




































































































  เอกสารแนบท�ายประกาศ ข  หน�า ๔๒ 

 ๕.๓   ตรวจสอบความพร�อมของระบบรักษาความปลอดภัยทุก ๓ เดือน 

 ๕.๔   ร&างข้ันตอนแผนการดําเนินงานเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน เช&น ไฟฟ2าลัดวงจร  ไฟไหม� แผ&นดินไหว น้ํา
ท&วม หรือมีผู�บุกรุกเป4นต�น 

 ๕.๕   ซ�อมการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินทุก ๖ เดือน 

 ๕.๖   มีตารางการเข�าบํารุงรักษาอุปกรณ8ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบท�ายประกาศ ข  หน�า ๔๓ 

ส�วนที่ ๑๒ 

แนวปฏิบัติการทําลายข�อมูลหรือกําจัดส่ือบันทึกข�อมูล 

 

 เพ่ือให�การทําลายข�อมูลและกําจัดสื่อบันทึกข�อมูลเป4นไปในแนวทางท่ีถูกต�องเหมาะสม จึงมีการกําหนด
แนวทางการทําลายข�อมูลและสื่อบันทึกข�อมูลตามมาตรฐานการทําลายสื่อบันทึกข�อมูลของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกาท่ีใช�มาตรฐานท่ี DoD 5220.22-M และ SP 800-88 รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. เม่ือต�องทําลายข�อมูลอิเล็กทรอนิกส8 ผู�รับผิดชอบข�อมูลอิเล็กทรอนิกส8ต�องเป4นผู�ทําลายข�อมูล 

 ๒. กําหนดวิธีการทําลายข�อมูลอิเล็กทรอนิกส8บนสื่อบันทึกข�อมูล   

ประเภทส่ือบันทึก
ข�อมูล 

วิธีการทําลายใช�ใหม�
ได� 

วิธีทําลาย ระยะเวลาทําลาย 

กระดาษ - -ใช�การหั่นด�วยเครื่องหั่น
ทําลายเอกสาร 

เก็บรักษาไว�อย&างน�อย
๑ ปKหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

Flash Drive,Hard 
Drive 

 

ใช�วิธีการ Format -ทําลายข�อมูลบน Flash 
Drive ตามมาตรฐานการ
ทําลายข�อมูลโดยการ
เขียนทับข�อมูลเดิมหลาย
รอบ 
-ใช�วิธีการทุบหรือบดให�
เสียหาย 

เก็บรักษาไว�อย&างน�อย
๑ ปKหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

แผ&น CD/DVD ใช�วิธีการ Format -ใช�การหั่น ตัด เผาให�สิ้น
สภาพการใช�งาน 

เก็บรักษาไว�อย&างน�อย
๑ ปKหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

เทป - -ใช�วิธีการทุบหรือบดให�
เสียหายหรือเผาทําลาย 

เก็บรักษาไว�อย&างน�อย
๑ปKหรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

ฮาร8ดดิสก8 ใช�วิธีการ Format -ทําลายข�อมูลบน Flash 
Drive ตามมาตรฐานการ
ทําลายข�อมูลโดยการ
เขียนทับข�อมูลเดิมหลาย
รอบ ใช�วิธีการทุบหรือบด
ให�เสียหาย 

เก็บรักษาไว�อย&างน�อย
๑ ปKหรือตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

 



  เอกสารแนบท�ายประกาศ ข  หน�า ๔๔ 

ส�วนที่ ๑๓ 

แนวปฏิบัติการจัดทําระบบสํารองข�อมูลและการกู�คืนข�อมูล 

 

๑. วัตถุประสงค/ 

 เพ่ือกําหนดข�อปฏิบัติการสํารองข�อมูลและกู�คืนระบบโดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือให�ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8
และเครือข&ายสามารถดําเนินการสํารองข�อมูล ได�อย&างถูกต�องและสามารถกู�คืนระบบได�ในกรณีท่ีจําเป4น 
 
๒. การจัดทําระบบสํารองข�อมูลและระบบคอมพิวเตอร/ 

 ๒.๑  ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8 ต�องจัดให�มีการสํารองและทดสอบข�อมูลท่ีสํารองเก็บไว�อย&างสมํ่าเสมอ 

 ๒.๒  การจัดทําบันทึกการสํารองข�อมูล (Operation Log) ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8ต�องทําบันทึก
รายละเอียดการสํารองข�อมูล ได�แก& เวลาเริ่มต�นและสิ้นสุด ชื่อผู�สํารอง ชนิดของข�อมูลท่ีบันทึก 

 ๒.๓  การรายงานข�อผิดพลาด (Fault Logging) ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8ต�องทํารายงานข�อผิดพลาด
จากการสํารองข�อมูลท&าเกิดข้ึน รวมท้ังวิธีการท่ีใช�แก�ไขด�วย 

 ๒.๔  ให�ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8มอบหมายหน�าท่ีการสํารองข�อมูลแก&เจ�าหน�าท่ีคนอ่ืนไว�สํารองในกรณี
ท่ีผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8และ/หรือผู�ดูแลระบบเครือข&ายไม&สามารถปฏิบัติงานได� 

 ๒.๕  ในกรณีท่ีพบปgญหาในการสํารองข�อมูลจนเป4นเหตุไม&สามารถดําเนินการอย&างสมบูรณ8ได�ให�
ดําเนินการแก�ไขปgญหาและสรุปผลการแก�ไขปgญหาและรายงานต&อหัวหน�า 

 ๒.๖  ให�ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8และผู�ดูแลระบบเครือข&ายกําหนดชนิดและช&วงเวลาการสํารวจข�อมูล
ตามความเหมาะสม พร�อมท้ังกําหนดสื่อท่ีใช�เก็บข�อมูล  โดยรูปแบบการสํารองข�อมูลมีสองชนิด คือ การสํารอง
ข�อมูลแบบเต็ม (Full Backup) และการสํารองข�อมูลแบบส&วนต&าง (Incremental Backup)  

 ๒.๗  การเข�ารหัสข�อมูลสําคัญในการสํารองข�อมูล (Encrypted backup) ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8
ต�องจัดให�มีการเข�ารหัสข�อมูลสํารองท่ีสําคัญ โดยการใช�เทคโนโลยีการเข�ารหัสท่ีเหมาะสมเพ่ือป2องกันมิให�
ข�อมูลสํารองเหล&านั้นถูกเปqดเผย 

 ๒.๘  นโยบายท่ีต�องปฏิบัติเก่ียวข�องกับการสํารองข�อมูล (Backup Policy) ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8
ต�องปฏิบัติตามข้ันตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเคร&งครัด 
 
๓. การดําเนินการการสํารองข�อมูล 

 ๓.๑ ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8และผู�ดูแลระบบเครือข&ายต�องทําการสํารองข�อมูลแต&ละรายการตาม
ความถ่ีดังนี้ 

รายการ ข�อมูลท่ีต�องสํารอง ความถ่ีในการสํารองข�อมูล 

Web Server - ค&า Configure 
- ข�อมูลเผยแพร&บนเว็บไซต8 

ก&อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
๑ ครั้งต&อสัปดาห8 
 



  เอกสารแนบท�ายประกาศ ข  หน�า ๔๕ 

รายการ ข�อมูลท่ีต�องสํารอง ความถ่ีในการสํารองข�อมูล 

Mail Servers - ค&า Configure ข�อมูลในเมล8 
บ็อกซ8 

ก&อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
๑ ครั้งต&อสัปดาห8และนําสื่อบันทึก
ข�อมูลนั้นไปไว�นอกสถานท่ี 

Database Servers - ค&า Configure ข�อมูลใน
ฐานข�อมูลของระบบต&างๆ 

ก&อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
๑ ครั้งต&อสัปดาห8 

Firewall,Proxy,IPS,DNS  
 

- ค&า Configure ข�อมูลของ
อุปกรณ8 

ก&อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
๑ ครั้งต&อเดือน 

Server อ่ืนๆ เช&นระบบงานต&างๆ  - ค&า Configure ข�อมูลบน
เซิร8ฟเวอร8อ่ืนๆ 

ก&อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 
๑ ครั้งต&อเดือน 

หมายเหตุ ทุกรายการท่ีปรากฏในตารางจะใช�วิธีแบคอัพแบบ Full Backup 

  

 ๓.๒  ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8ต�องตรวจสอบผลการสํารองข�อมูลด�วยตนเองว&าการ Backup ตาม
รายละเอียด ในตารางข�างต�นนั้นถูกต�องสมบูรณ8หรือไม& 

 ๓.๓ ต�องจัดทําผังหรือข้ันตอนการสํารองข�อมูล 

 ๓.๔  ต�องจัดทําบันทึกการสํารองข�อมูล และตรวจสอบว&าการสํารองข�อมูลสําเร็จหรือไม& แก�ไขและ
รายงานต&อผู�บังคับบัญชา 

 ๓.๕  ต�องจัดให�มีการสํารองข�อมูลภายนอกสํานักงานในระบบท่ีมีความสําคัญระดับสูง 

 ๓.๖  ต�องจัดให�มีการเข�ารหัสข�อมูลท่ีมีระดับความสําคัญสูง (Encrypted backup) โดยการใช�
เทคโนโลยีการเข�ารหัสท่ีเหมาะสม เพ่ือป2องกันมิให�ข�อมูลสํารองเหล&านั้นถูกเปqดเผย 

 ๓.๗  ต�องดําเนินการแก�ไขปgญหาและสรุปผลการแก�ไขปgญหาและรายงานต&อผู�บังคับบัญชา หรือไม&
กรณีท่ีพบปgญหาในการสํารองข�อมูลจนเป4นเหตุไม&สามารถดําเนินการอย&างสมบูรณ8ได� 

 ๓.๘  เป4นผู�กําหนดชนิด เช&น Full หรือ Incremental และช&วงเวลาการสํารองข�อมูลตามความ
เหมาะสมพร�อมท้ังกําหนดสื่อท่ีใช�เก็บข�อมูล  

 

๔.  การกู�คืนระบบ 

 ๔.๑   ในกรณีท่ีพบปgญหาท่ีอาจสร�างความเสียหายต&อระบบคอมพิวเตอร8และ/หรือระบบเครือข&ายจน
เป4นเหตุทําให�ต�องดําเนินการกู�คืนระบบให�ผู�ดูแลระบบคอมพิวเตอร8และ/หรือผู�ดูแลระบบเครือข&ายดําเนินการ
แก�ไข รายงานผลการแก�ไขพร�อมท้ังบันทึกและให� รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต&อหัวหน�ากลุ&มเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากหัวหน�ากลุ&มเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ 

 ๔.๒  ให�ใช�ข�อมูลทันสมัยท่ีสุด (Latest Update) ท่ีได�สํารองไว�หรือตามความเหมาะสมเพ่ือกู�คืนระบบ 






