-๑-

คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
ในมาตรา ๕ “หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งจัด ทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใ นการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย
ด้า นสารสนเทศ เพื่อให้ การดาเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงาน
ของรั ฐ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และเชื่ อ ถื อ ได้ ” และตามประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เรื่ องแนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิใ นการรัก ษาความมั ่น คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศของหน่ว ยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๕๓ กำ หนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและ
สามารถดาเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริมการดาเนินงานอันเกี่ยวข้องกับกิจการของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในขณะเดียวกันลดความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเกิดมา
จากการดาเนินการใด ๆ ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหน่วยงานจึงได้จัดทำนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้ มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอน
ปฏิบัติ (Procedure) ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคาม
ต่าง ๆ และสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศ ฯ ดั ง กล่า วข้างต้ น เพื่อให้เ จ้าหน้ าที่และผู้ที่เกี่ ยวข้อ ง
รับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป

-๒-

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ
- คานา
- สารบัญ
- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พ.ศ. ๒๕๕๙
- แนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- คำนิยาม
- ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมเครือข่าย
- ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
- ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย
- ส่วนที่ ๔ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการ
- ส่วนที่ ๕ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
- ส่วนที่ ๖ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
- ส่วนที่ ๗ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
- ส่วนที่ ๘ แนวปฏิบัติการจัดทาระบบการสารองและการกู้คืนข้อมูล
- ส่วนที่ ๙ แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
- ส่วนที่ ๑๐ แนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
- ส่วนที่ ๑๑ แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนที่ ๑๒ แนวปฏิบัติการฝึกอบรมการปฏิบัติ
ภาคผนวก
- ผนวก ก แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ

๑
๒
๓
๔
๕
๙
๑๐
๑๖
๒๐
๒๒
๒๖
๒๘
๓๐
๓๔
๓๗
๓๘
๔๐
๔๒

-๓-

นโยบำยในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักกำรและเหตุผล
โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้
การดาเนินธุรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ดังนั้น กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จึงได้จัดทานโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ มี น โยบายในการร ัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศของกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่ อ กำหนดมาตรฐาน ให ้ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบและบ ุค คลภายนอกที่ ป ฏ ิบั ติ ง านให้ กั บ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ในการยืนยันตัวบุคคล การเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เพื่ อให้ มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศอย่างสมำเสมอ
่
และมีแผนเตร ียมความพร้ อมกรณีฉุกเฉินที่ ไม่ สามารถ
ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ให้มีระบบสำรองสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและ สามารถกู้ระบบ
คืนมาได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
๔. เพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าสม่าเสมอ
๕. เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการให้การอบรมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในกรมการอุตสาหกรรมทหาร ได้รับทราบและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ
ตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดาเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยเรียบร้อย ต่อเนื่อง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
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แนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหารจัดทาขึ้นเพื่อกาหนดวิธีการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าออกห้องศูนย์ปฏิบัติการและเครือข่าย
ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย
ส่วนที่ ๔ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
ส่วนที่ ๕ แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
ส่วนที่ ๖ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ ๗ แนวปฏิบัติการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ ๘ แนวปฏิบัติการจัดทำระบบการสำรองและการกู้คืนข้อมูล
ส่วนที่ ๙ แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ส่วนที่ ๑๐ แนวปฏิบัติความมัน่ คงปลอดภัยของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ส่วนที่ ๑๑ แนวปฏิบตั ิการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๑๒ แนวปฏิบัติการฝึกอบรม
แนวปฏิ บั ติก ารเข้ า ใช้ งานระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศของกรมการอุ ตสาหกรรมทหารนี้ จั ด เป็ นมาตรฐาน
ความปลอดภั ยในการใช้ ง านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ฯ เจ ้าหน ้าที่ ของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ฯ และหน่วยงานภายนอกจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องมีการทบทวนแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

-๕-

คำนิยำม
คำนิยามที่ใช้ในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ประกอบด้วย
กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร หมายถึง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ผู้บังคับบัญชำ หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เจ้ำกรมกำรอ ุตสำหกรรมทหำร หมายถึง ผู้บังคับบัญ ชาสูงสุดในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หน่วยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หมายถึง หน่วยงานระดับงานและ/หรือ ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ระบบชุดคาสั่งชุดคาสั่งโปรแกรม และเครือข่ายในกรมการอุตสาหกรรมทหาร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภั ย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
มำตรฐำน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริงเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
วิธีกำรปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อๆ ที่ต้องนามาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่
กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไ ม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนาให้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ผู้ใช้งำน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร โดยมีสิทธิและหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาทตามที่กรมการอุตสาหกรรมทหารกาหนดไว้ ดังนี้
ผู้บริหำร หมายถึง ผู้มีอำนาจบริหารในระดับสูงของกรมการอุตสาหกรรมทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ดูแลระบบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ประจาโครงการของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
ผู้ใช้งำนทั่วไป หมายถึง ประชาชน หรือผู้รับบริการทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
สิทธิของผู้ใ ช้งำน หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจำเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
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สินทรัพย์ (Asset) หมายถึง สินทรัพย์ด้านสารสนเทศ และระบบสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
สำรสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการนาข้อมู ลมาผ่านการประมวลผลการจัดระเบียบให้ข้อ มูลซึ่ง อาจจะ
อยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือภาพกราฟิกให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์
ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่น ๆ
กำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกำหนดสิทธิหรือการมอบอานาจให้ ผู้ใช้งาน
เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตสาหรับ
บุคคลภายนอก ตลอดจนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (Information Security) หมายถึง การธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality)
ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ความ
ถูกต้องแท้จริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การห้ามปฏิเสธ ความรับผิด (Non - Repudiation) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
เหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Information Security Event) หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์สภาพของ
บริการหรือสภาพของเครือข่าย ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะมีการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือสภาพ
ของมาตรการป้องกันที่ล้มเหลว และรวมถึงเหตุการณ์อันอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้วย
สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อำจคำดคิด (Information Security Incident) หมายถึง
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดซึ่งอาจทำให้ระบบสารสนเทศถูกบุกรุกหรือโจมตี
และคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ อ าจประมวลผลได้ แ ละให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบคอมพิว เตอร์ หมายถ ึงอุ ปกรณ์ห รือ ชุด อุ ปกรณ์ ข องคอมพิว เตอร์ที่ เชื่ อมการทำงานเข้า ด้ว ยกัน โดยได้ มีก าร
กำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติง านให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
โดยอัตโนมัติ
ระบบเครือ ข่ำย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือส่ง ข้อมูลและสารสนเทศ
ระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของกรมการอุตสาหกรรมทหารได้ เช่น ระบบแลน (Lan) ระบบอินทราเน็ต
(Intranet) ระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ระบบแลน (LAN) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ต่างๆภายในหน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของ
หน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลก
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ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ( Information Technology System) หมายถึ ง ระบบงานของหน่ ว ยงานที่ น าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนบริหารการสนับสนุนการให้บริการพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีองค์ประกอบเช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายโปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศ เป็นต้น
ข้อ มู ล ลั บ หมายถึ ง สารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ ม ีค วามส าคั ญ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การธารงไว้ ซึ่ง ความลั บ
(Confidentiality) ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ จะ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อสานักงาน และ/หรือบุคคลอื่น
ข้อมูลลับที่กำหนดชั้นควำมลับ (Confidential Data and Information) หมายถึง สารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ที่มีความสำคัญ และเป็นความลับในการดาเนินการของสานักงานซึ่งหากถูกเปิดเผยออกไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลเสียอื่น ๆ โดย สำนักงานได้กาหนดชั้นความลับตามความสาคัญของเนื้อหาแหล่งที่มาของข้อมู ล วิธีการนาไปใช้
ประโยชน์ จำนวนบุคคลที่ต้องรับทราบ ผลกระทบและระดับความร้ายแรงหากมีการเปิดเผยหรือมีการรั่วไหลของข้อมูลนัน้
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ โดยกำหนดชั้นความลับของสารสนเทศไว้ ๔ ระดับ คือ ลับ
ที่สุด ลับมาก ลับ และใช้ภายใน
ลับที่สุด หมายถึง ความลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสานักงาน และ/หรือ
เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรงที่สุด และจาเป็นต้องมีการจากัดการเข้าถึงสารสนเทศแก่บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น โดยจัดทารายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอย่างรอบคอบ
ลับมำก หมายถึง ความลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสานักงาน และ/หรือ
เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรง และจาเป็นต้องมีการจากัดการเข้าถึง สารสนเทศแก่บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น
ลับมำก หมายถึง ความลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสานักงาน และ/หรือ
เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต้องมีการจากัดการเข้าถึงสารสนเทศแก่บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ใช้ภำยใน หมายถึง ความลับซึ่งใช้ประโยชน์ภายในสานักงาน ฯ เท่านั้น ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการป้องกันการเข้าถึงจาก
บุคคลภายนอก
พื้ น ที่ ใ ช้ ง ำนระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (Information System Workspace) หมายถึ ง พื้ น ที่
ที่หน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบ่งออกเป็น
พื้นที่ทางานทั่วไป (General Working Area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
พื้นที่ทางานของผู้ดูแลระบบ (System Administrator Area)
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือข่าย (IT Equipment or Network Area)
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Storage Area)
เจ้ำของข้อมูล หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงานโดยเจ้าของข้อมูลเป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ หรือได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดการสูญหาย
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้การรับส่งข้อความระหว่างกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งเป็นได้ทั้ง ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้ส่งสามารถ
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ส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนได้
รหัสผ่ำน (Password) หมายถึง ตัวอักษร หรืออักขระ หรือตัวเลขที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยันตัว บุคคล
เพื่ อ ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบข้ อ มู ล ในการร ัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่มีผลทำให้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอื่นเกิด ความ
เสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงกับคาสั่งที่กำหนดไว้
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ส่วนที่ ๑
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำออกห้องศูนย์ปฏิบัติกำรและเครือข่ำย
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ งานหรือการ
เข้า ถึง ห้อ งควบคุ มระบบเครื่อ งคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์เ ครื อข่ าย และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยพิจ ารณาตาม
ความสาคัญ ของอุ ปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ มูลซึ่ ง เป็ นทรั พย์สิ นที่มี ค่าและอาจต้ องรั กษาความลับ โดย
มาตรการนี้ จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร โดยแนวปฏิบัตินี้ต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้งต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำออกห้องศูนย์ปฏิบัติกำรและเครือข่ำย
ภายในกรมการอุตสาหกรรมทหารมีการจาแนกและกาหนดพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับ
การอนุญาตรวมทั้งป้องกันความเสียหายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
๑. ให้ผู้ดูแลระบบกาหนดและแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ชัดเจน
รวมทั้งจัดทาแผนผังแสดงตาแหน่งที่ใช้งานและประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยการกาหนดพื้นที่ดังกล่าวอาจแบ่ง
ออกเป็นพื้นที่ทางานทั่วไป(General Working Area) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment
Area) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Storage Area) เป็นต้น
๒. ให้ผู้ดแู ลระบบกาหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ให้หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมาตรการการควบคุมการเข้า - ออกห้องศูนย์ปฏิบัตกิ ารเครือข่าย
๔. จัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๕. กาหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกการเข้าออกดังกล่าว โดยจัดทาเป็นเอกสารบันทึกการเข้าออกพื้นที่
๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประจา และมีการปรับปรุงรายการผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารปีละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย
๗. บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อจะต้องขออนุญ าตการเข้าออกในแบบฟอร์มการเข้าออกให้ถูกต้องและต้องมี
เจ้าหน้าที่อยู่กับบุคคลที่มาติดต่อตลอดเวลา
๘. บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องขอเข้าพื้นที่ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องตรวจสอบเหตุผลและความจาเป็น
ก่อนที่จะอนุญาต
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ส่วนที่ ๒
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ให้มี แ นวทางปฏิบั ติ ในการรั กษาความมั่ น คงปลอดภัย สาหรั บการควบคุ ม การเข้ า ถึง และการใช้ง าน
สารสนเทศของกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ป้ องกั น การบุก รุ ก ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย ป้ องกั น การเข้ า ถึ ง และควบคุ ม
การใช้ง านสารสนเทศและระบบสารสนเทศโดยไม่ไ ด้รับอนุญ าต โดยเจ้าหน้าที่หรื อ พนักงานโครงการ ผู้บริหารและ
ผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ งทุก ฝ่ า ยอย่ า งเหมาะสม หรื อ จากโปรแกรมประสงค์ ร้ า ย (Malware) ที่ จ ะสร้ า งความเสีย หายแก่ ข้ อ มู ล
หรือการทางานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมทั้งสามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งาน
สารสนเทศขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดโดยเคร่งครัด
และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๑. กระบวนกำรหลักในกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบ
๑.๑ สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สาคัญต้องมีการควบคุมการเข้าออกที่รัดกุม
และอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิและมีความจาเป็นผ่านเข้าใช้งานเท่านั้น
๑.๒ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งก าหนดสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และระบบข้ อ มู ล ให้ เ หมาะสมกั บ การเข้ า ใช้ ง านของ
ผู้ ใ ช้ ร ะบบและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านก่ อ นเข้ า ใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
ตามความจาเป็นของการใช้งาน
๑.๓ ผู้ดูแลระบบหรือผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลได้
๑.๔ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการติดตั้ง ระบบบันทึกและติดตามการใช้ง านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อข้อมูลสาคัญ
๑.๕ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ และ
การผ่ านเข้ าออกสถานที่ตั้ง ของระบบของทั้ งผู้ไ ด้ รับอนุ ญ าตและไม่ไ ด้รั บอนุ ญ าตเพื่อเป็ นหลัก ฐานในการตรวจสอบ
หากมีปัญหาเกิดขึ้น
๒. กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒.๑ ผู้ ดู แ ลระบบมี ห น้ าที่ ใ นการตรวจสอบการอนุ มั ติ แ ละก าหนดสิ ท ธิ ใ นการผ่ า นเข้า สู่ ร ะบบให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้
ซึ่งในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้นจะต้องมีการทาเอกสารเพื่อขอสิทธิในการเข้าสู่ระบบ และกาหนดให้มีการลงนาม
อนุมัตเิ อกสารดังกล่าวและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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๒.๒ ผู้ดูแลระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจาก
การให้สิทธิเกินความจาเป็นจะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้ง านเกินอานาจหน้าที่ ดัง นั้นการกาหนดสิทธิในการเข้าถึง
ระบบงานต้องกาหนดตามความจาเป็นขั้นต่า เท่านั้น
๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตามความจาเป็น
ต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ เจ้า หน้า ที่ ผู้ ใช้ง านต้องไม่ ดาวน์โ หลดหรื อติด ตั้ง โปรแกรม หรือ ผู้อื่ นผู้ใ ดติ ดตั้ง โปรแกรมที่ไ ม่ ถูก ต้อ ง
ตามลิขสิทธ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน หากฝ่าฝืนกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ จะถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
๒.๕ เจ้าหน้าที่ใช้งานต้องไม่นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในทางเสื่อมเสีย ผิดกฎหมาย หรือทาให้ผู้อื่น
ได้รับความเดือดร้อน
๒.๖ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลหรื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ช นิ ด พกพา ก่ อ นการเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต
ผ่านเว็บเบราเซอร์ ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทาการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการเว็บเบราเซอร์ ทั้งนี้
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อนการเข้าถึง
๒.๗ ในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะต้องมีการตรวจสอบไวรัส (Virus Scanning)
โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง
๒.๘ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามการควบคุมการเข้าถึง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเคร่งครัด
๓. กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน
๓.๑ การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ต้องกาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการ สาหรับการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อให้มีสิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจาเป็น รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติ
สาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน ได้แก่ เมื่อลาออกต้องไปทาการยกเลิกภายใน ๒๔ ชั่วโมงหรือเมื่อเปลี่ยนตาแหน่ง
ภายในต้องทาภายใน ๒ วัน
๓.๒ กาหนดสิทธิการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
(Application) จดหมายอิเ ล็ กทรอนิก ส์ (e-Mail) ระบบเครือ ข่ า ยไร้ สาย (Wireless Lan) ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ น ต้ น
โดยต้ อ งให้ สิท ธิเ ฉพาะการปฏิ บัติ ง านในหน้า ที่ และต้อ งได้ รับ ความเห็ นชอบจากผู้ ดู แลระบบเป็ นลายลั กษณ์ อัก ษร
รวมทัง้ ต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
๓.๓ เจ้ าหน้า ที่ ผู้ ใ ช้ต้ องลงนามรับ ทราบสิท ธิ และหน้า ที่เ กี่ย วกับ การใช้ง านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๓.๔ การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อ และรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่
๓.๔.๑ ผู้ ดู แ ลระบบที่ รับ ผิ ด ชอบระบบงานนั้ น ๆต้ อ งก าหนดสิท ธิ ข องเจ้า หน้ า ที่ ในการเข้า ถึ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๔.๒ กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ง าน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุด ต้องมีการพิจารณาการควบคุมผู้ใช้สิทธิพิเศษนั้นอย่างรัดกุมเพียงพอ โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้ในการพิจารณา
- ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร หรือผู้ดูแลระบบงานนั้นๆ
- ต้องควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด ได้แก่ กาหนดให้ใช้งานได้เฉพาะกรณีที่จาเป็นเท่านั้น
- ต้องกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

- ๑๒ -

- ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ทุกครั้ง หลัง หมดความจาเป็นในการใช้ง าน
หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานาน และจะต้องกาหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น
๓.๔.๓ การบริหารการเข้าถึงข้อมูลลับที่กาหนดชั้นความลับ แบ่งออกเป็นดังนี้
(๑) ข้อมูลลับรูปแบบเอกสารตีพิมพ์ ให้ปฏิบัติดังนี้
ลับที่สุด
ลับมำก
กำรระบุชนั้ ควำมลับของสำรสนเทศ
ระบุคำว่า “ลับที่สุด”
ระบุคำว่า “ลับมำก”
และ ชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลทุ ก และ ชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
หน้ า เอกสารสำ หรับ เอกสารแยก ทุ ก หน้ า เอกสารสำหรั บ
แผ่นและระบุ บนปก หรือหน้า เอกสารแยกแผ่น และระบุ
แรกของ เอกสาร หากเอกสาร
บนปก หรือหน้าแรกของ
ได้รับ การเข้าเล่ม
เอกสาร หากเอกสารได้รับ
การเข้าเล่ม
กำรเข้ำถึงเอกสำร
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตามรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต ให้
เข้าถึงสารสนเทศ

ลับ

ใช้ภำยใน

ระบุคำว่า “ลับ”
ระบุคาว่า“เอกสำร
และ ชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ปกปิด ”สาหรับเผย
ทุ ก หน้ า เอกสารสำ ห รั บ เท่านั้น”
เอกสารแยกแผ่น และระบุ
บนปก หรือหน้าแรกของ
เอกสาร หากเอกสารได้รับ
การเข้าเล่ม

บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ
ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่
เป็นเจ้าของข้อมูล

บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามหลักการ
Need – to - Know

ใ ช้ งานไ ด้ ภายใน
ศู น ย์ข้อ มู ล สำ นั กงาน
หรือ ภายในฝ่า ยงาน
ที่เ ป็ นเจ้าของข้อมูล
เท่านั้น

กำรเก็บรักษำเอกสำร
เก็บรักษาในตู้เอกสารที่ ปิดล็อค
เมื่อไม่ได้ใช้งาน

เก็บรักษาในตู้เอกสารที่ ปิด
ล็อคเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เก็บรักษาในตู้เอกสารที่
ปิดล็อคเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เอกสารต้นฉบับต้อง
ได้รับ การเก็บรักษา
อย่างดีไม่ให้ เกิดความ
เสียหาย

กำรทำเนำเอกสำร
ต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนเสมอและสาเนาต้องได้รั บ
การระบุ ช่ื อผู้ ที่ ไ ด้ รั บอนุ ญ าต
ให้ใช้งาน

ต้องขออนุญาตจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนเสมอและสำเนา
ต้องได้รับการ ระบุชื่อผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ ใช้งาน

ต้องขออนุญาตจากเจ้าของ อนุ ญ าตให้ ทาสำเนา
ข้อมูลก่อนเสมอและสาเนา ได้ เพื่อใช้ในการ
ต้องได้รับการระบุชื่อผู้ที่ ปฏิบัติง าน เท่านั้น
ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

กำรส่ ง เอกสำรภำยในสำนักงำน
สอดในซองปิดผนึกและระบุคำว่า สอดในซองปิดผนึกและระบุคา สอดในซองปิดผนึกแลระบุ มี ป กเอกสารเพื่ อ
“ลับที่สุด”และ
ว่า “ลับมำก”และ
คำว่า “ลับ” และ
ปกปิ ด ข้อมูลอย่าง
ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับ บนหน้าซอง
ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับ บนหน้าซอง
ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับบนหน้า ซอง มิดชิด
กำรส่งเอกสำรภำยนอก สำนักงำน

- ๑๓ -

สอดในซอง ๒ ชั้น ปิดผนึก
ชั้นนอกและชั้นในด้วยวัสดุ
ที่ป้องกันการลักลอบเปิดอ่านได้
ซองชั้นในระบุคำว่า “ลั บ ที่สุ ด”
และใช้บริการไปรษณีย์
ลงทะเบี ยนหรื อ บริ ษั ทขนส่งที่
เชื่อถือได้ระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้รับ
และผู้ส่ง

สอดในซอง ๒ ชั้น ปิดผนึก
ชั้นนอกและชั้นในด้วยวัสดุที่
ป้องกันการลักลอบเปิดอ่าน
ได้ซองชั้นในระบุคำว่า“ลั บ
มำก”และใช้ บริการ
ไปรษณีย์ล งทะเบี ยนหรื อ
บริ ษั ทขนส่งที่เชื่อถือได้ระบุ
ชื่อ - ที่อยู่ของผู้รับ และผู้ส่ง

สอดในซอง ๒ ชั้น ปิดผนึก
ชั้นนอกและชั้นในด้วยวัสดุ
ที่ป้องกันการลักลอบเปิด
อ่านได้ซองชั้นในระบุคา
ว่า“ลับ”และใช้บริการ
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
บริษัทขนส่ง ที่เชื่อถือได้
ระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้รับ
และผู้ส่ง

สอดซองปิดผนึก และ
ระบุชื่อ - ที่อยู่ของผู้รับ
และผู้ส่ง และใช้บริการ
ไปรษณียล์ งทะเบี ย น
หรือบริษั ท ขนส่งที่
เชื่อถือได้

กำรส่งโทรสำร
ตรวจสอบหมายเลขปลายทางให้
ถูกต้องโทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับทราบ
ถึงการส่งเอกสารและขอให้ผู้รับ
แจ้งยืนยัน เมื่อได้รับเอกสารแล้ว
รอรับเอกสาร ที่เครื่องโทรสารทุก
ครั้ง

ตรวจสอบหมายเลขปลายทาง
ให้ถูกต้องโทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับ
ทราบถึงการส่งเอกสารและ
ขอให้ผู้รับแจ้งยืนยันเมื่อได้รับ
เอกสารแล้วรอรับเอกสารที่
เครื่องโทรสารทุกครั้ง

ตรวจสอบหมายเลข
ปลายทางให้ถูกต้อง
โทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับทราบ
ถึงการส่งเอกสารและขอให้
ผู้รับแจ้งยืนยันเมือ่ ได้รับ
เอกสารแล้วรอรับเอกสาร
ที่เครื่องโทรสารทุกครั้ง

ตรวจสอบหมายเลข
ปลายทางให้ถูกต้อง
โทรศัพท์แจ้งให้ผู้รับ
ทราบถึงการส่งเอกสาร
และขอให้ผู้รับแจ้ง
ยืนยันเมื่อได้รับเอกสาร
แล้วรอรับเอกสารที่
เครื่องโทรสารทุกครั้ง

ใช้เครื่องทำลายเอกสาร

ใช้เครื่องทำลายเอกสาร

ใช้เครื่องทำลายเอกสาร

ห้ามนำกระดาษกลับมาใช้ซ้า

ห้ามนำกระดาษกลับมา
ใช้ซ้า

สามารถนากระดาษ
กลับมาใช้ซ้าได้ โดยให้
ใช้เฉพาะเอกสารที่ ใ ช้
ภายใน *** เท่านัน้

กำรทำลำยเอกสำร
ใช้เครื่องทำลายเอกสาร
กำรนำกระดำษกลับมำใช้ซ้ำ
ห้ามนำกระดาษกลับมาใช้ซ้า

(๒) ข้อมูลลับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติดังนี้
ลับที่สุด
ลับมำก
กำรระบุชนั้ ควำมลับของข้อมูลบนจอแสดงผล
ต้องระบุคำว่า “ลับที่สุด” ต้องระบุคำว่า “ลับมำก”
บนหน้าจอ และระบุชื่อผู้ บนหน้าจอ และระบุชื่อผู้
เป็นเจ้าของข้อมูล
เป็นเจ้าของข้อมูล
กำรเข้ำถึงและกำรทำสำเนำสำรสนเทศ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตามรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต และได้ รั บ อนุ ญ าตจาก

ลับ

ใช้ภำยใน

ต้องระบุคำว่า “ลับ”
บนหน้าจอ

ไม่จำเป็นต้องระบุ

บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามหลักการ

ใช้ง าน ได้ ภ าย ในศู น ย์
ข้ อ มู ล สำ นั ก งาน หรือ

- ๑๔ -

ให้เข้าถึงข้อมูล

ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ
ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่
เป็นเจ้าของข้อมูล

Need – to - know

ภายในฝ่ ายงานที่ เป็ น
เจ้าของข้อมูลเท่านั้น

กำรเก็บรักษำบนสื่อที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ (ทีไ่ ด้ควบคุมกำรเข้ำถึง)
ไม่ตอ้ งเข้ารหัสข้อมูล
ไม่ต้องเข้ารหัสข้อมูล
ไม่ตอ้ งเข้ารหัสข้อมูล

ไม่ตอ้ งเข้ารหัสข้อมูล

กำรเก็บรักษำบนสื่อที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ (ทีไ่ ม่ได้ควบคุมกำรเข้ำถึง)
เข้ารหัสข้อมูล
เข้ารหัสข้อมูล
เข้ารหัสข้อมูล

เข้ารหัสข้อมูล

กำรสั่งพิมพ์สำรสนเทศ
ต้องมีผรู้ อรับเอกสาร ที่
เครื่องทุกครั้ง

ต้องมีผู้รอรับเอกสาร
ที่เครื่องทุกครั้ง

มีผู้รอรับเอกสาร ที่เครื่องทุก
ครั้ง

กำรส่งสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยสำธำรณะ
ต้องเข้ารหัสข้อมูล
ต้องเข้ารหัสข้อมูล

ต้องเข้ารหัสข้อมูล

ต้องเข้ารหัสข้อมูล

กำรทำลำยสำรสนเทศ
ต้องทำลายด้วยวิธี Secure ต้องทำลายด้วยวิธี Secure
Delete
Delete

ต้องทำลายด้วยวิธี Secure
Delete

ลบไฟล์ดว้ ยวิธีปกติ
โดยการกดแป้น Delete
หรือ Shift + Delete

กำรทำลำยสื่อบันทึกข้อมูล
เจ้าของข้อมูลต้องเลือกใช้
วิธีทาลายที่มั่น ใจว่า สื่อ
บันทึกข้อมูลถูกทำลายจน
ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืน
มาได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ใด ๆ ก็ตาม

เจ้าของข้อมูลต้องเลือกใช้
วิธีทาลายที่มั่น ใจว่า สื่อ
บันทึกข้อมูลถูกทำลายจน
ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืน
มาได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ใด ๆ ก็ตาม

ทำลายด้วยวิธีปกติ
โดยการกดแป้น Delete
หรือ Shift + Delete

ต้องมีผรู้ อรับเอกสาร ที่
เครื่องทุกครั้ง

เจ้าของข้อมูลต้องเลือกใช้
วิธีทาลายที่มั่น ใจว่า สื่อ
บันทึกข้อมูลถูกทำ ลายจน
ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืน
มาได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ใด ๆ ก็ตาม

(๓) ข้อมูลลับที่ส่งผ่านทางวาจา ให้ปฏิบัติตามดังนี้
ลับที่สุด
ลับมำก
กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตามรายชื่อผู้ได้รับอนุญาต และได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ให้เข้าถึงข้อมูล
ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ
ผู้อำน วยการฝ่ายขึ้นไปที่
เป็นเจ้าของข้อมูล
กำรสนทนำทำงโทรศัพท์

ลับ
บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามหลักการ
Need – to - know

ใช้ภำยใน
ใช้งานได้ ภายใน ศู น ย์
ข้ อ มู ล สา นั ก งาน หรือ
ภายในฝ่ ายงานที่ เป็ น
เจ้าของข้อมูลเท่านั้น

- ๑๕ -

ตรวจสอบคู่ ส นทนาทาง ตรวจสอบคู่ ส นทนาทาง
โทรศัพท์ทุกครั้ง ว่าเป็นผู้ โทรศัพท์ทุกครั้ง ว่าเป็นผู้ ที่
ที่ตอ้ งการสนทนาด้วย
ต้องการสนทนาด้วย
กำรฝำกข้อควำมทำงโทรศัพท์
ห้ามฝากข้อความที่มีเนื้อหา ห้ามฝากข้อความที่มเี นื้อ หา
ข้ อ มู ล ไว้ ใ นเครื่ องตอบ ข้ อมู ลไว้ ในหรือระบบ
รั บ อั ต โนมั ติหรือระบบ
วอยซ์เมล์
วอยซ์เมล์

ตรวจสอบคู่ ส นทนาทาง ตรวจสอบคู่ ส นทนาทาง
โทรศัพท์ทุกครั้ง ว่าเป็นผู้ ที่ โทรศัพท์ทุกครัง้ ว่าเป็นผู้ ที่
ต้องการสนทนาด้วย
ต้องการสนทนาด้วย
ห้ามฝากข้อความที่ มีเนื้อ หา หลีกเลี่ยงการฝากข้อความที่
ข้ อ มู ล ไว้ ใ นหรือระบบ
มีเนื้อ หาข้ อ มู ล ไว้ ใ น
วอยซ์เมล์
เครื่ อ งตอบรั บ อั ต โนมั ติ
หรือระบบวอยซ์เมล์

๔. กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำย
๔.๑ ผู้ดูแ ลระบบต้อ งออกแบบและแบ่ง แยกระบบเครือ ข่า ย ตามกลุ่ม ของบริก ารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร กลุ่ม ของผู้ใ ช้ง าน และกลุ่ม ของระบบสารสนเทศ เพื่อ ให้ก ารควบคุม เป็น ระบบและ
ป้องกันการบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ ผู้ดูแ ลระบบต้อ งจำกัด สิท ธิก ารใช้ง าน เพื ่อ ควบคุม ผู้ใ ช้ใ ห้ใ ช้ง านเฉพาะเครือ ข่า ยที่ไ ด้รับ อนุญ าต
เท่านั้น
๔.๓ ผู้ดูแลระบบต้องจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งาน
๔.๔ ผู้ดูแลระบบต้องจากัดเส้นทางบนเครือข่าย จากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานใช้
เส้นทางอื่น ๆ ได้ และกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกาหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่าง ๆ ของระบบ
๕. กำรบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
๕.๑ ต้องกาหนดบุคคลที่รับผิดชอบการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในการกาหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบอย่างชัดเจน
๕.๒ ต้องเปิดใช้บริการเท่าที่จาเป็นเท่านั้น เช่น Telnet FTP หรือ Ping เป็นต้น หากบริการที่จาเป็นต้องใช้มี
ความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัยแล้วต้องมีมาตรการเพิ่มเติมด้วย
๕.๓ การติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องจะต้องดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
๖. กำรบริหำรจัดกำรกำรบันทึกและตรวจสอบ
๖.๑ ต้ อ งก าหนดให้ มี ก ารบั น ทึ ก การทางานของระบบคอมพิ ว เตอร์ บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ช้ ง าน
(Application Log) และเก็บไว้อย่างน้อย 3 เดือน
๖.๒ ต้องมีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ
๗. กำรพิสูจน์ตัวตนสำหรับผู้ใช้งำน
ผู้ใช้ระบบทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ดังนี้
๗.๑ แสดงชื่อผู้ใช้งาน (Username)
๗.๒ ใส่รหัสผ่าน (Password)

- ๑๖ -

ส่วนที่ ๓
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรระบบเครือข่ำย
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่สาคัญ ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรเครือข่ำย
๑. กำรใช้งำนบริกำรเครือข่ำย
๑.๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีต่อสาธารณชน
โดยผู้ใช้งานรับรองว่าหากมีการกระทาใด ๆ ดังกล่าว ย่อมถือว่าอยู่นอกความรับผิดชอบของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ
๑.๒ ไม่อนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานกระทาการใด ๆ ที่เข้าข่ายลักษณะเพื่อการค้าหรือการแสวงหากาไร
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เช่น การประกาศแจ้งความ การซื้อหรือการจาหน่ายสินค้า การนาข้อมูลไปซื้อขาย
การบริการค้นหาข้อมูลโดยคิดค่าบริการ การให้บริการโฆษณาสินค้า หรือการเปิดบริการอินเตอร์เน็ตแก่ บุคคลทั่วไป
เพื่อแสวงหากาไร
๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่น คือผู้ใช้งานจะต้องไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไ ข
ข้อมูลใด ๆ ในส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญ าต การบุกรุก (Hack) เข้าสู่บัญ ชีผู้ใช้ง าน (User Account) ของผู้อื่น
การเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผู้อื่น เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว
๑.๔ ห้า มมิใ ห้ผู้ ใ ดเข้า ใช้ง านโดยมิ ไ ด้ รับ อนุญ าต การบุก รุ กหรือ พยายามบุก รุ กเข้า สู่ ระบบถื อว่ าเป็ นการ
พยามรุกล้าเขตหวงห้ามของทางราชการ
๑.๕ ผู้ใช้งานต้องใช้งานระบบเครือข่ายทั้ง แบบมีสายและไร้สายของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดาเนินงานของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ เท่านั้น
๑.๖ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น Computer Name,
System Configuration และ Program Configuration เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ต้องทาการยืนยันตัวบุคคล
ผ่าน User Account ที่ได้รับซึ่งประกอบด้วย Username และ Password
๑.๘ บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้งานจะโอนหรือจ่ายสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ได้
๑.๙ บั ญชี ผู้ใ ช้ง าน (User Account) ที่ก รมการอุต สาหกรรมทหารให้ กับ เจ้ าหน้า ที่ ผู้ใ ช้ง านนั้น เจ้ าหน้า ที่
ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งผลเสียหายต่างๆที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
นั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดการกระทาของผู้อื่น
๑.๑๐ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายได้เพียงบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
เท่านั้น โดยแบ่งเป็นสิทธิของผู้ใช้งาน สิทธิของผู้ดูแลระบบ และแบ่งสิทธิตามการใช้งานภายใน/ภายนอกระบบเครือข่าย

- ๑๗ -

คอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้ใ ห้ ดาเนิน การควบคุ มการเชื่อ มต่อ กั บอุ ป กรณ์ร ะบบเครื อ ข่า ยที่ไ ม่ มีห น้า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้แ ก่
การป้องกันการนาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดนพลการ รวมทั้ง
ด าเนิ น การและมี ก ารเก็ บ บั น ทึ ก การเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ แ สดงหมา ยเลขไอพี แ อดเดรสทั้ ง เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ต้ น ทางและปลายทาง นอกจากนี้ ใ ห้ มี ก ารควบคุ ม และบั น ทึ ก การเข้ า ออกห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
ทั้งโดยผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการภายนอก โดนหากเป็นผู้ให้บริการภายนอก ที่จะมาให้บริการที่ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายต้องแจ้งรายละเอียดและนัดหมายกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ล่วงหน้า เมื่อมาถึงต้องแลกบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อใบขับ ขี่เ พื่ อให้ไ ด้รั บ บัต รอนุ ญาตเข้ าพื้ นที่ ชั่ วคราว และแจ้ ง ให้ ผู้ดู แ ลระบบน าพาไปลงบั นทึ ก การเข้ า
ปฏิบัติงานในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชี้แจงการนาอุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ เข้าออก และให้ผู้ดูแลระบบควบคุมการปฏิบัติ
ของผู้ให้บริการ
๑.๑๑ หลังการใช้งานอินเตอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ทาการปิดเว็บเบราเซอร์เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าเว็บลามก อนาจาร หรือเว็บในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ ไม่ส่งรูปภาพลามกอนาจารผ่าน
ระบบเครือข่ายของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ เป็นอันขาด
๑.๑๒. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ง านที่ ต้ อ งการยื ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ไปใช้ ง านภายนอกหน่ ว ยงานหรื อ ไปใช้ ง าน
ต่างหน่วยงาน ต้องเป็นข้าราชการของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ เท่านั้น โดยต้องทาเอกสารหลักฐานแสดงการยืมวัสดุ
อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในเอกสารหลักฐานต้องประกอบด้วย ชื่อสกุล หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาการยืม - คืน
รายการอุปกรณ์ จานวนอุปกรณ์ เป็นอย่างน้อย ทั้ง นี้ ผู้มีอานาจในการให้ยืมต้องอยู่ในระดับ ผู้อานวยการกองควบคุม
ยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรมหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ เท่านั้น โดยความเสีย หายต่อทรัพ ย์สินต่าง ๆ
ที่ยืมไป ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่ยืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
๒. กำรบริหำรควำมมั่นคงของระบบเครือข่ำย
๒.๑ จัดให้มีอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย ได้แก่ Firewall, Proxy, IPS ฯลฯ และตั้ง ค่า
อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย ACL (Access Control List), Firewall Rules เพื่อควบคุมการเชื่อมต่อ เข้าถึง หรือกาหนดเส้นทาง
ของระบบเครือข่ายตามความเหมาะสม
๒.๒ จัดเก็บ Log ของระบบเครือข่าย รวมถึง Security Log ที่จาเป็นตามที่กาหนด โดยกฎหมายและความ
ต้องการด้านการบริหารความมั่นคงของสานักงาน
๒.๓ ผู้ดูแลระบบต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบ สถานะของระบบเครือข่าย การใช้งานบริการระบบเครือข่าย และ
Security Log ที่เ กี่ ยวข้ อง รวมถึ ง การเฝ้ า ระวั ง ความผิ ด ปกติ ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ การพยายามบุ กรุ ก เข้ า ระบบ การปฏิ เ สธ
การให้บริการ หรือการทาให้ประสิทธิภาพในการทางานของระบบสารสนเทศลดลง
๒.๔ การเข้า ถึ ง ระบบบริ ห ารจั ดการระบบเครือ ข่ า ย ต้ อ งผ่ า นช่อ งทางโปรโตคอล ซึ่ ง ในระบบ Internet
จะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP เป็นภาษาหลัก
๒.๕ ใช้กระบวนการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
๒.๖ สารองข้อมูลค่าการปรับแต่ง (Configuration) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อย่างสม่าเสมอ หรือทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลง
๒.๗ การติดตั้งระบบเครือข่ายต้องได้รับการออกแบบและตั้งค่าอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความมั่นคงให้แก่
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ประกอบด้วย
๒.๗.๑ ฮาร์ ด แวร์ (Hardware) ที่ เ ชื่ อมต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่า ยทั้ ง หมด ต้ อ งได้ รับ การตั้ ง ค่ า สนั บ สนุ น
การบริหารจัดการ และการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
๒.๗.๒ สายเคเบิ้ลของระบบเครือข่าย ต้องได้มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
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๒.๗.๓ ระบบป้ องกั นผู้ บุก รุก จากภายนอก ต้อ งได้ รับ การตั้ ง ค่ าตามค าแนะนาของผู้ผ ลิต และ/หรื อ
หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่ SANS Institute หรือ NSA
๒.๗.๔ Network Address ของระบบเครือข่ายต่าง ๆ ต้องได้รับการลงทะเบียน แจกจ่าย และบริหาร
จัดการ โดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อระบบเครือข่ายภายนอก
๒.๗.๕ การป้ อ งกั น พอร์ ต ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ตรวจสอบและปรั บ แต่ ง ระบบ (remote diagnostic and
configuration port protection) ต้องควบคุมการเข้าถึง พอร์ตที่ใช้สาหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบทั้ง การเข้าถึง
ทางกายภาพและทางเครือข่าย ดังนี้
๒.๗.๕.๑ ควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งค่าระบบทั้งทาง
กายภาพและโดยการล๊อกอินเข้ามาใช้งาน
๒.๗.๕.๒ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้ ส าหรั บ การปรั บ แต่ ง ค่ า คอนฟิ ก กู เ รชั น ไว้ ใ นห้ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพต่ออุปกรณ์และทาการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๗.๕.๓ ผู้ให้บริการภายนอกต้องขออนุมัติจากผู้บัง คับบัญชาก่อนเข้าดาเนินการบารุง รักษา
หรือบริหารจัดการพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่าย
๒.๗.๕.๔ เปิดพอร์ตที่มีความจาเป็นในการใช้ง าน และยกเลิกหรือปิดพอร์ตหรือปิดบริการบน
อุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
๒.๗.๕.๕ ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) ของระบบหรืออุปกรณ์ที่ไ ม่มีความจาเป็นในการใช้
งานอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๗.๕.๖ กาหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางโดยเฉพาะบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องภายในเท่านั้น
๒.๗.๕.๗ บันทึกการเข้า - ออกพื้นที่บริเวณห้อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง ได้แก่ เจ้าหน้า ที่
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ดูแลระบบ เป็นต้น
๒.๗.๕.๘ ห้ามบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากจาเป็น
ให้ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้รับผิดชอบนาพาเข้าไป
๒.๗.๖ อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายที่สาคัญของสานักงาน ต้องใช้ระบบไฟฟ้าสารอง (UPS) เสมอ
๒.๗.๗ อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายที่สาคัญของสานักงานต้องมีการจัดทาทะเบียน
๒.๗.๘ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใดเข้ากับระบบเครือข่ายของสานักงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๗.๙ ระบบเครือข่ายต้องได้รับการตั้งค่าให้สามารถป้องกันการเชื่อมต่อในลักษณะ (Bridge) ผ่านไปยัง
ช่องทางการสื่อสารอื่น
๒.๗.๑๐ ทาการแบ่งแยกเครือข่าย (segregation in networks) สาหรับกลุ่มผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น
๒ เครือข่าย คือ เครือข่ายสาหรับผู้ใช้งานภายใน และเครือข่ายสาหรับผู้ใช้งานภายนอก
๒.๘ การใช้บริการระบบเครือข่ายภายนอก ต้องจัดทาเอกสารข้อตกลงของระดับ การบริการกับผู้ให้บริการ
พร้อมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการให้เป็นไปตามข้อตกลง
๒.๙ ให้หน่ วยประสานงานเครือ ข่ายไร้สาย ซึ่ง มอบหมายโดย เจ้า กรมการอุต สาหกรรมทหาร ฯ ให้ เป็ น
ผู้บริหารจัดการและให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๒.๑๐ การระบุอุป กรณ์บ นเครื อข่าย (equipments identification in networks) ต้องมี วิธีการที่สามารถ
ระบุอปุ กรณ์บนเครือข่ายได้ และใช้วิธีการระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยันการเข้าถึง ดังนี้
๒.๑๐.๑ การน าอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยมาเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ หรือผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้
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๒.๑๐.๒ ผู้ดู แลระบบเครือ ข่า ยมี หน้ าที่ ในการเชื่อ มต่ อสั ญ ญาณที่ไ ด้รั บอนุญ าตและให้สิ ทธิ ในการ
เชื่อมต่อตามผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณ ฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ กาหนด และสามารถระงับ สัญ ญาณการ
เชื่อมต่อได้เมื่อสิ้นสุดการอนุญาต
๒.๑๐.๓ จะต้องมีการจากัดสิทธิการเข้าใช้อุปกรณ์ได้ โดยให้มีการกาหนดวิธีการพิสูจน์ตัวตนในการเข้า
ใช้งานอุปกรณ์โดยใช้ Username Password หมายเลข MAC Address เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมในการเข้าถึง
๒.๑๐.๔ มีการจัดทาทะเบียนบัญชีอุปกรณ์ที่ใช้บนเครือข่าย
๒.๑๑ มีการควบคุมการเชื่อมโยงเครือข่าย (network connection control) ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการ
เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้
๒.๑๑.๑ การจากัดสิทธิ การเข้าถึงเครือข่ายตามสิทธิที่ได้รับตามอานาจหน้าที่ของตน
๒.๑๑.๒ มีระบบการตรวจจับผู้บุกรุกทั้งในระดับเครือข่าย และระดับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒.๑๑.๓ ควบคุมไม่ให้มีการเปิดให้บริการบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.๑๑.๔ การเข้าใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายต้องทาการพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้งานเครือข่ายทุกครั้ง
๒.๑๑.๕ ควบคุมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลระบบเครือข่ายที่สาคัญในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบได้แก่ หมายเลข
IP Address Username และ Password เป็นต้น
๒.๑๑.๖ ผู้ใช้งานห้ามนาอุปกรณ์เครือข่ายมาติดตั้งก่อนได้รับอนุญาต
๒.๑๒ มี ก ารควบคุ ม การจั ด เส้ น ทางบนเครื อ ข่ า ย (network routing control) ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ ของ
คอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลไม่ถูกเปิดเผย ดังนี้
๒.๑๒.๑ ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้หมายเลขเครือข่าย (IP Address) ของหน่วยงาน
๒.๑๒.๒ กาหนดให้มีการแปลงหมายเลขเครือข่ายย่อย
๒.๑๒.๓ กาหนดมาตรการการบัง คับใช้เส้ นทางเครือข่ าย หรือจ ากัด สิทธิ ในการใช้บริ การเครื อข่า ย
ของหน่วยงาน
๒.๑๒.๔ ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย ที่เ ชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบสารสนเทศที่มีการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ และควบคุมการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่นๆได้
๓. ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่ำยและเจ้ำหน้ำที่กรมกำรอุตสำหกรรมทหำรมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ผู้ดูแลระบบห้องควบคุมระบบเครือข่ายต้องทาการกาหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องควบคุมบุคคลใน
การเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่ายโดยเฉพาะบุคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องภายในและมีการบันทึก ทะเบียนผู้มีสิทธิ
เข้ า ออกพื้ น ที่ เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร์ (Computer Operator) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลระบบ (System
Administrator) เป็นต้น
๓.๒ สิทธิในการเข้าออกพื้นที่ต่างๆภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น โดยสิทธิของเจ้าหน้าที่แต่ละคนขึ้นอยู่กับหน้าที่การปฏิบัติงานภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย
๓.๓ ต้องจัดทาระบบเก็บบันทึกการเข้าออกกรมการอุตสาหกรรมทหารตามกระบวนการที่ระบุไว้ในเอกสาร
บันทึกการเข้าออกพื้นที่
๓.๔ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสมุดบันทึก เป็นประจาทุกเดือน
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ส่วนที่ ๔
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อผู้ใช้งานได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งทาความเข้าใจ ตลอดจน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูลของหน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความ
พร้อมในการใช้งาน โดยแนวปฏิบัติต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำร
๑. กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติเพื่อกำรเข้ำใช้งำนที่มั่นคงปลอดภัย
๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องกำหนดรหัสผ่านในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ
๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ (Screen saver) ล็อคหน้าจอภาพเมื่อไม่มี
การใช้งาน หลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้งาน
๑.๓ ก่อนการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ต้องใส่ User name และ Password ทุกครั้ง
๑.๔ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ อื่ น ใช้ ชื่ อ ผู ้ใ ช้ (User name) และรหั ส ผ่ า น (Password)
ของตนในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานร่วมกัน
๑.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องทำการลงบันทึกออก (Logout) ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน หรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน
๑.๖ การบริหารจัดการรหัสผ่าน (password management system) ต้องแสดงผลการทางานของการจัดการ
รหั ส ผ่ า นในลั ก ษณะเชิ ง โต้ ต อบ (interactive) หรื อ ต้ อ งท างานในลั ก ษณะอั ต โนมั ติ เ พื่ อ เอื้ อ ต่ อ การก าหนดรหั ส ผ่ า น
ที่มีคุณภาพ ดังนี้
๑.๖.๑ เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้บริการลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือยกเลิกการ
ใช้งาน
๑.๖.๒ ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลอื่นหรือการ
ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน และเมื่อผู้ใช้บริการได้รับรหัสผ่านต้องตอบยืนยันการ
ได้รับรหัสผ่าน
๑.๖.๓ กาหนดชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน ต้องไม่ซ้ากัน
๑.๗ ต้องจากัดการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) สาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่สาคัญ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความ มั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานที่ได้กาหนดไว้ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๗.๑ ห้ามมิให้ลงโปรแกรมอรรถประโยชน์ก่อนได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตและยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
๑.๗.๒ ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดกฎหมายอัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อหน่วยงาน
๑.๗.๒ จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชน์ไว้ในสื่อภายนอก ถ้าไม่ต้องใช้งานเป็นประจา
๑.๗.๓ ต้องเก็บบันทึกการเรียกใช้งานโปรแกรมเหล่านี้
๑.๗.๔ กาหนดให้ต้องถอดถอนโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ไม่จาเป็นออกจากระบบ
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๒. กำรระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งำน
๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องทำการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปองกันผู้ไม่มีสิทธิ
เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานมีปัญหา หรือเกิดความผิดพลาดต้องแจ้งให้
ผู้ดูแลระบบทาการแก้ไข เมื่อยืนยันผิดครบ ๓ ครั้ง ระบบจะทาการล็อค
๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลต่าง ๆ อันเกิดขึ้น
จากการใช้บัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าผลเสียหายนั้นเกิดจากการ
กระทาของผู้อื่น
๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ไว้เป็นความลับและห้ามเปิดเผยต่อผู้อื่น ห้าม
โอนจาหน่าย หรือแจกจ่ายให้ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
๒.๔ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานต้องลงบันทึกเข้า (Login) โดยใช้บัญ ชีผู้ใช้บริการ (Account) ของตนเองและทาการ
บันทึกออก (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานหรือหยุดการใช้งานชั่วคราว

- ๒๒ -

ส่วนที่ ๕
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหารและ
ป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุกจากโปรแกรมชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายแก่ข้อมูล
หรือการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้หย ุดชะงักและทำให้สามารถตรวจสอบและติดตาม
พิสูจน์บุคคลที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ได้อย่างถูกต้อง
โดยนโยบายแนวปฏิบัติต้องมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรควบคุมกำรเข้ำถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสำรสนเทศ
๑. แนวปฏิบัติกำรจำกัดกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ
๑.๑ ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) ต้ อ งกำหนดการลงทะเบี ย นบุ ค ลากรใหม่ ข ององค์ ก ร และ
ต้องกำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิ ต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจาเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติ
สาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น
๑.๒ ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) ต้ อ งกำหนดสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่สำคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
๑.๓ ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) ต้ อ งบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านระบบและรหั ส ผ่ า น
ของ บุคลากรดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ กำหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบลาออก
หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
๑.๓.๒ ส่งมอบรหัสผ่าน (Password) ชั่วคราวให้กับผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และต้องหลีกเลี่ยง
การใช้บุคคลอื่น หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน (Password)
๑.๓.๓ กำหนดให้ผู้ใช้บริการตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน (Password)
๑.๓.๔ กำหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน (Password) ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่
ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
๑.๓.๕ กำหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ากัน
๑.๓.๖ ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันที
เมื่อ พ้น ระยะเวลาดัง กล่า วหรื อพ้ นจากตำแหน่ง และมีก ารก าหนดสิ ทธิ พิ เศษที่ไ ด้รับ ว่าเข้า ถึง ได ้ถึง ระดับใดได ้บ้า ง
และต้องกำหนดให้รหัสเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
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๑.๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับใน
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการ
ทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ ต้องควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้ง การเข้าถึง โดยตรงและการเข้าถึง
ผ่านระบบงาน
๑.๔.๒ ต้ อ งกำหนดรายชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
๑.๔.๓ กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว โดยมี Timeout
๑.๔.๔ การรับ - ส่งข้อมูลสำคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ต้องได้รับการเข้ารหัส (Encryption)
ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
๑.๔.๕ ต้องกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตามระยะเวลาที่กาหนดของระดับความสำคัญ
ของข้อมูล
๑.๔.๖ ต้องกาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์ออก
นอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ต้องสารองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน
เป็นต้น
๑.๕ ระบบซึ่งไวต่อการรบกวนที่มีผลกระทบและมีความสาคัญสูงต่อหน่วยงาน
๑.๕.๑ การแยกระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญสูงและจาเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากผู้ดูแล
ระบบ ฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยจะต้องแยกระบบซึ่งไวต่อการรบกวนดังกล่าวออกจากระบบอื่น ๆ ให้ทางาน
อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์ไม่ใช้ปะปนกับระบบอื่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจจะเกิดจากระบบอื่น
ซึ่งทางานอยู่บนเครื่องเดียวกัน ซึ่งจาเป็นต้องติดตั้งห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
๑.๕.๒ ให้มี การควบคุ มสภาพแวดล้ อมของระบบโดยเฉพาะ ได้แ ก่ ห้ อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข่ ายกลาง
ระบบไฟฟ้า ระบบสารองไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้า-ออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อป้องกัน
การหยุดชะงักการทางานของระบบ
๑.๕.๓ ควบคุมการเข้ามาใช้งานจากเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกกาหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
โดยกาหนดค่าที่ Firewall
๑.๕.๔ มีการควบคุมหรือป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงาน
จากภายนอกหน่วยงาน (mobile computing and teleworking) ที่เกีย่ วข้องกับระบบดังกล่าว
๑.๖ ควบคุมผู้ใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)
๑.๖.๑ ในกรณีที่ใช้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน ต้องกาหนดให้ผู้ให้บริการเข้าถึงเฉพาะส่วนที่มีไ ว้
สาหรั บ การพั ฒ นาระบบงาน (develop environment) เท่า นั้ น แต่ ห ากมี ความจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ถึ ง ส่ ว นที่ ใ ช้ง านจริ ง
(production environment) ต้องมีการควบคุมหรือตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่บริษัทควบคุมดูแลการทางานของผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิดในกรณีที่ผู้
ให้บ ริก ารมาปฏิบั ติห น้าที่ ที่บ ริษั ทหลั กทรัพ ย์ (onsite service) และให้เจ้ าหน้า ที่บริ ษัท ตรวจสอบการทางานของผู้
ให้บริการอย่างละเอียดในกรณีที่เป็นการให้บริการในลักษณะ remote access และปิด modem ทันทีที่การให้บริการ
เสร็จสิ้น เป็นต้น
๑.๖.๒ ดาเนินการให้ผู้ให้บริการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๑.๖.๓ กาหนดให้ผู้ให้บริการรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข
๑.๖.๔ มีขั้นตอนในการตรวจรับงานของผู้ให้บริการ
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๒. แนวปฏิบัติกำรควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสำรเคลื่อนที่
๒.๑ ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกิจการของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ซึ่งรวมถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องบริการ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นใด ดังนี้
๒.๑.๑ ให้ใช้รหัสผ่านบนระบบปฏิบัติการในการเข้าถึงทุกครั้ง
๒.๑.๒ ตั้งค่าเริ่มต้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์สื่อสาร
พกพาใช้ Screen Saver ที่ต้องปลดล็อคด้วยรหัสผ่านอัตโนมัติ
๒.๑.๓ ตั้งค่าการยุติการใช้งาน สำหรับระบบสารสนเทศ (Session Timeout) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
สารสนเทศ เมื่อผู้ใช้งานว่างเว้นจากการใช้งาน เป็นระยะเวลา ๑๕ นาที
๒.๑.๔ จ ากั ด ระยะเวลาการเชื่ อ มต่ อ ระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection Time) ไว้ ที่
๓ ชั่วโมง สาหรับระบบสารสนเทศที่มีความเสี่ยงหรือความสาคัญสูง
๒.๑.๕ ผู้ดูแลระบบต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ โดยผ่านช่องทางระบบเครือข่ายที่มีการ
เข้ารหัสลับเสมอ ได้แก่ สายสัญญาณระบบเครือข่ายที่มีการจัดเตรียมไว้ หรือ VPN หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ที่มีการเข้ารหัสลับข้อมูลในการสื่อสารเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแล้ว ยกเว้นการให้บริการข้อมูลเว็บ
สาธารณะส่วนที่มีคนอ่านอย่างเดียว
๒.๑.๖ ผู้ดูแลระบบต้องปกป้องระบบสารสนเทศของสำนักงานด้วยความเอาใจใส่ ความระมัดระวังตาม
วิ ช าชี พ ของตน โดยการติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ Anti – Virus ซอฟต์ แ วร์ Anti – Spyware ซอฟต์ แ วร์ Anti – Malware
ซอฟต์แวร์ Firewall ปรับปรุง Security Patch ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบ การป้องกัน และตรวจจับ
การบุกรุกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. แนวปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนจำกภำยนอกกรมกำรอุตสำหกรรมทหำร
๓.๑ ผู้ดูแลระบบต้อ งจัด การให้ก ารเข้าถึ ง ระบบเครือ ข่ายของกรมการอุ ตสาหกรรมทหารจากระยะไกล
มีกลไกในการพ ิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม โดยการตรวจสอบจาก หมายเลข IP Address เฉพาะที่ก ำหนดให้
สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจจับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตได้
๓.๒ ห้ามผู้ดูแลระบบอนุญาตให้บุคคลภายนอกพยายามล่วงละเมิดความมั่นคงปลอดภัยหรือรบกวนการ
ทำงานของระบบเครือข่ายของสำนักงาน ได้แก่ การเข้าถึงสารสนเทศหรือเครื่องบริการ (Server) ที่ตนไม่ได้รับอนุญาตการ
ทำ Sniffing, การทาPinged Floods, การทาPacket Spoofing, การโจมตีแบบ Denial of Service หรือการทา Forged
Routing Information เป็ น ต้ น เว้ น แต่ เ พื่ อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการค้ น หาจุ ด บกพร่ อ งของระบบสารสนเทศ
และได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ แล้ว
๓.๓ การเข้าถึงระบบเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศภายในของสำนักงานด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ เครือข่าย
ภายนอก ได้แก่ จากบ้าน จากโรงแรม จากอุปกรณ์ไร้สาย ฯลฯ ต้องถูกจากัดให้ดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ
ต้องได้รับการควบคุมดังนี้
๓.๓.๑ อนุญาตให้ทำการเข้าถึงระบบจากระยะไกลได้เฉพาะกับบริการที่มีความจำเป็นเท่านั้น
๓.๓.๒ ทำการเข้าถึงระบบจากระยะไกลเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
๓.๓.๓ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิดำเนินการเข้าถึงระบบจากระยะไกล
๓.๓.๔ การเข้าถึงระบบสำคัญ หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศสำคัญจากระยะไกลต้องการพิสูจน์
ตัวตนผู้ใช้งานด้วยวิธีที่มีความมั่นคง
๓.๓.๕ ห้ า มใช้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ย หรื อ Protocol ที่ ไ ม่ มั่ น คงปลอดภั ย ในการเข้ า ถึ ง ระบบ
สารสนเทศจากระยะไกล
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๓.๓.๖ ห้ า มท าการเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ เข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยภายในสำนั ก งาน จากระยะไกลด้ ว ย
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าธารณะ ได้ แ ก่ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นร้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารฟร ี
ในร้านอาหารเป็นต้น
๓.๓.๗ การเชือ่ มต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของสานักงานด้วยวิธีการแบบ Phone - Line - Dial -Up
ต้องดำเนินการผ่านโมเด็มพูของส่วนกลาง ที่ได้รับการตรวจสอบเท่านั้น
๓.๓.๘ ระบบทั้งหมดที่ ผู้ใช้ ง านสามารถเข้า ถึง จากระยะไกล ผ่ านระบบเครื อข่า ยสาธารณะได้นั้ น
ต้องได้รับการกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ งาน โดยระบบต้องตั ดการเช ื่อ มต่อที่ไ ม่มีก ารใช้ง านใด ๆ เป็น ระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน ๓๐ นาที และตัดการเชื่อมต่อใด ๆ ที่ใช้งานติดต่อกันเกิน ๖ ชั่วโมง ทั้งนี้ การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบภายใน
อีกครั้ง ต้องได้รับการพิสูจน์ตัวตนด้วยเสมอ
๓.๔ ผู้ใช้งานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายนอกสำนักงาน มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
๓.๔.๑ แสดงตนด้ ว ยบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นที่ เ ป็ น มาตรฐานของส านั ก งานก่ อ นการเข้ า ถึ ง
ระบบสารสนเทศของสำนักงานทุกครั้ง
๓.๔.๒ ใช้งานซอฟต์แวร์ (Software) ป้องกันไวรัสที่ได้รับการอัพเดทอยู่เสมอ
๓.๔.๓ ใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall)
๓.๔.๔ ใช้งานซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ ประเภท Virtual Private Networking หรือใช้เทคโนโลยี อื่น ๆ
เพื่อปกป้องการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ปฏิบัติงานภายนอก และระบบเครือข่ายภายในของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๓.๔.๕ ต้ อ งใช ้ค วามระมั ด ระวั ง มากเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ปกป้ อ งอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ กพา รวมถึ ง
สารสนเทศที่อ ยู่ในอุปกรณ์เหล่านั้น มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลที่ไม่ไ ด้ร ับอนุญ าต ซึ่ง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของ
ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ ๖
แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดเป็นมาตรการการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การทางานเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจากัดสิทธิในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม พิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการอุตสาหกรรมทหาร โดยแนวปฏิบัติต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินตามระยะเวลา
๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน
๑. กำรลงทะเบียนผู้ใช้งำน
๑.๑ จัดทาแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้งานสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๑.๒ ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานที่ยังไม่มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานมาก่อน
๑.๓ ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและให้สิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๔ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดให้มีการถอดถอนสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันทีเมื่อผู้ใช้งานนั้น
มีการลาออกหรือเปลี่ยนตาแหน่งงาน
๒. กำรบริหำรจัดกำรสิทธิของผู้ใช้งำน
๒.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
๒.๒ ผู้ดูแลระบบต้องมอบหมายสิทธิที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการควบคุมการเข้าถึง
๒.๓ ผู้ดูแลระบบต้องจัดเก็บการมอบหมายสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน
๒.๔ ในกรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุด โดยมีการกาหนดระยะเวลาการใช้งาน
และระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตาแหน่ง และมีการกาหนดสิทธิพิเศษที่ได้รับว่าสามารถ
เข้าถึงได้ถึงระดับใดบ้าง และต้องกาหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
๓. กำรบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำนสำหรับผู้ใช้งำน
๓.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๓.๒ ผู้ดูแลระบบต้องให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที ภายหลัง จากที่ไ ด้รับรหัสผ่านชั่วคราวและต้อง
เปลี่ยนรหัสผ่านที่มีการยากต่อการคาดเดาโดยผู้อื่น
๓.๓ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรหัสผ่านชั่วคราว โดยกาหนดรหัสผ่านให้มีความยากต่อการคาดเดาโดยผู้อื่นและ
ต้องกาหนดรหัสผ่านที่แตกต่างกัน
๓.๔ ผู้ดูแลระบบต้องจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ใช้งาน โดยจัดส่ง เป็นเอกสารลับหรือผ่านช่องทางระบบอัตโนมัติที่
มั่นใจว่ามีความปลอดภัย และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานยืนยันการได้รับรหัสผ่านแล้ว
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๔. กำรทบทวนสิทธิกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน
๔.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔.๒ ผู้ดูแลระบบ ต้องทบทวนสิทธิสาหรับผู้ที่มีสิทธิในระดับสูง ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป
๔.๓ ผู้ดูแลระบบ ต้องทบทวนสิทธิตามรอบระยะเวลาที่กาหนด หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้แก่ การ
เลื่อนตาแหน่ง การย้ายหน่วยงาน
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ส่วนที่ ๗
แนวปฏิบัติกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและกำหนดมาตรการ การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลสารสนเทศ และบังคับใช้กับผู้ที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหารเพื่อป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลอื่นและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต โดยต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน
๑. กำรใช้งำนรหัสผ่ำน (Password Usage) ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดใน
การใช้รหัสผ่านดังนี้
๑.๑ ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของผู้อื่น
๑.๒ ผู้ใช้งานไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเอง
๑.๓ ผู้ใช้งานต้องเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
๑.๔ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีเมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้จากผู้อื่น
๑.๕ ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวเกินกว่าความยาวขั้นต่ำที่กำหนดไว้
๑.๖ ผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งรหัสผ่านจากคำที่ปรากฏในพจนานุกรม
๑.๗ ผู้ใช้งานต้องหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระเรียงกัน ได้แก่ abcd , ๑๒๓๔ หรือกลุ่มตัว
อักขระที่เหมือนกันเช่น aaaa , ๑๑๑๑ เป็นต้น
๑.๘ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
๑.๙ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยไม่ใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
๑.๑๐ ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ทุกๆ ๓ เดือน สาหรับผู้ดูแล
และทุก ๆ ๖ เดือน สำหรับผู้ใช้งานระบบ
๑.๑๑ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน
๑.๑๒ ผู้ใช้งานไม่ต้องกำหนดให้ทำการบันทึกรหัสผ่านหรือจดจำรหัสผ่านของตนเองไว้เพื่อสะดวกต่อตนเอง
เมื่อทำการล็อกอินในภายหลัง
๑.๑๓ ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้รหัสผ่านของตนร่วมกับผู้อื่น
๑.๑๔ ผู้ใช้งานต้องทำการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เมื่อมีการรับส่งข้อมูลที่ สำคัญ
หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ผ่านเครือข่ายสาธารณะ
๒. กำรป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งำนที่อุปกรณ์
๒.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน ได้แก่
ระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานต้องล็อคอุปกรณ์ที่สำคัญเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแลชั่วคราว
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๒.๓ ผู้ ด ูแ ลระบบต้ อ งก าหนดให้ พ นั ก งานป้ อ งกั น ผู้ อื่ น เข้ า ใช้ เ ครื่ อ งคอมพ ิว เตอร์ ห รื อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของตนโดยใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. กำรควบคุมสินทรัพย์สำรสนเทศและกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์
๓.๑ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศ และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ต้องควบคุม
ไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดย
ผู้ไม่มีสิทธิ และต้องกาหนดให้ผู้ใช้งานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน
๓.๒ ผู้ใช้งานทุกคนต้องปฏิบัติการป้องกันทรัพย์สิน
๓.๓ ผู้ใช้งานทุกคนต้องออกจากระบบที่ใช้งานทันที เมื่อจำเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
๓.๔ ผู้ ใ ช้ ง านทุ ก คนต้ อ งจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ค วามส าคั ญ ของกรมการอุ ต สาหกรรมทหารไว้ ใ น
ที่ ปลอดภัย เช่น เก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารที่มีระบบล็อค และมีกุญแจเปิดปิด
๓.๕ เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์ ส ารสนเทศ เช่ น เอกสาร สื่ อ บั น ทึ ก ข ้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ หรือ ข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ไม่สามารถใช้ง านได้แล้วให้ ผู้ดูแลระบบทาลายสินทรัพย์สารสนเทศ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
๓.๕.๑ กระดาษ ให้ทาลายด้วยการหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
๓.๕.๒ ซีดีหรือดีวีดี ให้ทาลายด้วยการหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
๓.๕.๓ เทป ให้ทาลายด้วยการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย
๓.๕.๔ ทัมป์ไดรฟ์หรือแฟลชไดรฟ์ ให้ทาลายด้วยการทุบหรือบดให้เสียหาย
๓.๕.๕ ฮาร์ดดิสก์ ให้ทาลายด้วยการเขียนทับข้อมูลซ้าหลายรอบและทาให้เสียหายทางกายภาพ
๓.๕.๖ การทาลายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยวีธีการทาลายใช้
สนามแม่ เ หล็ ก ในการท าลาย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของ The US Department of Defense (DOD) และ The
National Security Agency (NSA)
๔. กำหนดให้เข้ำรหัสกับข้อมูลที่เป็นควำมลับ การนาการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้เข้ารหัสข้อมูลที่มีชั้นความลับลับที่สุด ลับมาก และลับ รวมทั้ง
รหัสผ่านที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้แก่ รหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่านของ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเมื่อเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านแล้วจะต้องมีรูปแบบที่ไม่สามารถอ่านเข้ าใจได้ หรือง่าย
ต่อการคาดเดา แม้ว่ามีผู้ใช้งานที่ตั้งรหัสผ่านเหมือนกัน เมื่อเข้ารหัสแล้วต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้ทราบ
ได้ว่ามีผู้ใช้ที่ตั้งรหัสผ่านเหมือนกัน ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานลืมหรือทารหัสผ่านสูญหาย ต้องติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง ณ แผนก
กรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหารเพื่อขอให้กาหนดรหัสผ่านให้ใหม่
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ส่วนที่ ๘
แนวปฏิบัติกำรจัดทำระบบสำรองและกำรกู้คืนข้อมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดข้อปฏิบัติในการสารองและกู้คืนข้อมูล ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถดาเนินการ
ได้อย่างถูกต้องและสามารถกู้คืนระบบได้ในกรณีที่จาเป็น โดยนโยบายแนวปฏิบัติต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติในกำรสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
๑. พิจารณาคัดเลือกและทบทวนระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญ กาหนดประเภทของข้อมูลและกาหนดความถี่
ในการจัดทาระบบสารองที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทาการประเมินความเสี่ยงที่มีผลทาให้ระบบสารสนเทศที่มี
ความสาคัญสูงไม่สามารถทางานได้อันเป็นผลมาจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การจัดทำบันทึกการสำรองข้อมูล ผู้ดูแลระบบต้องทำบันทึกรายละเอียดการสำรองข้อมูล ได้แก่ วันที่ เวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้สำรองข้อมูล ชนิดของข้อมูลที่บันทึก เป็นต้น
๓. ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์มอบหมายหน้าที่การสำรองข้อมูลแก่เจ ้าหน้าที่คนอื่นไว้สำรอง ในกรณีที่ผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๔. ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบเครือข่ายกำหนดชนิดและช่วงเวลาการสารองข้อมูลตามความ
เหมาะสม พร้อมทั้งสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล
๕. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบเครือข่าย ต้องพิจารณาคัดเลือกจัดทำระบบสารองหรือทำการสำรอง
ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตามแผนการสำรองข้อมูลที่กาหนด
๖. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องตรวจสอบผลการสารองข้อมูลด้วยว่าการสารองข้อมูล
ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่
๗. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องทำรายงานข้อผิดพลาดจากการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไ ข
รายงานต่อ ผอ.กองควบคุมยุทธภัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๘. ต้องจัดทาบัญชีระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญ และจัดทาสาเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้โดยจัดเรียง
ตามลาดับความสาคัญของการสารองข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานมากไปหาน้อย
๙. มีขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทาสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั้งระบบซอฟต์แวร์และข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยกตามระบบสารสนเทศแต่ละระบบ
๑๐. ต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดาเนินการ วัน /เวลาชื่อข้อมูลที่สารอง
สาเร็จ/ไม่สาเร็จ เป็นต้น
๑๑. มีการจัดเก็บข้อมูลที่สารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลนั้นให้สามารถแสดงถึง
ระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สารองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลที่สารองควรจัดเก็บไว้
ในสถานที่เก็บข้อมูลสารองซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานที่อื่น และต้องมีการทดสอบสื่อเก็บข้อมูลสารองอย่าสม่าเสมอ
๑๒. ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ได้สารองไว้หรือตามความเหมาะสม สาหรับการกู้คืนระบบ
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๑๓. มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๑๔. ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๑๕. ในกรณีที่พบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย จนเป็นเหตุต้องมีการ
ด าเนิ น การกู้ คื น ระบบ ให้ ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) ด าเนิ น การแก้ ไ ข และรายงานปั ญ หาดั ง กล่ า วต่ อ
ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบจากผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์
และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ทราบโดยด่วน
๑๖. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย กระทบต่อการให้บริการหรือการใช้
งานของผู้ใช้ระบบ ให้รีบแจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการกู้คืนระบบ เมื่อการดาเนินการกู้คืน
ระบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์
๑๗. กาหนดให้ผู้ดูแลระบบ ต้องสารองข้อมูลที่สาคัญของระบบงาน National Single Window (NSW) ได้แก่
ข้อมูลและค่า Configure ของ Database Server, Web Server, Mail Server และ Firewall Server เป็นประจาอย่าง
น้อย ๑ เดือนครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
๑๘. จัดทาระบบสารองและกู้คืนข้อมูลโดยมีแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม ข้อ ๑๒.๕
แผนกำรสำรองข้อมูล
รำยกำร
๑. Mail Server
๒. Web Server
๓. Database Server
๔. Firewall Server
๕. Server อื่น ๆ ได้ แก่ ระบบงาน
ต่างๆ

ข้อมูลที่ต้องสำรอง
ค่า Configuration
ข้อมูลใน Mail Box
ค่า Configuration
ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์
ค่า Configuration
ข้อมูลในฐานข้อมูลระบบที่สำคัญ
ค่า Configuration
ข้อมูล Rule ของ Firewall

ควำมถี่ในกำรสำรองข้อมูล
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
๑ ครั้งต่อเดือน
ก่อนและหลงการเปลี่ยนแปลง
๑ ครั้งต่อเดือน
ก่อนและหลงการเปลี่ยนแปลง
๑ ครั้งต่อสัปดาห์
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
๑ ครั้งต่อเดือน

ค่า Configuration

ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลบน Server อื่นๆ

๑ ครั้งต่อเดือน
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กำรกู้คืนข้อมูล
๑. ในกรณีที่พบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบเครือข่ายจนเป็นเหตุให้
ต้องดำเนินการกู้คืนระบบ ให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายดาเนินการแก้ไข รายงานผลการ
แก้ไขพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติการ ต่อผอ.กองควบคุมยุทธภัณฑ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กำกับดูแล
ด้านสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๒. ให้ใช้ข้อมูลทันสมัยที่สุดที่ได้ทำการสำรองไว้หรือตามความเหมาะสมเพื่อกู้คืนระบบ
๓. หากการเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายกระทบต่อการให้บริการ หรือการใช้งาน
ของผู้ใช้ระบบ ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที
๔. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และ
การจัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นลำดับขั้น โดย
ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กากับดูแลการปฏิบัติงาน
ความถี่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
แผนกำรกู้คืนข้อมูล
สำเหตุ

วิธีกำร

กรณีที่ ๑ เกิดความเสียหายต่อระบบงาน

จะทาการติดตั้งระบบงานจาก Source Code ทีมีการ
ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบันหรือล่าสุด
กรณีที่ ๒ เกิดความเสียหายขึ้นกับฐานข้อมูล
จะนาฐานข้ อมูลที่เก็บ ไว้ล่าส ุดกู้ คืนเพื่อให้ ใช้ง านได้
ต่อเนื่องและข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด
กรณีที่ ๓ เกิดความเสียหายขึ้นกับระบบปฏิบัติการ จะทำการติ ด ต ั้ง ระบบปฏิ บั ต ิก ารใหม่ แ ละติ ด ตั้ ง
(OS)SKDGDBF โดย Hardware ยังคงทำงานได้ปกติ ระบบงานจาก Source Code ที่ มีก ารใช้ ง านอยู่ ณ
ปั จ จุ บั น หรื อ ล ่า สุ ด รวมทั้ ง ทำการกู้ คื น ข้ อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลที่เก็บไว้ล่าสุดหรือตามความเหมาะสม
กรณีที่ ๔ เกิดความเสียหายขึ้นกับ Hardware

ให้ บริ ษัท ผู้ดู แลทำการแก้ไ ขเบื้อ งต้ นให้ Hardware
สามารถทำงานได้ ต ามปกติ และหากเกิ ด ความ
เสี ย หาย กั บ OS และระบบงาน จะทำการติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการใหม่และติดตั้งระบบงานจาก Source
Code ที่มีการใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือล่าสุด รวมทั้ง
ทาการกู้คื นข้อมูลจากฐานข้อมู ลที่เก็บไว้ ล่าสุดหรื อ
ตามความเหมาะสม

- ๓๓ -

กำรจั ด ทำแผนแก้ ไ ขปั ญ หำจำกสถำนกำรณ ์ค วำมไม่ แ น่ น อนและภั ย พิ บั ติ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
การจัดทาแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ต้องมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. กำหนดกระบวนการในการวางแผนรับมือกับเหตุภัยพิบัติสำหรับระบบที่มีความสำคัญสูง
๒. กาหนดชนิดของภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อระบบที่มีความสาคัญสูง
๓. ประเมินความเสี่ยงที่มีผลทาให้ระบบที่มีความสาคัญสูง ติดขัดไม่สามารถใช้งานได้อันเป็นผลมาจากภัย พิบัติที่
กาหนดไว้
๔. จัดทาแผนรับมือกับเหตุภัยพิบัติสาหรับระบบที่มีความสาคัญสูง
๕. ต้องมีการทดสอบสภาพการพร้อมใช้ระบบสารสนเทศ ระบบสารอง อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. มีการประเมินและปรับปรุงแผนรับมือกับภัยพิบัติสาหรับระบบที่มีความสาคัญสูง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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ส่วนที่ ๙
แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรฐานต่างๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
โดยแนวปฏิบัติต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรตรวจสอบและประมินควำมเสี่ยง
๑. ระบุ ค วามเสี่ ย งและเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งตามเอกสาร การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า น
สารสนเทศ การระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหารฯ ได้พิจารณาใช้วิธีการตั้งคาถาม
และหาคาตอบว่า มีปัจจัยใดที่เป็นความเสี่ยงต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะว่า หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นจะ
ส่งผลกระทบอย่างไร เพื่อนาไปสู่การพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข โดยพิจารณาในสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก
องค์กรได้แก่ ภัยพิบัติ เหตุการณ์ความไม่สงบ และปัจจัยภายใน ได้แก่ ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศและ
ผู้ใช้งาน
๒. กาหนดวิธีการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการระบุปัจจับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจะทาให้เกิดปัจจัยเสี่ยงจานวนมาก ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้
สามารถตัดสิ นใจใช้ กลยุ ทธ์ที่ เหมาะสมเป็นแนวทางในการจั ดการความเสี่ย ง จะต้ องพิ จารณาความเสี่ ยงตามล าดั บ
ความสาคัญ โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใด และ
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด การกาหนดหลักเกณฑ์ของโอกาสที่เกิดความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕
ระดับ ดังนี้
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕

การประเมิน
มีโอกาสเกิดน้อยมาก
มีโอกาสเกิดน้อย
มีโอกาสเกิดปานกลาง
มีโอกาสเกิดสูง
มีโอกาสเกิดสูงมาก

- ๓๕ -

การกาหนดหลักเกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕

การประเมิน
มีผลกระทบน้อยมาก
มีผลกระทบน้อย
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบมาก
มีผลกระทบสูงมาก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้
ตารางประเมินระดับความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง

ตารางประเมินความเสี่ยง
๕
๔
๓
๒
๑

๕
๔
๓
๒
๑

๑๐
๘
๖
๔
๒

๑๕
๑๒
๙
๖
๓

๒๐
๑๖
๑๒
๘
๔

๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕

๑

๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง
ตารางจัดระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
๑-๓
๔-๙

การจัดระดับ
ต่า
ปานกลาง

๑๐ - ๑๖

สูง

๑๗ - ๒๕

สูงมาก

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ระดับที่มาสามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ทันที

เมื่อจัดระดับของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงได้แล้ว จีงนาปัจจับความเสี่ยงนั้น ๆ มาจัดลาดับความสาคัญ
จากระดับความเสี่ยงสูงมากไปจนถึงระดับความเสี่ยงต่า เพื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการที่เหมาะสม

- ๓๖ -

๓. กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
๓.๑ ดาเนินการทบทวนแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ
๓.๒ จัดทาหลักเกณฑ์กฎระเบียบในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๔. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Auditor) และโดยผู้
ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) ) ได้แก่ สานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
และกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ไ ด้
ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
๕. ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนักความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่
เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึง การณ์ รวมถึง กาหนดให้มีมาตรการเชิง ป้องกันที่
เหมาะสม ตามแผนการฝึกอบรมเรื่อง “ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศ”
๖. ในกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใดๆแก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด
อันเนื่อ งมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่ าฝืนการปฏิ บัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติใ นการมั่นคงปลอดภัยด้า น
สารสนเทศ ผู้บริหารสูงสุด ซึ่งหมายถึง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฯ ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลด้านสารสนเทศของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรง รวมถึงที่มีการร้องเรียน
และการฟ้องร้องภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๓๗ -

ส่วนที่ ๑๐
แนวปฏิบัติควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ละเมิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่นการส่งข้อมูล ข้อความคำสั่ง ชุดคำสั่ง
หรืออื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่นอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการอุตสาหกรรมทหารถูกระงับ ชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทำงาน
ตามปกติได้ โดยแนวปฏิบัติต้องมีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินตามระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
๑. ผู้ดูแ ลระบบต้อ งกำหนดเส้ นทางการเชื่ อมต่อ ระบบคอมพิวเตอร์เ พื่อการเข้ าใช้ง านอิ นเตอร์ เน็ ตที่ ต้อ ง
เชื่อมต่อผ่านระบบความปลอดภัยที ่กรมการอุตสาหกรรมทหารจัดสรรไว้เท่านั้นเช่น Firewall, Proxy, IPS เป็นต้น
ห้ามผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอ ื่น ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุความจำเป็นและทำการขออนุญาตจาก
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เป็นลายลักษณ์อักษร
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ก่อนทาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
เว็บเบราเซอร์ ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทาการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการเว็บเบราเซอร์
๓. ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครือข่ายของกรมการอุตสาหกรรมทหารเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตัว และทาการเข้าสู่เว็บ
ที่ไม่เหมาะสม เช่นเว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ เว็บไซต์ที่เป็น
ภัยต่อสังคม เป็นต้น
๔. ผู้ใช้จะถูกกำหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
และความปลอดภัยทางข้อมูลของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๕. ผู้ใช้ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมหรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่นหรือข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหานแก่กรมการอุตสาหกรรมทหาร
๖. ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของกรมการอุตสาหกรรมทหารที่ยังไม่ได้ประกาศ
อย่างเป็นทางการผ่านอินเตอร์เน็ต
๗. หลังการใช้งานอินเตอร์เน็ตเสร็จแล้วให้ทำการปิดเว็บเบราเซอร์เพื่อป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น

- ๓๘ -

ส่วนที่ ๑๑
แนวปฏิบัติกำรใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการอุตสาหกรรมทหารสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติการและการบริหารของกรมการอุตสาหกรรมทหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้การ
รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรของกรมการอุตสาหกรรมทหารเป็นมาตรฐานและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับของกรมการอุตสาหกรรมทหาร โดยแนวปฏิบัติต้องมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินตาม
ระยะเวลา ๑ ครั้ง ต่อปี
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิการเข้าถึงการเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ฯ ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ
การเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เช่นการลาออก การเลื่อนตำแหน่ง
๒. ผู้ดูแ ลระบบต้ องกำหนดส ิทธิ บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ใ ช้ง านรายใหม่ และรหัส ผ่า นส าหรับ การเข้า ใช้ ง านครั้ง แรก
เพื่อตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๓. ผู้ใช้รายใหม่จะได้รับรหัสผ่านครั้งแรกในการเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเมื่อมีการเข้าสู่ระบบใน
ครั้งแรก ระบบต้องบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
๔. ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดจำนวนครั้งที่ยอมให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านผิดได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง
๕. ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์ต้องมีการล็อกเอาท์จากหน้าจอตัดการใช้ง าน
เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานระบบเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เช่น ๑๕ นาที เมื่อต้องการใช้งานต่อต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
อีกครั้ง
๖. ผู้ใช้จะต้องไม่ตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจำรหัสผ่านส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ (Save Password) ของระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๗. ผู้ใช้ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ – ๖ เดือน
๘. ผู้ใช้ต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ฯ หรือละเมิดสิทธิ สร้างความรำคาญต่อผู้อื่นหรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมและไม่แสวงหาประโยชน์หรือ
อนุญาตให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช ้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ฯ
๙. ผู้ใช้ ไม่ ต้อ งใช้ที่ อยู ่จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ( e-Mail Address) ของผู้ อื่น เพื่ ออ่ าน รั บส่ ง ข้ อความ ยกเว้ น
จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้และถ ือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ง านต่าง ๆ
ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
๑๐. ผู้ใช้ต้องใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการอุตสาหกรรมทหารเพื่องานของกรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ฯ เท่านั้น
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๑๑. ผู้ใช้ไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
๑๒. ผู้ใช้ต้องตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของตนเองทุกวันและต้องจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของตนให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด
๑๓. ผู้ใช้ต้องลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อที่ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
๑๔. หลังการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วให้ทาการล็อกเอาส์ออกจากระบบเพื่อป้องกันการใช้
งานโดยบุคคลอื่น
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ส่วนที่ ๑๒
แนวปฏิบัติกำรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
เพื่อให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติในแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผล
ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๒. หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
๓. ประจาแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ
แนวปฏิบัติกำรฝึกอบรม
๑. กำรฝึกอบรม
๑.๑ มี ก ารฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดความรู้ด้ า นการควบคุ ม ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ส าหรั บ การเข้ า ออก
ห้องควบคุมเครือข่าย, การเข้าถึงระบบสารสนเทศ, การเข้าถึงและใช้บริการระบบเครือข่าย, การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ,
การเข้าถึง โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ, การเข้าถึง ของผู้ใช้ง าน, หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน, การสารองและการกู้คืนข้อมูล, การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง, ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ง าน
อินเตอร์เน็ต, การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ ของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือเมื่อมี
การปรับปรุงแก้ไขนโยบายและการปฏิบัติ
๑.๒ มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึง ด้านความปลอดภัยในการใช้ง านระบบ
สารสนเทศของกรมการอุต สาหกรรมทหาร ฯ เพื่อให้ ผู้ใช้บริ การสามารถปฏิบัติง านได้ อ ย่างถู กต้อง มีประสิ ทธิภาพ
และตระหนัก ถึงความปลอดภัยในการใช้งานหรือการปฏิบั ติอยู่เ สมอ โดยต้อ งมีการฝึกอบรมอย่ างน้อยปีละ ๒ ครั้ ง
หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและการปฏิบัติ
๑.๓ จัดทาแผนฝึกอบรมโดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กาหนดดังนี้
๑.๓.๑ ชื่อวิชา (Title)
๑.๓.๒ เนื้อหา (Content)
๑.๓.๓ กลุ่มผู้อบรม (Target Group)
๑.๓.๔ กาหนดวันที่จะฝึกอบรม (Timing)
๑.๓.๕ ระยะเวลาที่จะต้องใช้ (Duration)
๑.๓.๖ วิธีการอบรม (Workshop)
๑.๓.๗ สถานที่ทาการอบรม (Location)
๑.๓.๘ จานวนผู้เข้าอบรม (Class Size)
๑.๓.๙ Training Course Material
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๒. เอกสำรและคู่มือต่ำง ๆ
๒.๑ ผู้จัดฝึกอบรมต้องจัดทาคู่มือหรือเอกสารการฝึกอบรม สาหรับผู้เข้าอบรมท่านละ ๑ ชุด
๒.๒ ผู้จัดฝึกอบรมจะต้องมีคู่มือหรือเอกสารด้านแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่
เป็นภาษาไทย แจกจ่ายให้แต่ละแผนกในกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ

แผนกำรฝึกอบรม “นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร พ.ศ. ๒๕๕๙
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ผนวก ก
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
หลักกำรและเหตุผล
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารที่มีความสาคัญต่อทางราชการ จาเป็นต้องได้รับการ
ดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย สามารถไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ฯ ได้ น าเอาฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศ เข้ า มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การดาเนินงาน และให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก ขณะเดียวกันระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ อาจได้รับความเสียหายจากการโจมตี จากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากปัญหาไฟฟ้า จากอัคคีภัย
หรือจากปั จจัยทั้ งภายในและภายนอกต่า งๆ ทาความเสีย หายต่อระบบฐานข้อ มูลและสารสนเทศ ส่ง ผลกระทบต่ อ
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฯ ได้เล็งเห็นความจาเป็น
ต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ จึงได้กาหนดแผนแก้ไ ขปัญหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) โดยการวิเคราะห์ปัจจัย ข้อเสนอแนะ แนวทาง
ในการดาเนิน งาน และแผนการด าเนิน งาน เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางในการป้ องกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้ นกั บระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของระบบ
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ
และมีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
๓. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนิ นการได้อย่างมีร ะบบและต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
กรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผน
การจั ด ท าแผนรั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น จากภั ย พิ บั ติ อั น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศ
(IT Contingency Plan ) มีแนวทางในการดูแลรักษาและแก้ไ ขปัญ หาที่อาจจะส่ง ผลกระทบต่อฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดังนี้
๑. การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ
๒. แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น
๓. การเตรียมความพร้อม
๔. การจัดองค์กรและกาหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
๕.
๖.
๗.
๘.

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติฯ
แผนกู้คืนระบบกลับสู่สภาพปกติเดิม
การติดตามและรายงานผล
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ภัยพิบัติ
ภัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับฐานข้อมูลและสารสนเทศของกรมการอุตสาหกรรมทหาร สามารถจาแนกได้
เป็นสองกลุ่มหลักๆ ได้แก่
๑. ภัยพิบัติจำกภำยนอก
๑.๑ ภัยธรรมชาติที่กระทาต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องประมวลผลหลักหรือเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ อัคคีภัย
อุทกภัยการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
๑.๒ การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๑.๓ ระบบการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกองค์กรเกิดความ
ขัดข้อง
๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ
๑.๕ การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอก เพื่อเข้าถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างความ
เสียหายหรือทาลายระบบข้อมูล
๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์
๑.๗ ระบบเสียหายจากภัยสงครามเหตุจลาจลและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
๒. ภัยพิบัติจำกภำยใน
๒.๑ ระบบแม่ข่ายหลัก ระบบฐานข้อมูลหลักเสียหาย หรือข้อมูลถูกทาลาย
๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้งานภายในองค์กร
๒.๓ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง
ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ อันอาจทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือหยุดการทางาน
แนวทำงกำรป้องกันควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ
๑. ภัยพิบัติจำกภำยนอก
๑.๑ ภัยธรรมชำติที่ก ระทำต่ ออำคำรสถำนที่ ตั้ง ของเครื่ อ งประมวลผลหลัก หรือ เครื่อ งแม่ข่ ำย ได้ แก่
อัคคีภัย อุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม แมลงสัตว์กัดแทะ เป็นต้น
๑.๑.๑ การป้องกันและการดาเนินการอัคคีภัย
(๑) กาหนดเวรรักษาการณ์รักษาความปลอดภัย
(๒) อบรมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย และมีการซ้อมดับเพลิง การหนี ไ ฟขั้นต้นให้แ ก่
ข้าราชการตารวจทุกราย
(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๔) จัดทาเครื่องหมายระบุความสาคัญตามลาดับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
๑.๑.๒ การป้องกันอุทกภัยและการป้องกันความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
(๑) เปิดเครื่องปรับอากาศ สาหรับเครื่องแม่ข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตรวจสอบการทางาน
ให้ใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องไม่อยู่ในบริเวณที่น้าท่วมถึง
(๓) ติดตามข่าวสารภัยพิบัติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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๑.๒ กำรโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่เป็นส่วนของกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๑.๒.๑ ควบคุมการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการป้องกันความเสียหาย โดยห้ามบุคคลที่ไม่มี
อานาจหน้า ที่ เกี่ ยวข้อ ง เข้า ไปในห้อ งคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่า ย หากจาเป็ นให้มี เ จ้า หน้ าที่ ของ แผนกกรรมวิ ธีแ ละข้อ มู ล
ยุทธภัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนาเข้าไป
๑.๒.๒ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภั ยในการเข้าถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น ระบบยืนยัน
ตัวตน (Finger Scan) และมีการตรวจสอบการทางานของระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
๑.๒.๓ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และส่งสัญญาณภาพมาไว้ที่จอภาพส่วนกลาง
๑.๓ ระบบกำรสื่อสำรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ำยภำยนอกองค์กรเกิด
ควำมขัดข้อง
๑.๓.๑ การตรวจสอบระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
๑.๓.๒ จัดให้มีเครือข่ายสารอง สาหรับใช้ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักไม่สามารถใช้งานได้
๑.๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
๑.๔ ระบบกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง / ไฟฟ้ำดับ
๑.๔.๑ ติดตั้งเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๑.๔.๒ เปิดเครื่องสารองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และบารุงรักษาเครื่อง
สารองไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ตรวจสอบระบบสารองไฟฟ้า (UPS) ทุกวันศุกร์
๑.๔.๓ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้ผู้ใช้หยุดบันทึกข้อมูลที่ยังค้างอยู่ทันที และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
๑.๔.๔ สารองข้อมูลที่สาคัญบนสื่อที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (DVD , CD , External
Harddisk , Handy drive ฯลฯ)
๑.๕ กำรบุกรุกหรือโจมตีจำกภำยนอก เพื่อเข้ำถึงหรือควบคุมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งสร้ำง
ควำมเสียหำยหรือทำลำยระบบข้อมูล
๑.๕.๑ สแกนหาจุดอ่อนและอัพเดท Patch เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และจุดอ่อน โดยใช้ซอฟท์แวร์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการค้นหาช่องโหว่
๑.๕.๒ ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
สามารถเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ โดยจะต้องเปิดใช้ง าน Firewall
ตลอดเวลา
๑.๕.๓ ติ ด ตั้ ง Proxy Server เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ขององค์ ก รและ
กลั่ น กรองข้อ มู ล ที่ ม าทาง website ซึ่ ง จะมีก ารก าหนดค่ า Configuration ให้ มี ความปลอดภัย ต่ อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๕.๔ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ย ตรวจสอบปริ ม าณข้ อ มู ล บนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
อินทราเน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมากผิดปกติ หรือการเรียกใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป
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๑.๕.๕ ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และอัพเดทอย่างสม่าเสมอ และปิดพอร์ตที่ไม่มี
การใช้งาน
๑.๕.๖ กาหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติดังนี้
(๑) ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการเดาโดยผู้อื่น
(๒) ไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น
(๓) จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(๔) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันทีเมื่อทราบว่ารหัสผ่านของตนอาจถูกเปิดเผยหรือล่วงรู้โดยผู้อื่น
(๕) ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวขั้นต่าอย่างน้อย ๘ อักขระ
(๖) ตั้งรหัสผ่านโดยใช้เทคนิคส่วนตัวที่ง่ายต่อการจารหัสผ่านที่ได้กาหนดไว้
(๗) ไม่ตั้งรหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระที่เรียงกัน เช่น ๑๒๓, abcd เป็นต้น หรือเป็นกลุ่ม
ของตัวอักขระที่เหมือนกัน เช่น ๑๑๑๑๑, aaa, bbbเป็นต้น
(๘) เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น ทุก ๆ ๖ เดือน ส่วนในกรณีของ
ผู้ดูแลระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วยความถี่ที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ทุก ๆ ๓ เดือน
(๙) เปลี่ยนรหัสผ่านโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยตั้งมาแล้ว
(๑๐) เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับโดยทันทีครั้งแรกที่ทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบงาน
(๑๑) ไม่ให้ระบบงานทาการบันทึกหรือจดจารหัสผ่านของตนเองไว้ เช่น บันทึกไว้ในหน้าจอ
ล็อกอิน (ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทาการล็อกอินในภายหลัง จะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง)
(๑๒) ไม่ใช้รหัสผ่านของตนเองร่วมกับผู้อื่น
(๑๓) หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเดียวกันสาหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ตนใช้งาน
๑.๕.๗ ป้องกันการปลอมแปลง IP address โดยการกรอง packet ที่มาจากภายนอก โดยการนาระบบ
DMZมากรอง IP ที่จะเข้ามายังระบบเครือข่าย
๑.๕.๘ ติดตั้งระบบให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถป้องกันการโจมตีแบบ DOS และ DDOS
๑.๖ ไวรัสคอมพิวเตอร์
๑.๖.๑ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอและต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจหา
ไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
๑.๖.๒ ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ
(๑) สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง
(๒) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลกปลอม หรือน่าสงสัย
(๓) ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
๑.๖.๓ ใช้ความระมัดระวังในการเปิด E-mail
(๑) ไม่เปิดไฟล์ E-mail ถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
(๒) ลบ E-mail ทิ้งทันทีถ้าไม่ทราบแหล่งที่มา
๑.๖.๔ ระมัดระวังการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
(๑) ไม่ควรเปิดไฟล์ที่ไม่รู้จัก ที่แนบมากับโปรแกรมสนทนาต่างๆ
(๒) ไม่ควรเปิด website ที่แนะนามาทาง E-mail
(๓) ไม่ดาวน์โหลดไฟล์จาก website ที่ไม่น่าเชื่อถือ
(๔) ติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนการโจมตีของไวรัสต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
(๕) หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น
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๑.๖.๕ ปิดการใช้งานฟังก์ชัน Autoplay เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสที่แพร่ระบาดผ่านทางสื่อเก็บข้อมูลแบบ
พกพาใช้เป็นช่องทางในการรันไฟล์ไวรัสโดยอัตโนมัติ
๑.๗ ระบบเสียหำยจำกภัยสงครำม/เหตุจลำจล และกำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ
เนื่องจากเป็นภัยจากปัจจัยภายนอกที่ไ ม่สามารถยับยั้ง ได้ ในการป้องกันหากไม่สามารถย้ายสถานที่หรือ
ป้องกันสถานที่ได้ ควรมีการ Back Up ข้อมูลไว้มากกว่า ๑ Back Up และแยกสถานที่จัดเก็บ และถ้าเกิดความเสียหาย
เกิดขึ้นกับข้อมูล ก็สามารถนาข้อมูลที่มีการ Back Up ไว้ และอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ สารองมาใช้แทน หากเกิดความ
เสียหายร้ายแรงควรมีศูนย์คอมพิวเตอร์สารองเพิ่ม
๒. ภัยพิบัติจำกภำยใน
๒.๑ ระบบแม่ข่ำยหลัก ระบบฐำนข้อมูลหลักเสียหำย หรือข้อมูลถูกทำลำย
๒.๑.๑ การสารองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะสารองข้อมูลไว้ ในสื่อบันทึก
ข้อมูลทุกวัน
๒.๑.๒ การสารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่สารองข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนด
ทุกสัปดาห์ โดยจะสารองข้อมูลโครงสร้างข้อมูล Source Code และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก
๒.๑.๓ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล ที่ไ ด้สารองไว้ในสื่อ
บันทึก ทุกสัปดาห์
๒.๑.๔ จัดเจ้าหน้าที่ในการบารุง รักษาสื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อลดความ
เสียหายของข้อมูล
๒.๒ ไวรัสคอมพิวเตอร์จำกผู้ใช้งำนภำยในองค์กร
๒.๒.๑ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ
๒.๒.๓ หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จาเป็น
๒.๒.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๓ บุคลำกรขำดควำมรู้ในกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทั้งด้ำนฮำร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ซึ่ง
อำจทำให้ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเสียหำย ใช้งำนไม่ได้ หรือหยุดกำรทำงำน
๒.๓.๑ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website, หนังสือเวียน เป็นต้น
๒.๓.๒ ใส่กุญแจตู้อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ไ ม่มีหน้าที่
โดยตรง (Unauthorized Personals)
ขั้นตอนปฏิบัติในมำตรกำรที่สำคัญ
๑. กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น
๑.๑ แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบปฏิบัติการระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานที่สาคัญ
๑.๒ เทปสารองข้อมูลและระบบงานที่สาคัญ
๑.๓ แผ่นโปรแกรม antivirus/spyware
๑.๔ แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ
๑.๕ ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
๑.๖ อุปกรณ์สารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
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๒. กำรสำรองข้อมูล (Back Up)
๒.๑ การสารองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบเครื่องประมวลผลแม่ข่าย โดยสารองข้อมูลไว้ในสื่อบันทึก ๑ ชุด
๒.๒ การสารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่สารองข้อมูลตาม ระยะเวลาที่กาหนดเป็นประจาทุก
สัปดาห์ โดยสารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และ Source Code และบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก
๓. กำรกู้ข้อมูล (Recovery)
๓.๑ ทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูลที่ได้สารองไว้ในสื่อบันทึก ทุก
สัปดาห์
๓.๒ ทดสอบ Recovery ฐานข้อมูลและโปรแกรมปฏิบัติการฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่
ข่ายสารองที่ได้สารองไว้ เพื่อทดสอบระบบการทางานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสียทุกสัปดาห์
ข้อปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำจำกภัยพิบัติ
๑. กรณีเครื่องลูกข่ำย
๑.๑ ในกรณีที่มีเหตุทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดาเนินการใช้ ฐานข้อมูลและสารสนเทศได้ตามปกติ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือดูแลทราบ หรือ กรณีมีเหตุอันทาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ดาเนินการให้บริการด้านเครือข่ายได้ จะต้องประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๑.๒ กรณีเกิดการขัดข้องเนื่องจากถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะแพร่กระจายไปยัง
เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายให้ดึงสายเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (LAN) ออกจากเครื่องโดยเร็ว
๑.๓ ในกรณีที่เกรงว่าเหตุที่เกิดจะเป็นอันตรายต่อหน่วยงานภายในตึกที่ตั้งของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่พบการ
ขัดข้อง ให้ดึงสาย LAN ออกจากจุดชุมสายในชั้นนั้นออกให้หมด
๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเหตุขัดข้องนั้นให้หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๒. กรณีเครื่องแม่ข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำย
๒.๑ ตัด การเชื่ อ มต่อ ระบบเครื อ ข่า ยโดยเร็ ว แล้ ว ปิ ด อุ ป กรณ์เ ครื อ ข่ า ยและเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
ตามลาดับความสาคัญของการให้บริการ
๒.๒ ถ้ า ไฟฟ้ า ดั บ /ไฟฟ้ า ตก ให้ ปิ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยและอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยโดยพิ จ ารณาตาม
ความสาคัญของการให้บริการ ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และประสิทธิภาพของเครื่องสารองไฟฟ้า
๒.๓ ปิดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้น้ายาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
๒.๔ รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
๒.๕ ประสานขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด
๒.๖ ในกรณีอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์สารอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบ นาอุปกรณ์มา
เปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
๒.๗ ผู้ดูแลระบบ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๓. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ดึงสาย LAN ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่าย
๓.๒ สแกนและกาจัดไวรัสหรือกักไวรัส (Quarantine) ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส
๓.๓ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
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๔. หลักปฏิบัติของบุคลำกรในกำรป้องกันอัคคีภัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในอำคำร และบุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดอัคคีภัย จึงกาหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ไม่กระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่การเกิดอัคคีภัยในอาคาร
๔.๒ ควรศึกษาเรื่องตาแหน่งการหนีไฟ เส้นทางหนีไ ฟ ทางออกจากตัวอาคาร การติดตั้ง อุปกรณ์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้และการหนีไฟอย่างละเอียด
๔.๓ ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องทางาน ตรวจสอบทางออกฉุกเฉิน มิให้ปิดตายหรือมีสิ่งกีดขวาง
และสามารถใช้เป็นเส้นทางจากภายในอาคารได้อย่ างปลอดภัย ให้นับจานวนประตูห้องโดยเริ่มจากห้องทางานตนเอง
ไปยังทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ไปถึงทางได้ แม้ว่าไฟดับหรือปกคลุมไปด้วยควัน
๔.๔ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้หาตาแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จากนั้นออกจาก
อาคารแล้วแจ้งหน่วยดับเพลิงทันที
๔.๕ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที
๔.๖ หากเพลิงไหม้ในห้องทางานให้ออกจากห้อง ปิดประตู แล้วแจ้งฝ่ายอาคารและ สถานที่เพื่อแจ้งหน่วย
ดับเพลิงทันที
๔.๗ หากเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายนอกห้องทางาน ก่อนออกจากอาคารให้วางมือบนประตู หาก ประตูมีความ
เย็นอยู่ ค่อยๆ เปิดประตู แล้วไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด
๔.๘ หากเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ประตู จะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูโดยเด็ดขาด ให้รีบแจ้งหน่วยดับเพลิง
และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของอาคารซึ่งเพลิงไหม้ หาผ้าเปียก ปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ
ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่าง
๔.๙ เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟ ให้คลานไปยังทางออกฉุกเฉิน
๔.๑๐ ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้
๕. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้ำ
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีความไวต่อความผิดปกติของ
กระแสไฟฟ้าที่ได้รับส่งมาก ดังนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและยากต่อการหลีกเลี่ยงคือ ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาทาง
ไฟฟ้า เช่น การชารุดและเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลสาคัญ รวมถึงการเสียเวลาจาก
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า ประกอบด้วย
๕.๑ เปิดใช้งานเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาเปิดใช้งาน ทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๕.๒ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับให้รีบทาการบันทึกข้อมูลทันทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในภายหลัง
แผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่สภำวะปกติเดิม
การคืนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื อข่าย โดยปกติระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการกับเครื่องลูกข่ายต่างๆ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากไม่
สามารถให้บริการได้ ต้องรีบกู้ระบบคืนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อทาให้ระบบการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อ มูลกลับสู่
สภาพเดิม เมื่อระบบเสียหายหรือหยุดทางาน โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดหาอุปกรณ์/ชิ้นส่วน เพื่อทดแทน
๒. เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสียหาย
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๓. ซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ที่เสียหาย ให้เสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง
๔. ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานอื่นมาใช้เป็นการชั่วคราว
๕. นาสื่อที่ได้สารองข้อมูลไว้กลับมา Restore โดยเร็วภายใน ๔๘ ชั่วโมง
๖. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
๑. ระดับนโยบำย
ผู้ อ านวยการกองควบคุ ม ยุ ท ธภั ณ ฑ์ แ ละพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ฯ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบาย
ให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา ตลอดจน ติดตาม กากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ
๒. ระดับปฏิบัติ
หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยูทธภัณฑ์ และประจาแผนกกรรมวิ ธีข้อมูลยูทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ฯ รวมถึง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายของหน่วยในการรับผิดชอบ กากับ ดูแล การปฏิบัติง านของ
ผู้ปฏิบัติ ศึกษา ทบทวน วางแผน ติดตาม การบริหารความเสี่ยง และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและฐานข้อมูล
และสารสนเทศ โดยแบ่งทีมงาน ดังนี้
๒.๑ ทีมบริหารจัดการการกู้คืนระบบ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการและประสานงานการกู้คืนต่างๆ
๒.๒ ทีมกู้คืนเครือข่าย ดูแลกู้คืนให้เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ปกติ
๒.๓ ทีมกู้คืนแอพพลิเคชัน ทาหน้าที่ติดตั้ง กู้คืนระบบงานและฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
๒.๔ ทีมประเมินความเสียหาย เป็นทีมให้ข้อมูลความเสียหายทั้งด้าน Hardware และ Software เพื่อเตรียม
จัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
๒.๕ ทีมอาคารสถานที่ เป็นทีมที่จัดเตรียมสถานที่สาหรับไซต์ สารอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร
เครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งาน
๒.๖ ทีมจัดการทั่วไป เป็นทีมประสานงานช่วยเหลือทีมอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทางาน
๒.๗ ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีจากไฟไหม้ห้องควบคุมระบบ ทาหน้าที่ดาเนินการแก้ ไขปัญหาเบื้องต้น
ควบคุมการดาเนินงานในการดับเพลิง
๒.๘ ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีไฟดับ / หม้อไฟระเบิด ทาหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับ
ระบบงาน โดยจะต้องดาเนินการสารอง ข้อมูลที่สาคัญ จากเครื่องสารองไฟที่ยังสามารถให้พลังงานอยู่
๒.๙ ทีมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีน้าท่วมห้องควบคุมระบบ ทาหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบเครือข่าย โดยต้องปิดระบบที่จะเกิดผลกระทบจากการเกิดน้าท่วมลงทุกระบบ สูบน้าออกจากห้องควบคุม
ระบบและตรวจสอบการรั่วซึม
๒.๑๐ ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากโดนเจาะระบบ หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่กู้คืนระบบให้
ทางานได้ปกติ รวมทั้งหาสาเหตุและอุดช่องโหว่ระบบเครือข่าย
๒.๑๑ ทีมสารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) ทาหน้าที่สารองและกู้คืนข้อมูล เพื่อลดความเสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล และฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทันทีและครบถ้วนสมบูรณ์
๒.๑๒ ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากแผ่นดินไหว ทาหน้าที่แจ้ง เหตุต่อ ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และ
พัฒนาอุตสาหกรรม ฯ เพื่อผู้อานวยการกองควบคุ มยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ดาเนินการประกาศสั่งการ
ตามแผนที่เ ตรีย มไว้ และแจ้งเจ้าหน้ าที่ไฟฟ้าในพื้นที่ ดาเนินการหยุ ดปล่ อยกระแสไฟฟ้า เพื่อป้ องกัน เหตุ เพลิง ไหม้
และหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสงบลงให้ตรวจสอบผู้ประสบภัย อาคารที่เสียหาย แจ้ง ความเสียหายแก่ผู้อานวยการกอง

- ๕๐ -

ควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ เพื่อทราบและสั่งการต่อไป
๒.๑๓ ทีมแก้ไขปัญหา เนื่องจากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล ทาหน้าที่แจ้ง เหตุต่อผู้บัง คับบัญชา
เพื่อผู้บัง คับบัญชา ดาเนินการสั่งการตามแผนที่เตรียมไว้ เมื่อการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจลสิ้นสุดลงให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบสารวจความเสียหายทุกด้านอย่างละเอียด แล้วรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและสั่งการต่อไป
กำรติดตำมและรำยงำนผล
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินการหรือการตรวจสอบให้ผู้ บริหารบัง คับบัญ ชาทราบ
เป็นประจาทุกเดือน และให้รายงานการเกิดปัญหาและผลการแก้ไขให้ทราบในทันทีที่สามารถดาเนินการได้ ในทุกกรณี
ตามที่ระบุไว้
๑.
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
๐ ๒๒๔๑ ๐๔๓๐
๒.
ผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๔๙ ต่อ ๖๐๑
๓
รองผู้อานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๔๙ ต่อ ๖๐๒
๔
หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลยุทธภัณฑ์
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๔๙ ต่อ ๖๐๔
๕
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๐ ๒๕๐๑ ๖๖๖๐
๖
สถานีตารวจนครบาลดุสิต
๐ ๒๒๔๑ ๕๐๔๓
๗
การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน
๐ ๒๒๔๒ ๐๑๓๐
๘
บริษัท สมาร์ท อัลลายแอนส์ จากัด
๐ ๒๖๔๓ ๙๑๐๑

