการ e-Service (Front Office) สําหรับผูใชงานทั่วไป สามารถเขาถึงไดตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง โดยผานระบบ Internet 
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   - ระบบงานภายในกองทัพเรือ (Back Office) สําหรับใชงานไดเฉพาะขาราชการของกองทัพเรือ 
ตามสิทธ์ิที่ไดรับอนุญาต  โดยสามารถเขาใชงานไดตลอด ๒๔ ชม. โดยผานระบบ Intranet 
  ๑.๓.๕ มาตรการทําลายสื่อบันทึกขอมูลเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลสําคัญที่ยังคงคางอยู โดยปฏิบัติตาม
แนวทางดังน้ี 

ประเภทสื่อบันทึกขอมูล วิธีการทําลาย 
Flash Drive ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย 

กระดาษ ใชการตัดดวยเครื่องทําลายเอกสาร 
แผน CD/DVD ใชการตัดดวยเครื่องทําลายเอกสาร 

เทป ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหายหรือเผาทําลาย 
ฮารดดิสก ใชการทําลายขอมลูบนฮารดดิสกดวยวิธีการฟอรแม็ต (Format) ตามมาตรฐาน

การทําลายขอมลูบนฮารดดิสก ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา         
DOD 5220.33-M (ซึ่งมกีารฟอรแม็ตเปนจํานวนหลายรอบ) 

 ๑.๓.๖ ใหกําหนดมาตรการปองกันขอมูลสาํคัญที่มีการสัง่พิมพออกมาทางเครื่องพิมพ เพื่อปองกัน
การเขาถึงโดยผูอื่น 
 ๑.๓.๗ จัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูล และสื่อบันทึกขอมูลสําคัญ และมีการทบทวนบัญชี
รายช่ืออยางสม่ําเสมอ 
 
๒. ขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (Business requirements for 
access control)  
 ผูดูแลระบบ ตองควบคุมและจํากัดสิทธิของผูใชงาน เพื่อสามารถเขาถึงและใชงานสารสนเทศตามความเหมาะสม
ของภารกิจ และขอบเขตรับผิดชอบงานของผูใชงานแตละบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดสิทธ์ิการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ จะตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาของ
ผูใชงาน รวมทั้งตองทบทวนสิทธ์ิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากการใหสิทธิเกินความจําเปนในการใชงาน จะ
นําไปสูความเสี่ยงในการเขาถึงที่เกินอํานาจหนาที่  
 ๒.๑ การควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 

๒.๑.๑ การกําหนดสิทธ์ิการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ อันไดแก ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม
ประยุกตจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายไรสาย ระบบอินเทอรเน็ต  ตองใหสิทธ์ิเฉพาะการปฏิบัติงานใน
หนาที่เทาน้ัน และตองไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชา รวมทั้งตองทบทวนสิทธ์ิ
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

๒.๑.๒ ผูดูแลระบบ ตองทบทวนบัญชีผูใชงานทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อปองกัน
การเขาถึงระบบโดยไมไดรับอนุญาต โดยใหปฏิบัติดังน้ี 
 -  พิมพรายช่ือของผูที่ยังมีสิทธิในระบบงานสารสนเทศแยกตามหนวยงานภายในของกองทัพเรือ 
 -  จัดสงรายช่ือน้ันใหกับผูบังคับบัญชาของหนวยตาง ๆ เพื่อดําเนินการทบทวนวามีรายช่ือ     
ที่หมดสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศไปแลวหรือไม หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ แตยังไมไดมีการแกไขสิทธิ
การเขาถึงใหถูกตองหรือไม 
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 ผูบังคับบัญชาของหนวยแจงหรืออนุมัติรายช่ือของผูมีสิทธ์ิในระบบงานสารสนเทศที่ไดรับ
การแกไขใหถูกตองแลว 

 -  ผูดูแลระบบดําเนินการแกไขขอมูลผูมีสทิธ์ิใหถูกตอง ตามที่ไดรับแจงหรือไดรับการอนุมัติ 
๒.๒ ขอกําหนดในการใชงานระบบสารสนเทศ 

๒.๒.๑ แนวทางปฏิบัติในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใหปฏิบัติดังน้ี 
-  ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกองทัพเรือให

เหมาะสมกับการเขาใชบริการและหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน รวมทั้งใหทบทวนสิทธ์ิการเขาใชงาน
อยางสม่ําเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนตนสังกัด การลาออกจากราชการ การเกษียณอายุ 

-  ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธ์ิบัญชีรายช่ือผูใชงานใหม และรหัสผานสําหรับการใชงานครั้งแรก 
เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกองทัพเรือ 

-  ผูใชงานจะตองกําหนดรหัสผานที่ดี (Good Password) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุ
ในขอ ๔.๑.๒ 

-  รหัสผานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส เวลาใสรหัสผานตองไมปรากฏ หรือแสดงรหัสผาน
แตตองแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ “ * ” หรือ  “” แทนตัวอักษรของรหัสน้ัน ๆ ในการพิมพแตละ
ตัวอักษร 

-  ผูใชงานตองใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกองทัพเรือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐ เพื่อใชในการติดตองานราชการ 

-  หามผูใชงานต้ังคาการใชโปรแกรมชวยจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password)  
ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

-  ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผานอยางสม่ําเสมอ 
-  ผูใชงานตองระมัดระวังในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอ

กองทัพเรือ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ สรางความนารําคาญตอผูอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และ     
ไมแสวงหาประโยชน หรืออนุญาตใหผูอื่นแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจจากการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบเครือขายของกองทัพเรือ 

-  หลังจากการใชงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น ผูใชงานตองทําการออกจาก
ระบบ (Log out) ทุกครั้ง เพื่อปองกันบุคคลอื่นเขาใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

-  ผูใชงานตองตรวจสอบเอกสารที่แนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสกอนทําการเปด เพื่อทํา
การตรวจสอบแฟมขอมูล โดยใชโปรแกรมปองกันไวรัส เพื่อปองกันการเปดแฟมขอมูลที่เปน Executable File 

-  ผูใชงานตองไมเปดหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือขอความที่ไดรับจากผูสงที่ไมรูจัก 
๒.๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต มีดังน้ี 

-  ผูดูแลเครือขายตองกําหนดเสนทางการเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอร เพื่อการเขาใชงาน
อินเทอรเน็ต ตองเช่ือมตอผานระบบรักษาความปลอดภัย 

- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา กอนทําการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต เพื่อใชงานโปรแกรมเขาชมเว็บไซต (Web Browser) ตองมีการติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส 
และทําการอุดชองโหวของระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมเขาชมเว็บไซตติดต้ังอยูกอนการใชงาน 

-  ผูใชงานตองไมใชเครือขายอินเทอรเน็ตของกองทัพเรือ เพื่อหาประโยชนในเชิงธุรกิจ
สวนตัว และการเขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม 
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-  ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธ์ิของผูใชงานในการเขาถึงแหลงขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อประสิทธิภาพของเครือขาย และความปลอดภัยทางขอมูล 

-  หามผูใชงานเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับทางราชการ โดยไมไดรับอนุญาตผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

-  ผูใชงานมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลคอมพิวเตอรที่อยู
บนอินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน 

-  การใชงานกระดานสนทนา (Web Board) ของหนวย ผูใชตองไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
ขอมูลสวนบุคคล และเปนความลับของทางราชการโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งตองไมบันทึกขอมูลที่เปนการ
ใสรายใหรายบุคคลอื่น และการบันทึกขอมูลที่ผิดกฎหมายตาง ๆ 

-  หลังจากใชงานอินเทอรเน็ตเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการออกจากระบบ(Log out)        
เพื่อปองกันการเขาใชงานโดยบุคคลอื่น ๆ 

-  ผูใชงานตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
อยางเครงครัด 

๒.๒.๓ การเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหปฏิบัติดังน้ี 
   - การขอเปดใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานโทรศัพทเลขหมายเอกชน
จะตองเสนอขออนุมัติกองทัพเรือ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความจําเปนในการใชงาน 
   - การเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง จะตองไมเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรของทางราชการ   
ที่เช่ือมตอกับเครือขายภายในกองทัพเรือ (Intranet) หรือเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวที่มีขอมูลขาวสารของ
กองทัพเรือที่เปนช้ันความลับ และ/หรือขอมูลที่สงผลกระทบดานความมั่นคงของประเทศโดยเด็ดขาด 

๒.๒.๔ การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย ใหปฏิบัติดังน้ี 
  -  ผูใชงานที่ตองการเขาถึงระบบเครือขายไรสายภายในกองทัพเรือจะตองทําการลงทะเบียน

กับผูดูแลระบบ และตองไดรับการพิจารณาอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนการใชงาน 
  -  ผูดูแลระบบเครือขายตองทําการลงทะเบียน กําหนดสิทธ์ิผูใชงานในการเขาถึงระบบ

เครือขายไรสายใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนสิทธ์ิการเขาถึง
อยางสม่ําเสมอ 

  -  ผูดูแลระบบเครือขาย ตองใชซอฟทแวรและหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือขายไรสายอยางสม่ําเสมอ 

  -  การระบุอุปกรณที่จะเขาใชงานในเครือขายไรสายของกองทัพเรือ นอกจากการลงทะเบียน
การใชงานแลว จะตองแจงคา MAC address ของเครื่องหรืออุปกรณที่จะเขามาใชงานเพื่อใหผูรับผิดชอบ
เครือขายไรสายของกองทัพเรือบันทึกเปนหลักฐานการเขาใชงานตอไป 

๒.๒.๕ ผูดูแลระบบตองพิจารณาการเช่ือมโยงถึงกันของระบบงานสารสนเทศตามภารกิจของหนวยตาง ๆ 
โดยพิจารณาประเด็นทางดานความมั่นคงปลอดภัย และจุดออนตาง ๆ กอนตัดสินใจใชขอมูลรวมกันในแตละ
ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเช่ือมโยงเขาดวยกันระหวางหนวยภายในกองทัพเรือ        
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่จะมาขอเช่ือมโยงกับกองทัพเรือ เปนตน โดยมีแนวทางพิจารณาดังน้ี 
 -  กําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมปองกันและบริหารจัดการการใชขอมูลรวมกัน 

- พิจารณาจํากัดหรือไมอนุญาตการเขาถึงขอมลูสวนบุคคล 
 - พิจารณาวามีกําลังพลใดบางที่มสีิทธ์ิหรือไดรบัอนุญาตใหเขาใชงาน 
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 - พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผูใชงาน 
 - ไมอนุญาตใหมกีารใชงานขอมลูสําคัญ หรอืขอมูลที่กําหนดช้ันความลับรวมกัน ในกรณีที่
ระบบไมมีมาตรการปองกันเพียงพอ 

๒.๒.๖ ผูดูแลระบบตองบนัทึกเหตุการณที่เกี่ยวของกับการใชงานสารสนเทศ (Audit Logging) ของ
ระบบงานภายในกองทัพเรือ โดยบันทึกเปน Log File ที่ใชเก็บขอมูลการเขาถึงระบบของผูใชงาน เพื่อตรวจสอบ
วาใครเขามาใชงานระบบ การตรวจสอบการบุกรุก รวมไปถึงการตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน โดยจัดทํา
รายงานเบื้องตนสรุปขอมูลวา ใคร (Who) ทําอะไร (What) เมื่อไหร (When) ที่ไหน (Where) และอยางไร 
(How) โดยขอมูลที่จัดเก็บมีดังน้ี 

- ขอมูลช่ือบญัชีผูใชระบบงาน 
- ขอมูลวันเวลาที่เขาถึงระบบงาน 
- ขอมูลวันเวลาที่ออกจากระบบงาน 
- ขอมูลเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึน 
- ขอมูลช่ือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน 
- ขอมูลการเขาถึงระบบ (Log in) ทั้งที่สําเร็จ และไมสําเร็จ 
- ขอมูลความพยายามในการเขาถึงทรัพยากร ทั้งการเขาถึงที่สําเร็จ และไมสําเร็จ 
- ขอมูลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือการกําหนดคา (Configuration) ของระบบงาน 
- ขอมูลแสดงการใชสิทธิตาง ๆ  
- ขอมูลแสดงการใชงานโปรแกรมประยุกต (Application Program)  
- ขอมูลแสดงการเขาถึงแฟมขอมูล (File) และการกระทํากับแฟมขอมูล (File) 
- ขอมูลไอพีแอดเดรสที่เขาถึง 
- ขอมูลโพรโตคอลของเครือขายที่ใชงาน 
- ขอมูลการแจงเตือนเกี่ยวกับการเขาถึงระบบจากการบุกรุก 
- ขอมูลแสดงการหยุดการทํางานของระบบปองกันการบุกรุก 
- ขอมูลแสดงการหยุดการทํางานของระบบงานสําคัญ ๆ 
- ขอมูลแสดงการสํารองขอมูลไมสําเร็จ 

 
๓. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User access management)  

 การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User access management) มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม   
การเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว และสรางความตระหนักรูของผูใชงานในเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security awareness) โดยการบริหารจัดการการเขาถึงของ
ผูใชงาน มีดังน้ี 
 ๓.๑ หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะตองสรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงานเพื่อให
เกิดความตระหนัก และความเขาใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไม
ระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ  ทั้งน้ี กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปนหนวยรับผิดชอบ  
ในการเปดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security) 
ใหแกกําลังพลของกองทัพเรือ 
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 ๓.๒ ผูดูแลระบบตองดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนผูใชงาน (User registration) ดังน้ี 
  ๓.๒.๑ การลงทะเบียน มีข้ันตอนดังน้ี 
 - หนวยตนสังกัดของผูใชงานใหม แจงขอมูลการขอลงทะเบียนผูใชงานใหมเปน       
ลายลักษณอักษร ตามสายการบังคับบัญชาใหผูดูแลระบบ 
 -  ผูดูแลระบบพิจารณาขอมูลการขอลงทะเบียนของผูใชงานใหม โดยตรวจสอบความ
ถูกตองวาเปนผูใชงานจริง และไดรับสิทธ์ิในการใชงานตามคํารองขอลงทะเบียนอยางถูกตอง 
  - เมื่อผูดูแลระบบพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนผูใชงานใหมแลว ใหแจงผลการอนุมติัตาม
สายการบังคับบัญชาใหผูบังคับบัญชา และผูใชงานใหมทราบตอไป 
  ๓.๒.๒ การยกเลิกสิทธ์ิการใชงาน มีข้ันตอนดังน้ี 
  - หนวยตนสังกัดของผูใชงานแจงขอมูลการขอยกเลิกสิทธ์ิการใชงานเปนลายลักษณ
อักษร ตามสายการบังคับบัญชาใหผูดูแลระบบ 
  - ผูดูแลระบบพิจารณาขอมูลการขอยกเลิกสิทธ์ิการใชงาน โดยตรวจสอบใหถูกตองวา
ไดรับการยกเลิกสิทธ์ิในการใชงานตามคํารองอยางถูกตอง 
  -  เมื่อผูดูแลระบบพิจารณาอนุมัติใหยกเลิกสิทธ์ิการใชงานแลว ใหแจงผลการอนุมัติ     
ตามสายการบังคับบัญชาใหผูบังคับบัญชาและผูใชงานน้ันทราบตอไป 
  ๓.๒.๓ ไมอนุญาตใหผูใชงานเขาใชระบบงานสารสนเทศเขาใชระบบจนกวาจะไดรับอนุมัติแลว 
  ๓.๒.๔ กําหนดบัญชีช่ือผูใชงานแยกกันเปนรายบุคคล กลาวคือไมกําหนดบัญชีช่ือผูใชงาน         
ที่ซ้ําซอนกัน และถือวาบัญชีผูใชงานเปนการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานตอไป 
  ๓.๒.๕ จํากัดการใชงานบัญชีช่ือผูใชงานแบบกลุมซึ่งมีการใชงานรวมกัน จะอนุญาตใหใชงานได         
ก็ตอเมื่อมีเหตุผลความจําเปนในการใชงานเทาน้ัน และผูใชงานบัญชีแบบกลุมตองรับผิดชอบการใชงานรวมกัน 
  ๓.๒.๖ จัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนของใชงาน สําหรับใชอางอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง 
 ๓.๓ การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (User management) ใหปฏิบัติดังน้ี 
  ๓.๓.๑ ผูดูแลระบบตองควบคุมและจํากัดสิทธิของผูใชงาน เพื่อสามารถเขาถึงและใชงานระบบ
สารสนเทศตามความเหมาะสมของภารกิจและขอบเขตงานรับผิดชอบของผูใชงานแตละบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
กําหนดสิทธ์ิการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาผูใชงาน
เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธ์ิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
 ๓.๓.๒ กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธ์ิพิเศษกับผูใชงาน ตองมีการพิจารณาการควบคุมผูใชงาน   
ที่มีสิทธ์ิพิเศษน้ันอยางรัดกุม เพียงพอ และตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากผูที่มีอํานาจ โดยมีแนวทาง
ดําเนินการดังน้ี 
 -  ควบคุมการใชงานอยางเขมงวด โดยกําหนดการใชงานเฉพาะกรณีจําเปนเทาน้ัน 
 - กําหนดชวงระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทเีมือ่พนระยะเวลาดังกลาว 
 - ใหมีการเปลี่ยนรหัสผานอยางเครงครัด  โดยใหเปลี่ยนรหัสผานทุกครั้งหลังหมดความจําเปน
ในการใชงาน หรือในกรณีที่มีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานาน ใหกําหนดวงรอบในการเปลี่ยน
รหัสผานทุกเดือน 
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 ๓.๔ ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการรหัสผานของผูใชงาน (User password management) ใหมีความ
มั่นคงปลอดภัยดังน้ี 
 ๓.๔.๑ ตองเก็บรักษารหัสผานของผูใชงานใหเปนความลับ 
 ๓.๔.๒ รูปแบบการกําหนดรหสัผาน ตองมีมากกวาหรอืเทากบั ๖ ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหวาง
ตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ ตัวเลข และสัญลักษณเขาดวยกัน 
 ๓.๔.๓ กําหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับผูใชงานใหยากตอการเดา และกําหนดช่ือบัญชีผูใชหรือรหัส
ผูใชงานตองไมซ้ํากันอีกดวย 
 ๓.๔.๔ เมื่อผูใชงานของหนวยงานลาออก หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบในระบบที่ขอสิทธ์ิ
การใชงาน ใหหนวยแจงผูดูแลระบบทันทีเพื่อเปลี่ยนสิทธ์ิ หรือถอดถอนสิทธ์ิ 
 ๓.๔.๕ การเปลี่ยนรหัสผาน ตองตรวจสอบบัญชีช่ือผูใชงาน และรหัสผานปจจุบันใหถูกตองกอนที่
จะอนุญาตใหเปลี่ยนรหัสใหม 
 ๓.๔.๖  ตองกําหนดข้ันตอนปฏิบัติสาํหรับการต้ังหรอืเปลีย่นรหัสผานที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 
 ๓.๕ การทบทวนสทิธ์ิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of user access rights) ใหปฏิบัติดังน้ี 
  ๓.๕.๑  ผูดูแลระบบเปนผูรับผิดชอบในการทบทวนสทิธ์ิการถึงของผูใชงาน 
 ๓.๕.๒ วงรอบการทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงของผูใชงานใหทบทวนทุก ๆ ๖ เดือน หรือเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสิทธ์ิของผูใช ไดแก การลาออก การยายหนวย เปนตน อีกทั้งการทบทวนสิทธ์ิตองพิจารณาถึงพฤติกรรม
การทํางานของผูใชงาน รวมทั้งถามีการเปลีย่นแปลงของระบบงานใหมจะตองมีการทบทวนสทิธ์ิการใชงานทกุ
ครั้งอีกดวย 
 ๓.๕.๓ การทบทวนสิทธ์ิผูดูแลระบบจะตองแจงรายงานการทบทวนสิทธ์ิเปนลายลักษณอักษรให
ผูบังคับบัญชาของหนวยอนุมัติใหดําเนินการตอไป 
 
๔. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities)  
 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงาน          
มีความเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีสวนรวมในการปองกันการเขาถึงระบบสารสนเทศโดย
ไมไดรับอนุญาต การเปดเผยการลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ
ประมวลผลสารสนเทศ โดยผูใชงานมีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
 ๔.๑ การใชงานรหัสผาน มีขอปฏิบัติดังน้ี 

๔.๑.๑ ผูใชงานตองใชงานรหัสผานของตนเอง หรือตามที่ไดรับอนุมัติเทาน้ัน และตองเก็บรักษา
รหัสผานใหเปนความลับ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามวิธีการบริหารจัดการรหัสผานอยางเครงครัด 

๔.๑.๒ หามผูใชงานกําหนดรหัสผานสวนบุคคล จากช่ือหรือนามสกุลของผูใชงาน หรือบุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชในพจนานุกรม หรือตัวเลขที่งายตอ
การคาดเดา เชน PASSWORD , 123456  ไมจดหรือบันทึกรหัสผานไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของ
บุคคลอื่น ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) และ       
ตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๆ ๖๐ วัน หรือทุกครั้งที่ไดรับการแจงเตือนใหเปลี่ยนรหัสผานใหมจาก
ผูดูแลระบบ 
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๔.๑.๓ ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากบัญชีของผูใชงาน (Username) ไมวา
การกระทําน้ันจะเกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม กรณีที่มีความจําเปนตองบอกรหัสผานแกผูอื่น หลังจาก
ดําเนินการเรียบรอยใหทําการเปลี่ยนรหัสผานใหมโดยทันที 

๔.๑.๔ เมื่อไดรับรหัสผานช่ัวคราวสําหรับการเขาใชงานครั้งแรก ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสใหมทันที   
ที่ล็อกอินเขาใชงานครั้งแรก 

๔.๑.๕ ผูใชงานตองทําการพิสูจนตัวตนทุกครั้ง กอนที่จะใชทรัพยสินหรือระบบสารสนเทศของ
กองทัพเรือ และหากการพิสูจนตัวตนน้ันมีปญหาไมวาจะเกิดจากรหัสผานการโดนล็อคก็ดี หรือเกิดจากความ
ผิดพลาดใด ๆ ก็ดี ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบทราบทันที ทั้งน้ีการพิสูจนตัวตนมีดังน้ี 

- คอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ตองทําการพิสูจนตัวตนในระดับไบออส (BIOS) 
กอนการใชงาน 

- คอมพิวเตอรทกุประเภทกอนการเขาถึงระบบปฏิบัติการตองทาํการพิสจูนตัวตนทุกครัง้ 
- การใชงานระบบคอมพิวเตอรอื่นในเครือขายจะตองทําการพสิูจนตัวตนทุกครั้ง 
- การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ตองทําการพิสูจนตัวตนและตองมีการบันทึกขอมูล 

ซึ่งสามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได 
 ๔.๒ การปองกันอปุกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ 
 ผูใชงานตองรับผิดชอบดูแลอปุกรณ หรือทรัพยสินเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง และตองปองกัน
ไมใหผูที่ไมมีสิทธิเขาใชงานสินทรัพยที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อปองกันการสูญหาย หรือเขาใชงานโดยไมได
รับอนุญาต ดังน้ี 

๔.๒.๑ กําหนดพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศในบริเวณที่เหมาะสม 
๔.๒.๒ เมื่อไมมีผูใชงาน ตองปดล็อคประตูและหนาตาง และจัดเก็บอุปกรณในสถานที่ปลอดภัย เพื่อ

การปองกันการโจรกรรมหรือลักลอบขโมยขอมูล 
๔.๒.๓ เมื่อผูใชงานเสร็จสิ้นการใชงานจะตองออกจากระบบสารสนเทศ หรือผูใชงานไมอยูที่เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการล็อคหนาจอทุกครั้ง และตองทําการพิสูจนตัวตนกอนการ
ใชงานทุกครั้ง 

๔.๒.๔ เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองทําการต้ังเวลาพักหนาจอ โดยต้ังเวลาในการพักหนาจอ
เมื่อไมมีผูใชงาน ๕ นาที และมีการใชรหัสผานในการเขาถึงใหมอีกครั้ง 

๔.๒.๕ ปองกันใหไมใหผูอื่นแอบใชกลองดิจิตอล เครื่องสําเนาเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร      
ในการลักลอบทําสําเนาเอกสารตาง ๆ โดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งตองนําเอกสารออกจากเครื่องพิมพทันที        
ที่พิมพงานเสร็จ 
 ๔.๓ การควบคุมสินทรพัยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพวิเตอร 

หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ตองมีการควบคุมไมใหมีการทิ้งหรือปลอยทรัพยสิน
สารสนเทศที่สําคัญใหอยูในสถานที่ที่ไมปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

๔.๓.๑ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security management)  ใหปฏิบัติดังน้ี 
 - กําหนดระดับความสําคัญของพื้นที่ หรือการจําแนกพื้นที่ใชงาน และมีการพิสูจนตัวตน

ดวยวิธีการแสดงบัตรผาน การใชบัตรแถบแมเหล็ก การใชรหัสผาน เพื่อควบคุมการเขา-ออกในพื้นที่ 
 - พื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายใน โดยเฉพาะศูนยขอมูลกลาง (Data Center) 

ใหติดต้ังสัญญาณเตือนภัยเพื่อแจงเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดข้ึน 
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๔.๓.๒ การจัดบริเวณสําหรับการเขาถึงหรือการสงมอบสิ่งอุปกรณโดยบุคคลภายนอก ใหปฏิบัติดังน้ี
 - จํากัดการเขาถึงพื้นที่ หรือบริเวณที่มีการสงมอบหรือขนถายสิ่งอุปกรณเพื่อปองกัน  
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 

- จํากัดบุคลากรซึ่งสามารถเขาถึงพื้นที่หรือบริเวณสงมอบน้ัน 
- ตรวจนับและลงทะเบียนหรือข้ึนบัญชีคุมสิ่งอุปกรณที่สงมอบโดยผูถูกจาง ผูขายหรือ    

ผูใหบริการภายนอก 
๔.๓.๓ การจัดวางและการปองกันอุปกรณ (Equipment Siting and Protection) ใหปฏิบัติดังน้ี 

 - จัดวางอุปกรณในพื้นที่หรือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาถึงพื้นที่ในหอง
ศูนยขอมูลกลาง (Data Center) ใหนอยที่สุด 
 - อุปกรณที่มีความสําคัญใหแยกเก็บไวอีกพื้นที่หน่ึงที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
 - ดําเนินการตรวจสอบระดับอุณหภูมิ ความช้ืน ใหอยูในระดับปกติ และดูแลสภาพแวดลอม
บริเวณหรือพื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายใน เพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณที่อยูในบริเวณ
ดังกลาว  

๔.๓.๔ ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทํางาน (Supporting Utilities) ใหปฏิบัติดังน้ี 
- จัดใหมีระบบสนับสนุนการทาํงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยที่เพียงพอตอ

ความตองการใชงาน โดยใหมีระบบดังน้ี ระบบสํารองกระแสไฟฟา (UPS) เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาสํารอง 
(Generator) ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและควบคุมความช้ืน และระบบปองกันอัคคีภัย 

- ตรวจสอบ หรือทดสอบระบบสนับสนุนเหลาน้ันอยางสม่าํเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบ
ทํางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการลมเหลวในการทํางานของระบบ 

๔.๓.๕ การควบคุมการเดินสายไฟสายสือ่สารและสายเคเบิ้ลอื่น ๆ (Cabling Security) ใหปฏิบัติดังน้ี 
 - เครือขายที่ตองวางผานเขาไปในบริเวณที่มีบุคคลภายนอกเขาถึงได ใหมีการรอยทอ
สายสัญญาณตาง ๆ เพื่อปองกันการดักจับสัญญาณ การตัดสายสัญญาณ และปองกันสัตวตาง ๆ กัดสาย 
 - การเดินสายสัญญาณสื่อสาร และสายไฟฟาแยกออกจากกนัเพื่อปองกนัการรบกวนของ
สัญญาณซึ่งกันและกัน 
 - จัดทําแผนผังสายสัญญาณสื่อสารตาง ๆ ใหครบถวนและถูกตอง 

๔.๓.๖ การควบคุมการนําสินทรัพยออกนอกหนวยงาน (Removal of Property) ใหปฏิบัติดังน้ี 
 - กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการนําสินทรัพยของ

หนวยออกไปใชงานนอก 
 - บันทึกขอมูลการนําสิ่งอุปกรณหรือทรัพยสินออกนอกหนวยไวเปนหลักฐาน เพื่อปองกัน
การสูญหายรวมทั้งบันทึกขอมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการนําสงคืนเรียบรอยเพื่อการตรวจสอบยอนหลัง 

๔.๓.๗ การทําลายขอมูลสําคัญ ซึ่งหมดความจําเปนในการใชงาน และยังคงคางในสื่อบันทึก     
ใหทําการ Delete หรือ Format ขอมูลออกจากสื่อบันทึกน้ัน 

๔.๓.๘ การทําลายสื่อบันทึกขอมูล ใหปฏิบัติตามมาตรการทําลายสือ่บันทึกขอมูล ตามขอ ๑.๓.๕ 
 ๔.๔ ใหนําวิธีการเขารหัสมาใชกับขอมูลช้ันความลับ โดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
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๕. การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network access control) 
 การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network access control) มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการเขาถึงการ
บริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

๕.๑ กําหนดมาตรการทางเครอืขายสือ่สารขอมูล เพื่อปองกันขอมลูในเครอืขายระบบงาน หรือบริการตาง ๆ        
จากการถูกเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต หรือถูกทําลาย โดยใหปฏิบัติดังน้ี 

๕.๑.๑ ผูใชงานจะสามารถเขาถึงเครือขายไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทาน้ัน ทั้งน้ี
ใหพิจารณาตามความจําเปนตามภาระงาน 

๕.๑.๒ กําหนดมาตรการปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเช่ือมโยงกับเครือขาย
สาธารณะ 

๕.๑.๓ บันทึกขอมูลพฤติกรรมการใชงาน และเก็บขอมูลของอุปกรณเครือขาย เพื่อใชในการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ 

๕.๑.๔ กําหนดมาตรการเพื่อเฝาระวังสภาพความพรอมใชของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง 

๕.๑.๕ ใชฮารดแวรหรือซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการเครือขาย เพื่อระบุ เฝาตรวจ และ
ติดตามสถานะอุปกรณในระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ 
 ๕.๒ การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชงานที่อยูภายนอกองคกร (User authentication for external connections) 
ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคล กอนที่จะอนุญาตใหเขาใชงานเครือขาย โดยมีแนวทางดังน้ี 

๕.๒.๑ จัดทําบัญชีผูใชงานที่อนุญาตใหสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของ
ผูใชงานที่อยูภายนอกหนวย 

๕.๒.๒ การเขาใชงานเครือขาย และระบบสารสนเทศของหนวยของผูใชงานที่อยูภายนอก ตองมี
การ Login และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และตองมีการ
บันทึกขอมูล ซึ่งสามารถบงบอกตัวตนบุคคลผูใชงานได 

๕.๒.๓ ผูดูแลระบบจะตองจัดการพิสูจนตัวตนของผูใชงานที่อยูภายนอก เมื่อจะเขาใชงานระบบ
ตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบของกองทัพเรือ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 - การแสดงตัวตน (Identification) คือข้ันตอนที่ผูใชแสดงตัวตนดวยช่ือของผูใช 
(Username) 
 - การพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) คือข้ันตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงวา
เปนผูใชตัวจริง ดวยวิธีการใชรหัสผาน (Password) หรือ การใชสมารทการด หรือ การใช USB token ที่มี
ความสามารถ PKI  
 - การเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพเรอืจากอินเทอรเน็ต จะมีการตรวจสอบผูใชงานดวย 
 - การเขาสูระบบจากระยะไกล (Remote access) จะตองมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจนตัวตน
ของผูใชงานดวยรหัสผาน หรือ วิธีการเขารหัส เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
 - การเขาสูระบบสารสนเทศของหนวยน้ัน จะตองมีวิธีการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน
ตัวตนอยางนอย ๑ วิธี  
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๕.๓ การติดต้ังและการเช่ือมตออุปกรณเครือขาย จะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่บริหารเครือขายและ
สัญญาณ กองโทรคมนาคม สํานักปฏิบั ติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
(กทค.สปก.สสท.ทร.) และตองจัดทําเปนบัญชีไวสําหรับการระบุอุปกรณบนเครือขาย โดยบัญชีดังกลาวตอง
ประกอบดวย วันเดือนป ที่ติดต้ังและเช่ือมตออุปกรณ ขอมูลทะเบียนหมายเลข IP รายละเอียดของอุปกรณที่
ติดต้ัง รวมถึงสถานที่ติดต้ังเพื่อใหสามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได 
 ๕.๔ การปองกันพอรตทีใ่ชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (remote diagnostic and configuration 
port protection) ระบบเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของกับเครือขาย ตองมีการปองกันการเขาถึงตัวอุปกรณ
ทางกายภาพ โดยตองติดต้ังอยูภายในหองที่สามารถจํากัดการเขาถึงได และตองกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบ 
พรอมกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงอุปกรณดังกลาวอยางชัดเจนในการกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร 
(Parameter) และมีการทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงและการกําหนดคาตัวแปร (Parameter) ตาง ๆ อยางนอยปละครั้ง 
นอกจากน้ีการกําหนดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร (Parameter) ตองแจงบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบ
ทุกครั้ง 

๕.๕ การแบงแยกเครือขาย และการควบคุมการเช่ือมตอทางเครือขาย ใหปฏิบัติดังน้ี 
๕.๕.๑ หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะตองทําการแยกเครือขายตามกลุมดวย

อุปกรณไฟรวอลลหรืออุปกรณเครือขายอื่น ๆ ดังน้ี 
      - กลุมบริการสารสนเทศ เปนระบบสารสนเทศที่ เขาถึงและใชงานโดยผู ใชงาน                                                          

 - กลุมระบบสารสนเทศ เปนระบบสารสนเทศพื้นฐาน ไดแก ระบบฐานขอมูล ระบบ Directory 
Service ซึ่งถูกใชงานโดยระบบสารสนเทศในกลุมบริการสารสนเทศ แตตองไมถูกเขาถึงโดยตรงจากผูใชงาน                                     

 - กลุมผูใชงาน เปนเครือขายคอมพิวเตอรของผูใชงาน 
๕.๕.๒ แนวทางการควบคุมการเช่ือมตอเครือขายที่แบงแยกชนิดตามขอ ๕.๕.๑ ดวยอุปกรณไฟรวอลล

หรืออุปกรณเครือขายอื่น ๆ  มีดังน้ี 
 -   ผูดูแลเครือขาย มีหนาที่ในการบริหารจัดการการติดต้ัง และกําหนดคาของไฟรวอลลทั้งหมด 

  - การกําหนดคาเริ่มตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธทั้งหมด 
  - เสนทางเช่ือมตออินเทอรเน็ต และบริการอินเทอรเน็ตที่ไมไดรับอนุญาตจะตองถูก

บล็อก (Block) โดยไฟรวอลล 
 - ผูใชงานอินเทอรเน็ตจะตองมกีาร Login account กอนการใชงานทุกครั้ง 
 - มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรวอลล จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 
 - การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลลจะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมาย     
ใหดูแลจัดการเทาน้ัน 
 - ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณไฟรวอลล จะตองสงคาไปจัดเก็บ       
ที่อุปกรณจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา ๙๐ วัน 
 - การกําหนดระเบียบในการใหบริการอินเทอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จะเปดพอรต
การเช่ือมตอพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปเฉพาะที่ไดอนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมีความจําเปนที่จะใชงานพอรต
การเช่ือมตอนอกเหนือที่กําหนด จะตองไดรับความยินยอมจากกองทัพเรือกอน 
 - การกําหนดคาการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของเครือขาย
จะตองกําหนดคาอนุญาตเฉพาะพอรตการเช่ือมตอทีจ่ําเปนตอการใหบริการเทาน้ัน โดยขอนโยบายจะตองถูก
ระบุใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนรายเครื่องที่ใหบริการจริง 
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 - จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตาง ๆ  ของอุปกรณไฟรวอลลเปนประจําทุกสัปดาห
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคา 
 - เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตาง ๆ จะตองไมอนุญาตให
มีการเช่ือมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปนโดยจะตองกําหนดเปนกรณีไป 
 - ผูดูแลเครือขาย มีสิทธ์ิที่จะระงับ หรือบล็อกการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
พฤติกรรมการใชงานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัย
จนกวาจะไดรับการแกไข 
 - การเช่ือมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแมขายหรือ
อุปกรณเครือขายภายใน จะตองบันทึกรายการของการดําเนินการตามแบบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบกอน 

๕.๕.๓ ผูใชงานที่ละเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของไฟรวอลลจะถูกระงับการใชงาน
อินเทอรเน็ต หรือเช่ือมตอเครือขายภายในโดยทันที 

๕.๕.๔ การเขาสูระบบเครือขายภายในของกองทัพเรือ โดยผานทางอินเทอรเน็ตจะตองไดรับการ
อนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชากอนที่จะสามารถใชงานไดในทุกกรณี 

๕.๕.๕ ผูดูแลเครือขายตองมีวิธีการจํากัดสิทธ์ิการใชงานเพื่อควบคุมผูใชงานใหสามารถใชงาน
เฉพาะเครือขายที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

๕.๕.๖ ผูดูแลเครือขายตองจํากัดเสนทางการเขาถึงเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน 
๕.๕.๗ ผูดูแลเครือขาย ตองจัดใหมีวิธีเพื่อจํากัดการใชเสนทางบนเครือขาย (Enforced Path) 

จากเครื่องคอมพิวเตอรใชงานไปยังเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ  
๕.๕.๘ ผูดูแลเครือขาย ตรวจสอบและปดพอรต (Port) ของอุปกรณเครือขายที่ไมมีความจําเปน

ในการใชงาน 
๕.๕.๙ ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยที่มีการเช่ือมตอไปยังระบบเครือขายอื่น ๆ  ภายนอกหนวยตอง

เช่ือมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก หรือโปรแกรมในการทํา Packet filtering  
๕.๕.๑๐ ผูดูแลเครือขาย มีสิทธิในการยุติการเช่ือมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงตอการบุกรุกระบบโดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา 
๕.๕.๑๑ ผูที่ถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดที่เปนการละเมิด การพยายามเขาถึงระบบ      

โดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทํางานของระบบสารสนเทศ จะถูกระงับการใชเครือขาย
ทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ หรือเปนการกระทําที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและสินทรัพยของ
กองทัพเรือจะตองถูกดําเนินคดีตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

๕.๕.๑๒ การเขาสูระบบงานเครือขายภายในหนวยผานทางอินเทอรเน็ต ตองมีการ Login และตอง
มีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 ๕.๖ การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network routing control) ตองควบคุมการจัดเสนทาง
บนเครือขาย เพื่อใหการเช่ือมตอของคอมพวิเตอร และการสงผานขอมูลหรือสารสนเทศ สอดคลองรองรับกับ
การควบคุมการเขาถึงการใชงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

๕.๖.๑ ขอมูลหมายเลขชุดอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร (IP Address) ของระบบงานเครือขายภายใน 
ตองมีการปองกันไมใหหนวยงานภายนอกที่เ ช่ือมตอสามารถมองเห็นได เพื่อเปนการปองกันไมให
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บุคคลภายนอกสามารถรูขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของระบบเครือขาย และสวนประกอบของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยไดโดยงาย 

๕.๖.๒ จัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือขายภายใน และเครือขายภายนอก และอุปกรณตาง ๆ และตองปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

๕.๖.๓ การใชเครื่องมือตาง ๆ (Tools) เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขายตองไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชา หรือผูรับมอบอํานาจ และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน 

๕.๖.๔ ใหบันทึกการทํางานของระบบปองกันการบกุรุก อันไดแก บันทึกการเขาออกระบบ บันทึก
การพยายามเขาสูระบบบันทึกการใชงาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชน         
ในการตรวจสอบยอนหลัง และตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอยกวา ๓ เดือน 

๕.๖.๕ มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานอยางสม่ําเสมอ 
 
๖. การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)  
 การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control) เพื่อปองกันการเขาถึง
ระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 ๖.๑ การควบคุมการติดต้ังระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร (Control of operational software) 
ใหปฏิบัติดังน้ี 

๖.๑.๑ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการที่มีผลตอระบบงานของหนวย เพื่อปองกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักทีม่ีตอระบบงานน้ัน 

๖.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ จะตองดําเนินการโดยผูดูแลระบบที่ไดรับการอบรมแลว 
หรือมีความชํานาญเทาน้ัน 

๖.๑.๓ กําหนดใหมีการจัดเก็บซอรสโคดและไลบรารี่สําหรับซอฟตแวรของระบบงานไวในสถานที่  
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

๖.๑.๔ ผูดูแลระบบตองทดสอบระบบปฏิบัติการตามจุดประสงคที่กําหนด อยางครบถวนเพียงพอ        
กอนที่จะดําเนินการติดต้ังบนเครื่องใหบริการระบบงาน  

๖.๑.๕ ผูดูแลระบบตองทาํการทดสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการอยางครบถวน
กอนดําเนินการติดต้ัง 

๖.๑.๖ ใหปรับปรุงไลบรารี่สําหรับซอฟตแวรของระบบปฏิบัติการใหมีความทันสมัย 
๖.๑.๗ ในกรณีที่เปนการติดต้ังระบบปฏิบัติการเพื่อทดแทนระบบปฏิบัติการเดิม ใหทําการสํารอง

ขอมูลที่จําเปนอันไดแก ฐานขอมูลซอฟตแวร คาคอนฟกกูเรชัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการน้ัน  
๖.๑.๘ กรณีที่มีความจํา เปนตองแปลงขอมูลในระบบปฏิบั ติการเ ดิม เพื่อ ไปสูขอมูลใน

ระบบปฏิบัติการใหม ใหจัดทําแผนการถายโอนหรือแปลงขอมูล เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่มีการถายโอนไปน้ัน
มีความถูกตองและครบถวนหรือไม 

๖.๑.๙ ใหกําหนดแผนการติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการใหม ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่จะดําเนินการ       
รวมทั้งแจงใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบกอนลวงหนา สําหรับซอฟตแวรทีจ่ะทาํการติดต้ังใหตรวจสอบกอนวาจะ
ไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูผลิตซอฟตแวรน้ัน 

๖.๑.๑๐ ใหอานและปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือขอตกลงการใชงานซอฟตแวรที่จะทําการติดต้ังอยาง
เครงครัด 
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๖.๑.๑๑ การติดต้ังซอฟตแวรยูทิลิต้ี (Utility Software) ตองตรวจสอบกอนวาเปนซอฟตแวรที่มี  
การทํางานที่ถูกตอง และเช่ือถือได 

๖.๑.๑๒ ตองติดต้ังโปรแกรมแกไขชองโหวตาง ๆ  (Patch) ที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการตามความจําเปน  
อันไดแก โปรแกรมแกไขชองโหวสําหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแกไขชองโหวสําหรับระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูล เปนตน 
 ๖.๒ การทบทวนการทํางานของระบบงานภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical review 
of applications after operating system changes) โดยใหปฏิบัติดังน้ี 

 ๖.๒.๑ แจงใหผูที่เกี่ยวของกับระบบงานไดรับทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
เพื่อใหบุคคลเหลาน้ันมีเวลาเพียงพอในการดําเนินการทดสอบ และทบทวนกอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการ 

๖.๒.๒ พิจารณาวางแผนดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน รวมทั้งวางแผน
ดานงบประมาณที่จําเปนตองใช ในกรณีที่ตองเปลี่ยนไปใชระบบปฏิบัติการใหม 

๖.๓  การปฏิบัติเพื่อการเขาถึงระบบปฏิบัติการ เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยมิไดรับอนุญาต 
ใหปฏิบัติดังน้ี 

๖.๓.๑ ระบบตองไมแสดงรายละเอียดสําคัญหรือความผิดพลาดตาง ๆ ของระบบกอนที่การเขา     
สูระบบจะเสร็จสมบูรณ 

๖.๓.๒ ตองจํากัดระยะเวลาสําหรับใชในการปอนรหัสผานเมื่อตองเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
๖.๓.๓ ผูใชตองต้ังการใชงานโปรแกรมรักษาหนาจอแสดงผล (Screen Saver) โดยต้ังเวลาในกรณี

ไมไดใชงานในหวงระยะเวลาขณะหน่ึง เพื่อใหทําการปดกั้นการใชงาน (Lock) สําหรับหนาจอแสดงผล 
๖.๓.๔  ระบบตองยุติการเช่ือมตอเมื่อพบวามีการพยายามคาดเดารหัสผาน หากทําการล็อกอิน    

ไมสําเร็จเกินกวา ๓ ครั้ง 
๖.๓.๕ ผูใชตองทําการ Log out ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใชงาน หรือไมอยูที่หนาจอแสดงผล

เปนเวลานาน 
๖.๓.๖ จํากัดการเช่ือมตอโดยตรงสูระบบปฏิบัติการผานทาง Command Line เน่ืองจากจะสราง

ความเสียหายใหกับระบบปฏิบัติการได 
 ๖.๔ การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User identification and authentication) การเขาถึง
ระบบปฏิบัติการ ตองระบุตัวตนของผูใชงาน และการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม โดยใหปฏิบัติดังน้ี 

๖.๔.๑ ผูใชตองกําหนดช่ือผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงาน
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 

๖.๔.๒ ผูใชตองกําหนดรหัสผานใหมีคุณภาพดีตามที่ระบุไวในเอกสารน้ี 
 ๖.๕ การบริหารจัดการรหัสผาน (Password management system) ในการเขาถึงระบบปฏิบัติการ 
ผูใชงานจะตองกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพตามขอ ๓.๔.๒ ขอ ๓.๔.๓ และขอ ๔.๑.๒ ทั้งน้ีผูดูแลระบบตอง
จัดทําระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ (Interactive) เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ รวมทั้งในกรณีที่ผูใชงานกําหนดรหัสผานไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว 
ระบบตองไมอนุญาตการใชรหสัผานน้ัน พรอมแจงใหผูใชงานเปลีย่นรหสัผานใหม จนกวาการกําหนดรหัสผาน
จะเปนไปตามขอกําหนด 
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 ๖.๖ ควบคุมการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน เน่ืองจากการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนบางชนิด
สามารถทําใหผูใชงานสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการปองกันทางดานความมั่นคงปลอดภัย ใหปฏิบัติดังน้ี 
 ๖.๖.๑ จํากัดสิทธิการเขาถึงและกําหนดสิทธิอยางรัดกุม ในการอนุญาตใหใชโปรแกรมอรรถประโยชน 
 ๖.๖.๒ หามผูใชงานติดต้ังและใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนที่เขาขายการละเมิดสิทธ์ิการใชงาน  
 ๖.๖.๓ ใหอนุญาตใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนเปนรายครั้งไป 
 ๖.๖.๔ จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชนไวในสื่อภายนอกถาไมตองใชงานเปนประจํา 
 ๖.๖.๕ ตองเก็บบันทึกการเรียกใชงานโปรแกรมเหลาน้ีเพื่อการตรวจสอบภายหลัง 
 ๖.๗ การวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหน่ึงใหยุติการใชงาน (Session time-out)  เพื่อควบคุม และ
จํากัดการเขาถึง หรือการใชงาน ใหสอดคลองตามความจําเปนตามภารกิจ และสิทธิที่ไดรับของผูใชงาน      
ใหปฏิบัติดังน้ี 
 ๖.๗.๑  ใหมีการตัดการติดตอ และหมดเวลาการใชงาน รวมทั้งปดการใชงานดวยหลังจากที่ไมมี
กิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลาหน่ึงที่กําหนดไว 

๖.๗.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง อันไดแก ระบบงานที่มีขอมูลสําคัญ ระบบงานที่
กําหนดช้ันความลับ ตองมีการตัดการติดตอและหมดเวลาการใชงานที่สั้นข้ึน เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูล  
โดยไมไดรับอนุญาต 
  - เมื่อผูใชงานไมไดใชงานหรือวางเวนจากการใชงานในระยะเวลา ๑ ช่ัวโมง หรือตามที่
ผูดูแลระบบกําหนดใหมีการตัดการเช่ือมตอการใชงานออกจากระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ 
  - ถามีความพยายามเขาสูระบบใหมใหยืนยันการใชงานโดยใสช่ือผูใช (Username) และ
รหัสผาน (password) หรือวิธีการที่ปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลในทุก ๆ ครั้ง 
 ๖.๘ การจํากัดระยะเวลาการเช่ือมตอ (Limitation of connection time) เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัย
มากข้ึน สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญ หรือมีความเสี่ยงสูง ใหปฏิบัติดังน้ี 
 ๖.๘.๑ จํากัดชวงระยะเวลาการเช่ือมตอ สําหรับการใชงานเพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเทาน้ัน 
 ๖.๘.๒ การจํากัดชวงระยะเวลาการเช่ือมตอ เพื่อปองกันบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขาถึงขอมูลได
โดยงาย โดยมีแนวทางดังน้ี 
   - การเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ กําหนดใหใชงานได ๔ ช่ัวโมง ตอการ
เช่ือมตอหน่ึงครั้ง หรือตามที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร 
   - การเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ กําหนดใหใชงานไดเฉพาะในชวงเวลา
การทํางานตามปกติเทาน้ัน 
   - การเช่ือมตอเขาสูระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ ถากระทําในชวงนอกเวลาทํางาน
ตามปกติตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร 
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๗. การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and 
information access control)  
 การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ (Application and information 
access control) เพื่อปองกันการเขาถึงโปรแกรมประยุกต หรือแอพพลิเคช่ัน และสารสนเทศ โดยไมไดรับอนุญาต 
และใหการเขาถึงมีความเหมาะสมตามภารกิจ และขอบเขตงานของผูใชงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 ๗.๑  การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction) เพื่อจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ
ของผูใชงานเฉพาะสวนที่มีความจําเปนตามภารกิจ โดยหนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบจะตอง
ดําเนินการดังน้ี 
  ๗.๑.๑ ผูดูแลฐานขอมูล จะตองดําเนินการจําแนกสารสนเทศที่มีอยูวามีสารสนเทศใดบาง และ
จะตองวิเคราะหความสําคัญของสารสนเทศในแตละกลุมน้ันวามีความสําคัญตอปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด      
โดยสารสนเทศใดหากถูกเปลี่ยนแปลง แกไข สูญหาย ถูกทําลาย หรือลักลอบนําไปใชโดยไมไดรับอนุญาต      
จะทําใหหนวยเสียหาย ใหถือวาสารสนเทศน้ันความสําคัญ และความออนไหวสูง จําเปนตองมีการจํากัดการ
เขาถึงสารสนเทศน้ัน 
  ๗.๑.๒ การกําหนดใหผูใชงานใดที่จะสามารถเขาถึงสารสนเทศใดบาง ใหพิจารณาจากบทบาทและ
หนาที่(Roles) ของผูใชงานน้ัน ๆ  สารสนเทศบางประเภทสามารถกําหนดใหผูใชงานทุกคนสามารถเขาถึงได 
สารสนเทศบางประเภทตองกําหนดใหเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของเทาน้ันที่จะสามารถเขาถึงได 
  ๗.๑.๓   กําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง (Access Permissions) ใหสอดคลองกับผูใชงาน และสารสนเทศ
ที่ไดจําแนกไว  โดยสิทธิที่ไดรับสามารถกําหนดอยูในรูปแบบของการใชงานประเภทตาง ๆ  อันไดแก การประมวลผล       
การแกไข  การอานเพียงอยางเดียว 
  ๗.๑.๔ กรณีมีการจางบุคคลภายนอก (Outsource) ในการพัฒนา ดูแล และบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศน้ัน ใหปฏิบัติดังน้ี 
   -  ตรวจสอบประวัติบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงาน ตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด  
  -  ใหมีการระบุขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของซอฟตแวร หรือระบบงานที่จะทําการพัฒนา  
ข้ึนมาอยางเปนลายลักษณอักษร 
    -  บุคคลภายนอกตองปฏิบัติตามนโยบายดานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยดาน
สารสนเทศ รวมทั้งตองจํากัดการเขาถึงสารสนเทศเฉพาะที่ความจําเปนเทาน้ัน  
  - ตองตรวจสอบชุดคําสั่งที่ไมพึงประสงคในซอฟตแวรตาง ๆ ที่ถูกพัฒนาข้ึนกอน
ดําเนินการติดต้ัง หรือทดสอบการใชงานจริง 
 ๗.๒  สารสนเทศที่ออนไหว (Sensitive) มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร ตองกําหนดให
สามารถใชงานเฉพาะกลุมเทาน้ัน และตองกําหนดชองทางและวิธีการในการเขาถึง โดยจัดใหมีเครื่องแมขาย
ควบคุมแยกตางหาก การติดตอกับเครื่องแมขายตองผานระบบ firewalls การจํากัดการเขาถึงเฉพาะการใช
เครือขายภายในเทาน้ัน และตองกําหนดมาตรการควบคุมการเขาถึงเปนกรณีพิเศษจากอุปกรณคอมพิวเตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่ หรือการใชงานระบบจากภายนอก (Mobile computing and Teleworking) 
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 ๗.๓   การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ ที่ใชงานผานเครือขายไรสายของ ทร. ปฏิบัติดังน้ี 
๗.๓.๑  ใหสิทธิการใชงานสําหรับผูใชงานที่มีช้ันยศต้ังแต น.อ. ข้ึนไป โดยผูใชงานตองแจงความ

ประสงคขอใชงานบริการระบบเครือขายไรสายที่ แผนกบริการสารสนเทศ ศูนยขอมูลกลาง สํานักปฏิบัติการ 
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (ศขก.สปก.สสท.ทร.) พรอมแจงรายละเอียดของอุปกรณ 
หมายเลข MAC Address ของอุปกรณ พรอมช่ือผูใชงาน 

๗.๓.๒  แผนกบริการสารสนเทศ ศูนยขอมูลกลาง สํานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (ศขก.สปก.สสท.ทร.) บันทึกขอมูลลงในระบบ เพื่อลงทะเบียน MAC Address ของ
อุปกรณ พรอมทดสอบการใชงานเบื้องตน และแจงคําช้ีแนะการใหบริการ ข้ันตอนเขาใชงาน จุดบริการ 
รวมทั้งวิธีแกปญหาตาง ๆ ใหผูใชงานทราบ   
 ๗.๔ ผูดูแลระบบตองจัดการควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอก (Teleworking) ดังน้ี 

๗.๔.๑ การเขาสูระบบเครือขายจากระยะไกล (Remote access) กอใหเกิดชองทางที่มีความ
เสี่ยงสูงตอความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จึงตองมีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มข้ึน
จากมาตรการการเขาสูระบบภายใน 

๗.๔.๒ วิธีการใด ๆ ที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลไดจากระยะไกล ตองไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับการมอบอํานาจกอน และตองควบคุมอยางเขมงวดกอนนํามาใช และผูใชตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของการเขาสูระบบและขอมูลอยางเครงครัด 

๗.๔.๓ กอนทําการใหสิทธ์ิในการเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐานระบุเหตุผล 
หรือความจําเปนอยางเพียงพอ และตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

๗.๔.๔ มีการควบคุมพอรต (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม การเขาสูระบบโดยการ
โทรศัพทเขามาน้ัน ตองดูแลและจดัการโดยผูดูแลระบบ และวิธีการหมุนเขาตองไดรับการอนุมัติอยางถูกตอง และ
เหมาะสมแลวเทาน้ัน 

๗.๔.๕ การอนุญาตใหผูใชเขาสูระบบจากระยะไกล ตองอยูบนพื้นฐานของความจําเปนเทาน้ัน 
และไมเปดชองทางติดตอ (Port) และอุปกรณเช่ือมตอระยะไกล (Modem) ที่ใชทิ้งเอาไวโดยไมจําเปน          
โดยชองทางดังกลาวตองตัดการเช่ือมตอเมื่อไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชงานไดตอเมื่อมีการรองขอเทาน้ัน 
 ๗.๕ มาตรการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปองกันชุดคําสั่งไมพึ่งประสงคมีดังน้ี 

๗.๕.๑ หามการติดต้ังซอฟตแวรอื่น ๆ หรือซอฟตแวรที่ไดมาจากแหลงภายนอก รวมทั้งการใช
แฟมขอมูล (File) อื่นที่ไมอนุญาตใหใชงาน 

๗.๕.๒ ใหมีการตรวจสอบซอฟตแวรหรือขอมูลในระบบงานสาํคัญอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการ
ติดต้ังซอฟตแวรหรือขอมูลในระบบงานน้ันโดยไมไดรับอนุญาต 

๗.๕.๓ ใหติดต้ังซอฟตแวรเพื่อปองกันชุดคําสั่งไมพึงประสงคใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.๕.๔ ใหผู ดูแลระบบดําเนินการตรวจสอบชุดคําสั่งไมพึงประสงคในเครื่องคอมพิวเตอร           

ที่ใหบริการ และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ในบริเวณจุดทางเขา - ออกเครือขายอยางสม่ําเสมอ    
เพื่อดักจับชุดคําสั่งไมพึ่งประสงคที่จะเขาสูระบบ 

๗.๕.๕ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนปฏิบัติ สําหรับการจัดการชุดคําสั่งไมพึงประสงค 
ไดแก การรายงานการเกิดข้ึนของชุดคําสั่งไมพึงประสงค การวิเคราะหการจัดการการกูคืนระบบจากความ
เสียหายที่ตรวจพบ เปนตน 

๗.๕.๖ มีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับชุดคําสั่งไมพึงประสงคอยางสม่ําเสมอ 
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๗.๕.๗ ใหมีการสรางความตระหนักเกี่ยวกับชุดคําสั่งไมพึงประสงค เพื่อใหผูใชงานมีความรูความเขาใจ
และสามารถปองกันตนเองได และใหรับทราบข้ันตอนปฏิบัติ เมื่อพบเหตุชุดคําสั่งไมพึงประสงควาตอง
ดําเนินการอยางไร รวมทั้งใหจัดการฝกอบรมสรางความตระหนักอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 
๘. การจัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศ 
 หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะตองดําเนินการจัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศ 
เพื่อใหมั่นใจวาระบบสารสนเทศ และขอมูลสําคัญจะยังคงมีอยู สามารถเขาถึงและใชงานได แมเกิดเหตุการณในกรณีฉุกเฉิน 
โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 ๘.๑  การคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองและกูคืนระบบ ใหดําเนินการดังน้ี 

๘.๑.๑ กําหนดระบบงานที่มีความสําคัญ และจัดทําเปนบัญชีรายช่ือของระบบงานดังกลาว รวมทั้ง
ปรับปรุงบัญชีรายช่ือน้ีใหมีความทันสมัยอยูเสมอตามระบบงานที่มีความสําคัญที่เกิดข้ึนใหม 

๘.๑.๒ กําหนดผูรับผิดชอบในการสํารองขอมูล 
๘.๑.๓ กําหนดชนิดของขอมูลที่มีความจําเปนตองสํารองขอมูลเก็บไว อยางนอยตองประกอบดวย

ขอมูลในฐานขอมูลของระบบขอมูลสําหรับตัวระบบ อันไดแก ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ และ ซอฟตแวรอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวของเปนตน 

๘.๑.๔ กําหนดความถ่ีในการสํารองขอมูลของระบบงาน โดยระบบงานที่มีความถ่ีของการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลบอย ตองมีความถ่ีในการสํารองขอมูลมากข้ึน 

๘.๑.๕ ทําการสํารองขอมูลตามความถ่ีที่กําหนดไว และตองนําขอมูลที่สํารองเก็บไวนอกสถานที่
อยางนอย ๑ ชุด 

๘.๑.๖ ทําการตรวจสอบวาการสํารองที่เกิดข้ึนน้ันสําเร็จครบถวนหรือไม 
๘.๑.๗ ทําการทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารองไวอยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมทั้งดําเนินการทดสอบวา

ระบบงานทั้งหมดสามารถใชงานไดหรือไม 
 ๘.๒ แนวทางปฏิบัติสําหรับการสํารองขอมูลมีดังน้ี 

๘.๒.๑ ผูดูแลฐานขอมูลตองจัดใหมีการสํารอง และทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไวอยางสม่ําเสมอ 
โดยใหเปนไปตามแนวทางการสํารองขอมูล 

๘.๒.๒ การจัดทําบันทึกการสํารองขอมูล (Operator logs) ผูดูแลฐานขอมูลตองทําบันทึก
รายละเอียดการสํารองขอมูล ไดแก เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ช่ือผูสํารอง ชนิดของขอมูลที่บันทึก เปนตน 

๘.๒.๓ การรายงานขอผิดพลาด (Fault logging) ผูดูแลฐานขอมูลตองทํารายงานขอผิดพลาด    
จากการสํารองขอมูลที่เกิดข้ึน รวมทั้งวิธีการที่ใชแกไขดวย 

๘.๒.๔ ในกรณีพบปญหาในการสํารองขอมูลจนเปนเหตุไมสามารถดําเนินการอยางสมบูรณได ให
ดําเนินการแกไขปญหา และสรุปผลการแกไขปญหา พรอมทั้งรายงานตอผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยทราบ 

๘.๒.๕ ใหผูดูแลฐานขอมูล กําหนดชนิด และชวงเวลาการสํารองขอมูลตามความเหมาะสม 
พรอมทั้งกําหนดสื่อที่ใชเก็บขอมูล 

๘.๒.๖ แนวทางที่ตองปฏิบัติเกี่ยวของกับการสํารองขอมูล (Backup Policy) ผูดูแลฐานขอมูล   
ตองปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเครงครัด 
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๘.๒.๗ ความถ่ีในการสํารองขอมูลมีดังน้ี 
 

รายการ ขอมูลท่ีตองสํารอง ความถ่ีในการสํารอง 

ระบบ E-mail 
 

คาติดต้ังของระบบ (Configure)  ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 
ขอมูลในสวน Mailbox  ๑ ครั้งตอเดือน 

Web Server 
 

คาติดต้ังของระบบ (Configure)  ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 
ขอมูลตาง ๆที่เผยแพรบนเว็บไซต ๑ ครั้งตอเดือน 

Database Server 
 

คาติดต้ังของระบบ (Configure)  ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญ ๑ ครั้งตอเดือน 

อุปกรณ Firewall 
 

คาติดต้ังของระบบ (Configure)  ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 
ขอมูล Rule ของอุปกรณน้ัน ๑ ครั้งตอเดือน 

อุปกรณ IDS/IPS 
คาติดต้ังของระบบ (Configure)  ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 
ขอมูล Rule ของอุปกรณน้ัน ๑ ครั้งตอเดือน 

อุปกรณ Server อื่น ๆ 
คาติดต้ังของระบบ (Configure)  ชวงกอนและหลังการเปลี่ยนคา 
ขอมูลที่มีความสําคัญของระบบงานที่ถูก
เก็บในอุปกรณตาง ๆเหลาน้ัน 

๑ ครั้งตอเดือน 
 

 
 ๘.๓ แนวทางปฏิบัติสําหรับการกูคืนระบบมีดังน้ี 

๘.๓.๑ ในกรณีพบปญหาที่สรางความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย จนเปนเหตุ
ทําใหตองดําเนินการกูคืนระบบ  ใหผูดูแลระบบหรือผูดูแลเครือขายดําเนินการแกไขรายงานผลการแกไข
พรอมทั้งบันทึกและใหรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศของหนวยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายทราบ 

๘.๓.๒ ใหใชขอมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ไดสํารองไวหรือตามความเหมาะสมเพื่อกูคืน
ระบบ 

๘.๓.๓ หากความเสียหายที่เกิดข้ึนกับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายกระทบตอการ
ใหบริการหรือการใชงาน ใหผูดูแลระบบแจงผูใชงานทราบ พรอมทั้งรายงานความคืบหนาการกูคืนเปนระยะ 
จนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ 
 ๘.๔ หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ จะตองดําเนินการจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินดังน้ี 

๘.๔.๑ จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ     
ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและทางกายภาพ รวมทั้งใหกําหนดการทดสอบแผนดังกลาวทุกป 
โดยแผนตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปน้ี 

- การกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบตอผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
- การประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบงานที่มีความสําคัญ และกําหนดมาตรการเพื่อลด

ความเสี่ยง อันไดแก ไฟฟาดับเปนระยะเวลานาน ไฟไหม แผนดินไหว การชุมนุมประทวงทําใหไมสามารถเขา
มาใชระบบงานได เปนตน 

- การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการกูคืนระบบงาน 
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- การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูล และทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารองไว 
- การกําหนดชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูใหบริการภายนอก อันไดแก ผูใหบริการ

เครือขาย  ฮารดแวร ซอฟตแวร เปนตน เมื่อเกิดเหตุจําเปนที่จะตองติดตอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตาง ๆ       
- การสรางความตระหนัก หรือใหความรูแกผูที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการปฏิบัติ หรือสิ่งที่

ตองทําเมื่อเกิดเหตุ 
-  ใหปรับปรุงแผนเตรยีมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยมุงเนน

ที่ระบบที่มีความสําคัญสูง 
๘.๔.๒ ใหทําการสํารองขอมูลตามชนิดความถ่ี และวิธีการสํารองที่ไดกําหนดไว และใหตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอวาขอมูลที่สํารองมีความครบถวนหรือไม 
๘.๔.๓ ใหทําการทดสอบกูคืนขอมูลที่สํารองไว อยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบวาสามารถกูคืน

ไดอยางครบถวนหรือไม  ถาพบวามีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการทดสอบกูคืน ใหดําเนินการแกไขและบันทึก
ขอมูลปญหาน้ันไว พรอมทั้งวิธีการแกไขอยางเปนลายลักษณอักษร 

๘.๔.๔ ใหจัดประชุมและแจงใหผูที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับทราบรายละเอียดของแผนเตรียมความ
พรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเมื่อมีการปรบัปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหมจะตองจัด
ประชุมใหม และแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

๘.๔.๕ กรณีที่เกิดเหตุการณกรณีฉุกเฉินตอระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ สามารถติดตอ
ประสานงานกับผูรับผิดชอบ ดังน้ี  

- ผูอํานวยการศูนยขอมูลกลาง สํานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทหารเรือ โทร. ๕๗๘๐๑  

- หัวหนาแผนกควบคุม ศูนยขอมูลกลาง สํานักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ โทร. ๕๗๘๑๒ 
 
๙. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ เพื่อใหทราบถึงระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ
ระบบสารสนเทศ และระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขตอไป โดยมี   
แนวปฏิบัติดังน้ี 

๙.๑ ผูดูแลระบบตองกําหนดการประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงาน      
เพื่อกําหนดแนวทางในการเฝาระวังและดูแลระบบเหลาน้ัน และกําหนดใหมีการเฝาระวัง และดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติตามอยาง
สม่ําเสมอโดยการตรวจสอบดังตอไปน้ี 

๙.๑.๑ ช่ือบัญชีผูใชงาน 
๙.๑.๒ กิจกรรมการใชงานและประเภทของกิจกรรม 
๙.๑.๓ วัน/เวลาที่เขาถึง 
๙.๑.๔ แฟมขอมูลหรือขอมูลที่ถูกเขาถึง 
๙.๑.๕ โปรแกรมทั่วไปและอรรถประโยชนตาง ๆ (Utilities) ที่ถูกเรียกใชงาน 
๙.๑.๖ การใชบัญชีผูใชงานในระดับสูง อันไดแก Supervisor, Root, Administrator เปนตน 
๙.๑.๗ การเปด-ปดการทํางานของระบบ 
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๙.๑.๘ การถอดถอนหรือติดต้ังอุปกรณสําหรับนําเขาและสงออกขอมูล (I/O)  
๙.๑.๙ การใชคําสั่งของผูใชงานที่ไดรับการปฏิเสธโดยระบบ  
๙.๑.๑๐ ความพยายามในการเขาถึงขอมูลหรือทรัพยากรของระบบที่ไดรับการปฏิเสธโดยระบบ 
๙.๑.๑๑ การแจงเตือนจากไฟรวอลลหรือระบบปองกันการบุกรุก 
๙.๑.๑๒ การแจงเตือนจากอุปกรณแจงเตือน (Console) ของผูดูแลระบบ 
๙.๑.๑๓ การแจงเตือนเมื่อระบบทํางานผิดปกติ 
๙.๑.๑๔ การแจงเตือนจากโปรแกรมบริหารจัดการเครือขาย 
๙.๑.๑๕ การแจงเตือนการทํางานของระบบลมเหลวหรือหยุดชะงัก 
๙.๑.๑๖ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงคาการติดต้ังระบบ (Configuration) ดานความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๙.๒ หนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ ตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอทรัพยสิน
สารสนเทศ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ซึ่งประกอบดวยทรัพยสิน ๕ หมวด ไดแก บุคลากร ฮารดแวร ซอฟตแวร 
ขอมูลและระบบงาน โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินดังน้ี 

๙.๒.๑ กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีทรัพยสินสารสนเทศ 
๙.๒.๒ ระบุและประเมินความเสี่ยงตอทรัพยสินสารสนเทศ 
๙.๒.๓ จัดลําดับความเสี่ยงจากสูงมาตํ่า 
๙.๒.๔ จัดทําแผนการลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงการจัดการกับความเสี่ยงสูงกอน 
๙.๒.๕ กําหนดใหมีการปฏิบัติตามแผนการลดความเสี่ยงที่กําหนดไวและติดตามจนกระทั่งแลวเสร็จ 

 ๙.๓ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มีดังน้ี 
๙.๓.๑ กรณีการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายในหนวยงาน (Internal auditor) ใหดําเนินการดังน้ี 
 -  ใหแตงต้ังคณะทํางาน หรือคณะกรรมการรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินความ

เสี่ยงระบบสารสนเทศภายในหนวย 
 - ภายหลังการตรวจสอบใหรายงานผลการตรวจสอบ ใหหนวยที่ไดรับการตรวจสอบและ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบตอไป 
๙.๓.๒ กรณีผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External auditor) ให

ดําเนินการดังน้ี 
 - ใหหนวยที่มีระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบ พิจารณาจัดทําแผนงานการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศจากผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอกหนวย 
   -  ภายหลังการตรวจสอบใหรายงานผลการตรวจสอบใหหนวยที่ไดรับการตรวจสอบและ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบตอไป 
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๑๐. การกําหนดความรับผิดชอบกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรือ
อันตรายใด ๆ 

ตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กําหนดให ผบ.ทร. ในฐานะผูบริหารสูงสุด
ของกองทัพเรือ (Chief Executive Officer : CEO) เปนผูรับผิดชอบความเสี่ยงความเสียหาย และอันตรายที่
เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ อันเน่ืองมาจากความบกพรอง ละเลย ฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของกองทัพเรือ จึงใหผูบังคับบัญชาของทุกหนวยรับทราบ 
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งใหกํากับ ดูแล และกวดขันกําลังพลในการใชงาน
ระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยน้ีอยาง
เครงครัด ทั้งน้ีหากเกิดกรณีระบบสารสนเทศหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ  อันเน่ืองมาจาก
ความบกพรองละเลย หรือฝาฝนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติน้ี ใหผูบังคับบัญชาของหนวยปฏิบัติดังน้ี 

๑๐.๑ ใหแจงรายงานการละเมิดตามสายการบังคับบัญชาใหหนวยเหนือ และหนวยที่เกี่ยวของทราบ 
๑๐.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด และผูรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด 
๑๐.๓ พิจารณาแกไขขอบกพรอง และปองกันมิใหเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนซ้ํา 
๑๐.๔ ในกรณีที่การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดผลกระทบกระเทือนเสียหายอยางรายแรง          

ใหอยูในดุลพินิจของของผูบังคับบัญชาสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีปฏิบัติหากจําเปนให
รายงานหนวยเหนือไดตามความเหมาะสม 

ใหหนวยที่มีศูนยสารสนเทศ หรือศูนยกรรมวิธีขอมูลที่อยูในสังกัด สามารถออกระเบียบปลีกยอยได    
โดยไมขัดตอนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศกองทัพเรือน้ี 
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สรุป 
 

 กองทัพเรือไดจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของกองทัพเรือฉบับน้ีข้ึน โดยมีสาระสําคัญ ๔ สวน ไดแก คํานิยาม เพื่อจํากัดความ และสรางความเขาใจ
ความหมายที่ตรงกัน สวนนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหหนวยตาง ๆ 
เขาใจถึงเจตนารมณของกองทัพเรือเกี่ยวการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และใชเปนแนวทาง
สําหรับการกําหนดแนวปฏิบัติตอไป ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาของหนวยจึงตองทําความเขาใจในนโยบายแตละขอให
ชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบแนวความคิด สําหรับกํากับการ และตัดสินใจในการดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศที่รับผิดชอบ ในสวนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เปนการ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจถึงบทบาท หนาที่ และการมีสวนรวมในการ
สรางความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และสวนทายสุด ซึ่งไดแก แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ เปนรายละเอียดแนวทาง วิธีปฏิบัติ วิธีการควบคุม และการใชงานระบบสารเทศ เพื่อให
การใชงานระบบสารสนเทศมคีวามมัน่คงปลอดภัย เช่ือถือได จึงเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของตาง ๆ ทั้งผูบังคับบัญชา
ของหนวย  ผูดูแลระบบ ผูดูแลเครือขาย ผูดูแลฐานขอมูล และผูใชงาน จะตองปฏิบัติตามแนวทางกําหนดอยาง
เครงครัดเพือ่ใหการดําเนินงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกองทพัเรอืมีความมั่นคงปลอดภัย เช่ือถือได และ
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๔๙ กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


