- สาเนาคู่ฉบับ -

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบก
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพบกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน โดยยึดถือให้อยู่ภายใต้ พระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ ภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกรอบนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงกลาโหมที่ได้ประกาศขึ้น
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ทีม่ ีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองทัพบก
ข้อ ๕ คานิยามในระเบียบนี้
๕.๑ ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบข่าวสารของ
กองทัพบก ที่นาเอาเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร มาช่ วยในการสร้างสารสนเทศของ
กองทัพบก และสามารถนาสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน การบริหาร การพัฒนา ควบคุม รวมทั้งแนวทางหรือ
ระเบียบปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
๕.๑.๑ ระบบคอมพิ ว เตอร์ (Computer System) หมายถึ ง ระบบที่
ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware)
๕.๑.๒ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Com puter Netw ork) หมายถึ ง
การติด ต่อ สื่ อสาร หรื อการรับ - ส่ งข้อ มูล ระหว่างระบบสารสนเทศภายในกองทั พ บกและหน่ วยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก
๕.๑.๓ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสกัด
ข้อมูลให้มีความหมายโดยผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของ ตัวเลข ข้อความ
หรือ ภาพกราฟฟิกที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการวางแผนการตัดสินใจ
และอื่น ๆ

๕.๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) หมายถึง การรับส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยชื่อที่ใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะมีรูปแบบซึ่งประกอบ
ไปด้วย ๒ ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้ และชื่อโดเมน เช่น user@rta.mi.th เป็นต้น
๕.๓ ผู้ ใช้งาน (User) หมายถึ ง ข้าราชการ พนั กงานราชการ และลู กจ้ างของ
กองทัพบกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกองทัพบก รวมถึงบุคคลภายนอกที่หน่วยงานอนุญาตให้เข้ามา
ดาเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองทัพบก
๕.๔ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง นายทหารสัญญาบั ตรที่
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศของกองทัพบกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานนั้นๆ
๕.๕ ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร
ที่ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศของกองทัพบกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ดูแลเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงานนั้นๆ
๕.๖ ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศของกองทัพบกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูล
๕.๗ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา หมายถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในระบบ
สารสนเทศของกองทัพบก
๕.๘ ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายความว่า ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในบริบทของ การรักษาความลับ ความเชื่อถือได้ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล สาหรับระบบ
สารสนเทศของกองทัพบก
๕.๙ ทรัพย์สินสารสนเทศ หมายความว่า
๕.๙.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
๕.๙.๒ ตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ เครื่องบั นทึกข้อมูล
และอุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้ในระบบ
๕.๙.๓ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
๕.๑๐ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) หมายความว่า
การป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศ จากการเข้าถึง ใช้เปิดเผย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทาให้สูญหาย ทาให้เสียหาย
ถูกทาลาย หรือล่วงรู้ โดยมิชอบ
๕.๑๑ ความมั่นคงปลอดภั ย ด้านกายภาพ (Physical Security) หมายความว่า
การจัดให้มี นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใดๆ เพื่อนามาใช้ป้องกัน ทรัพย์สินสารสนเทศ
สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือภัยทางกายภาพอื่น

๕.๑๒ เหตุ ก ารณ์ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (Security incidents) หมายถึ ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองทัพบกหรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะ
เป็นจุดอ่อนหรืออาจสร้างความเสียหายได้ในที่สุดซึ่งอาจส่งผลให้
๕.๑๒.๑ เกิ ดการหยุด ชะงัก ต่อ กระบวนการหรือ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน
สาคัญ เช่น ระบบสารสนเทศของหน่วยเกิดการหยุดชะงัก เป็นต้น
๕.๑๒.๒ เป็นการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของกองทัพบก
๕.๑๒.๓ เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดต่างๆ
ที่กาหนดไว้
๕.๑๒.๔ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกองทัพบกหรือทาให้ สูญเสียชื่อเสียง เช่น
การไปโพสต์ ข้ อความพาดพิ งถึ งกองทั พ บกในเว็บ ไซต์ ภ ายนอกซึ่ งท าให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อชื่ อ เสี ย งของ
กองทัพบก เป็นต้น
๕.๑๒.๕ ตัวอย่างของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ โปรแกรม
ไม่พึงประสงค์ การพบจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ ระบบงาน หรือฮาร์ดแวร์ที่ ใช้งาน การแจ้งเตือนของระบบป้องกัน
การบุกรุก ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย ข้อมูลสาคัญถูกเปลี่ยนแปลง หรือสูญหาย หน้าเว็บไซต์ถูกเปลี่ยนแปลง
การเปิดเผยข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานผิดวัตถุประสงค์ เช่น การใช้เครือข่าย
ของหน่ ว ยงานเพื่ อ กระท าการที่ ขั ด ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกระทาการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อกระทาการอันมี
ลั ก ษณะเป็ น การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ ท าการส่ งข้อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น จดหมายลู ก โซ่ เป็ น ต้ น
ระบบถูกโจมตีจนไม่สามารถให้บริการได้ ระบบ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือทรัพย์สินในระบบสารสนเทศอื่นๆ
ถูกขโมย การแอบติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อดักขโมยข้อมูลหรือดักดูข้อมูลในเครือข่ายของกองทัพบก การหยุดชะงัก
ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เป็นการละเมิดระเบียบฉบับนี้
๕.๑๒.๖ ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ประตูศูนย์คอมพิวเตอร์
ไม่สามารถปิดให้สนิทได้ ระบบสารสนเทศของหน่วยมีช่องทางอื่นในการเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ผ่านการพิสูจน์
ตัวตนตามปกติ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยไม่เข้มงวดหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลภายนอก
สามารถเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าห้องระบบสารสนเทศของหน่วยโดยไม่มีการแลกบัตรผ่าน บุคคลภายนอกไม่ได้ลงชื่อ
ก่อนเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วย เจ้าหน้าที่ไม่มีการระบุตัวตนก่อนที่จะเข้าถึงห้องระบบสารสนเทศของหน่วยนั้น
๕.๑๒.๗ เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อน
จาเป็นต้องได้รับรายงานจากผู้ใช้งานเพื่อให้มีการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเหมาะสมได้ผลและทันกาล
๕.๑๓ ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่ งที่นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์นั่นคือทรัพย์สินที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
๕.๑๓.๑ ลิขสิทธิ์ (Copyright)
๕.๑๓.๒ สิทธิบัตร (Patent)

๕.๑๓.๓ เครื่องหมายการค้า (Trademark)
๕.๑๓.๔ แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Designs of Integrated Circuit)
๕.๑๓.๕ ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
๕.๑๓.๖ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
๕.๑๔ สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งของที่จาเป็นทั้งมวลสาหรับกองทัพบก ทั้งที่มีไว้เพื่อ
การดารงอยู่ และการปฏิบัติของหน่วยภายในกองทัพบก ทั้งให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคาจัดความ ข้อ ๔ ว่าด้วยสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก
๕.๑๕ สิทธิของผู้ ใช้งาน (user access right) หมายถึง สิทธิทั่วไป สิทธิจาเพาะ
สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของกองทัพบก หรือ เพื่อการเข้าถึงเข้าใช้สารสนเทศ
และทรัพย์สินสารสนเทศของกองทัพบก
๕.๑๖ การเข้าถึง (access) หมายถึง ความสามารถในการเข้าไป อัน อาจทาให้
สามารถจะอ่าน ทา สร้าง แก้ไข ปรับ ปรุงเปลี่ ยนแปลง ล่วงรู้ด้วยประการใดๆ หรือได้อ่าน ทา สร้าง แก้ไข
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง ล่ วงรู้ด้วยประการใดๆ สาหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ สารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ทั้งโดยการเข้าถึงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทางกายภาพ
๕.๑๗ การควบคุมการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (access control)
หมายถึง การอนุญาต การกาหนดสิทธิ หรือการมอบอานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบ
สารสนเทศ ทั้งทางอิเล็ กทรอนิ กส์ และทางกายภาพ รวมทั้งการอนุ ญ าตเช่นว่านั้นส าหรับ บุคคลภายนอก
ตลอดจนอาจกาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบเอาไว้ด้วยก็ได้
๕.๑๘ สถานการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึ งประสงค์ห รือไม่อาจคาดคิด
หมายถึง เหตุบ กพร่องหรือเหตุละเมิดด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอาจทาให้ ระบบของกองทัพบกสูญ เสี ย
การปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการต่างๆ แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด จากการถูกบุกรุกหรือโจมตีทางช่องโหว่
และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคามจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
๕.๑๙ ภัยคุกคาม (threats) หมายถึง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้หรือเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของกองทัพบก
๕.๒๐ ช่องโหว่ (vulnerabilities) หมายถึง จุดอ่อนของทรัพย์สินหรือมาตรการ
ที่เป็นช่องทางเกิดปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือต่อระบบสารสนเทศของกองทัพบก
ข้อ ๖ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุดกองทัพบก (Chief Executive
Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในภาพรวมของกองทัพบก รวมถึงการละเมิดมาตรการต่างๆ
อันทาให้เกิดความเสียหายของระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ ผู้อานวยการศูนย์ ไซเบอร์กองทัพบก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้กาหนดการทบทวนระเบียบนี้ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวงรอบปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง

หมวด ๑
กล่าวทั่วไป
ข้อ ๘ ความมุ่งหมายของระเบียบนี้
๘.๑ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศของกองทัพบกดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘.๒ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา กาลังพลของหน่วย ผู้ดูแลระบบ และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกองทัพบก เป็นไปอย่าง
เคร่งครัด และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกองทัพบก
๘.๓ เพื่ อ เป็ น กรอบและแนวทางการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสารสนเทศของ
กองทัพบกยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศไปสู่สากล
๘.๔ เพื่อเป็ นมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ
ของกองทัพบก สาหรับการพิทักษ์รักษาและป้องกัน มิให้ข้อมูลและสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการรั่วไหล
หรือรู้ไปถึง หรือตกไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามหรือบุคคลผู้ไม่มีอานาจหน้าที่ ป้องกันการจารกรรม ทั้งจาก
บุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ พิทักษ์รักษาและป้องกันการก่ อวินาศกรรมแก่เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สารสนเทศ เครื่องใช้สานักงาน อาคาร สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เป็นต้น
ข้อ ๙ หัวหน้าส่วนราชการสามารถกาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของส่ ว นราชการ และแต่งตั้งผู้ รับ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของส่ ว นราชการเพิ่ มเติม ได้โดยให้
สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ เหตุผ ลในการประกาศใช้ระเบี ยบนี้ คือ วางแนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ของ
กองทัพบก ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกองทัพบกเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน
ข้าราชการ และลู กจ้าง ที่ มีการปฏิบั ติ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ งบุ คคลภายนอกที่เข้ามาดาเนิ นการ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกองทัพบก
ข้อ ๑๑ ในการกาหนดชั้นความลับของสารสนเทศให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือข้อกาหนดอื่นๆ
ที่ได้ประกาศใช้ทดแทน
หมวด ๒
การจัดทาโครงการและการจัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Application, Computer and Device Project Development and Acquisition)
ข้อ ๑๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบก ต้องควบคุมการ
จัดหาระบบงาน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ดังนี้

๑๒.๑ ต้องเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการด้านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานภายในต่างๆ ของกองทัพบก เพื่อให้มคี วามเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพบก
๑๒.๒ ต้ อ งเป็ น ผู้ ให้ ค วามเห็ น ชอบส าหรั บ การจั ด หาระบบงาน คอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายในของกองทัพบก
๑๒.๓ ไม่อนุญาตให้หน่วยงานภายในต่างๆ ของกองทัพบกดาเนินการด้วยตนเอง
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยรับผิดชอบตามสายงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หมวด ๓
การควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้งานระบบสารสนเทศ
(Access Control)
ข้อ ๑๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบก ต้องจัดการควบคุม
การเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นมาตรการทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
๑๓.๑ ด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศทั่วไป
๑๓.๑.๑ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ รับผิดชอบข้อมูล และ/หรือ
ผู้รับผิดชอบระบบงาน ตามความจาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
๑๓.๑.๒ ผู้ ดูแลระบบ มีห น้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกาหนด
สิทธิในการผ่านเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ผู้ใช้ในการขออนุญาตเข้าระบบงานนั้น จะต้องมีการทาเป็นบันทึกและกรอก
แบบเอกสารที่กองทัพบกกาหนด เพื่อขอสิทธิในการเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็น โดยคานึงถึงประเภท
ข้อมูลและชั้น ความลับ และกาหนดให้ มีการลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่ าวโดยผู้บังคับบัญ ชาหรือผู้ รับมอบ
อานาจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๑๓.๑.๓ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล และผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบงานจะอนุ ญ าตให้
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จาเป็นต้องรู้ตามหน้าที่ง านเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิ เกินความจาเป็น
ในการใช้งาน จะนาไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอานาจหน้าที่ ดังนั้นการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน
ต้องกาหนดตามความจาเป็นขั้นต่าเท่านั้น
๑๓.๒ ด้านการเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
๑๓.๒.๑ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายของ
กองทัพบก ตามสิทธิและความจาเป็นในการเข้าถึงเครือข่ายก่อนที่จะเข้าใช้งาน
๑๓.๒.๒ ผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศของกองทัพบก มีห น้าที่ตรวจสอบ
การอนุมัติและกาหนดการอนุญาตในการผ่านเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศของกองทัพบก ตามสิทธิและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานเท่านั้น
๑๓.๒.๓ ผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศของกองทัพบก จะต้องจัดให้ มีการ
บั น ทึ ก การใช้งานของผู้ ใช้ งาน ตลอดจนการเฝ้ าระวังการใช้ งาน ไม่ให้ ผู้ ใช้ งานล่ ว งละ เมิ ด ความปลอดภั ย
ล่วงละเมิดสิทธิการใช้งาน ล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆ อีกด้วย

๑๓.๓ ด้านการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
๑๓.๓.๑ ผู้ ใช้ งานต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากผู้ รับ ผิ ด ชอบระบบปฏิ บั ติ ก าร
ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของกองทั พ บก จึ ง จะสามารถเข้ า ถึ ง การใช้ ง านได้ และผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งใช้ ง านเฉพาะ
ระบบปฏิบัติการที่กองทัพบกจัดหามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
๑๓.๓.๒ ผู้รับผิ ดชอบระบบปฏิบั ติ การ มีห น้าที่ต รวจสอบสิทธิ อนุญ าต
ให้เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามสิทธิและตามความจาเป็นในการใช้งาน
รวมถึงการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้งาน ไม่ให้ผู้ใช้งานล่วงละเมิดความปลอดภัย
ล่วงละเมิดสิทธิการใช้งาน รวมถึงล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆ อีกด้วย
๑๓.๔ ด้านการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ (application)
๑๓.๔.๑ ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้ รับผิ ดชอบโปรแกรมประยุกต์
ซึ่งเป็ นทรัพย์สิ นของกองทัพบก จึงจะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ และผู้ ใช้งานต้องใช้งานเฉพาะโปรแกรม
ประยุกต์ที่กองทัพบกจัดหามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
๑๓.๔.๒ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโปรแกรมประยุ ก ต์ มี ห น้ าหน้ า ที่ ต รวจสอบสิ ท ธิ
อนุญาตให้เข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ และควบคุมการใช้งานให้เป็นไปตามสิทธิและตามความจาเป็น
ในการใช้งาน รวมถึงการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้งาน ไม่ให้ผู้ใช้งานล่วงละเมิด
ความปลอดภัย ล่วงละเมิดสิทธิการใช้งาน รวมถึงล่วงละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆ อีกด้วย
ข้อ ๑๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการบริหาร
จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) ดังนี้
๑๔.๑ การลงทะเบี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ใหม่ ก าหนดให้ มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ส าหรับ การ
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้มีสิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจาเป็นรวมทั้งขั้ นตอนปฏิบัติ
สาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน เช่น เมื่อลาออกไป หรือเมื่อเปลี่ยนตาแหน่งงานภายในกองทัพบก เป็นต้น
๑๔.๑.๑ ขั้นตอนการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ (user registration)
๑๔.๑.๑.๑ หน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ใหม่ แจ้งข้อมูลการขอ
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชา ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของ
กองทัพบก
๑๔.๑.๑.๒ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของกองทั พ บก
พิจารณาข้อมูลการขอลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทั พบก
อย่างแท้จริง และได้รับสิทธิในการใช้งานตามคาร้องขอลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
๑๔.๑.๑.๓ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของกองทั พบก
พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ และแจ้งผลการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชา
และเจ้าหน้าที่ใหม่ทราบต่อไป
๑๔.๑.๒ ขัน้ ตอนปฏิบัติสาหรับการยกเลิกสิทธิการใช้งาน
๑๔.๑.๒.๑ หน่วยต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลการขอยกเลิก
สิทธิการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชา ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของกองทัพบก

๑๔.๑.๒.๒ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของกองทั พ บก
พิจ ารณาข้อมูล การขอยกเลิ กสิ ท ธิ การใช้ งานของเจ้าหน้ าที่ โดยตรวจสอบให้ ถูกต้ องว่าเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
กองทัพบกอย่างแท้จริง และได้รับการยกเลิกสิทธิในการใช้งานตามคาร้องอย่างถูกต้อง
๑๔.๑.๒.๓ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของกองทั พ บก
พิจ ารณาอนุ มัติให้ ย กเลิกสิ ทธิ การใช้งานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งผลการอนุมัติตามสายการบั งคับ บัญ ชาให้
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่นั้นทราบต่อไป
๑๔.๒ ก าหนดสิ ท ธิ ก ารใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส าคั ญ เช่ น ระบบ
คอมพิ วเตอร์โปรแกรมประยุ กต์ (Application) จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบเครือข่ายไร้ส าย
(Wireless LAN) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
๑๔.๓ กาหนดบัญชีชื่อผู้ใช้งานแยกกันเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ไม่กาหนดบัญชีชื่อ
ผู้ใช้งานที่ซ้าซ้อนกัน และถือว่าบัญชีผู้ใช้งานเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานต่อไป
๑๔.๔ จากัดการใช้งานบัญชีชื่อผู้ใช้งานแบบกลุ่มซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน กล่าวคือ
อนุญาตให้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจาเป็นในการใช้งานเท่านั้น และผู้ใช้งานบัญชีแบบกลุ่มต้องรับผิดชอบ
การใช้งานร่วมกัน
๑๔.๕ ไม่ อนุ ญ าตให้ ผู้ ร้อ งขอใช้ ระบบสารสนเทศเข้ าใช้ ระบบจนกว่าจะได้ รั บ
อนุมัตแิ ล้วเท่านั้น
๑๔.๖ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นของผู้ ที่ ร้ อ งขอเข้ า ใช้ ร ะบบสารสนเทศ
เพื่อเอาไว้ใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลัง
๑๔.๗ ทบทวนบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง านทั้ ง หมดอย่ า งสม่ าเสมออย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
๑๔.๗.๑ พิ ม พ์ ร ายชื่ อ ของผู้ ที่ ยั ง มี สิ ท ธิ ใ นระบบสารสนเทศแยกตาม
หน่วยงานภายในของกองทัพบก
๑๔.๗.๒ จั ด ส่ ง รายชื่ อ นั้ น ให้ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ ผิ ด ชอบระบบ
สารสนเทศของหน่ ว ยเพื่ อ ดาเนิ น การทบทวนว่ามี รายชื่ อที่ อ อกสิ ท ธิเข้าถึ งระบบสารสนเทศไปแล้ ว หรือ มี
การเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขสิทธิการเข้าถึงให้ถูกต้องหรือไม่
๑๔.๗.๓ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยแจ้ ง หรื อ อนุ มั ติ ร ายชื่ อ ของผู้ มี สิ ท ธิ
ในระบบสารสนเทศที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
๑๔.๗.๔ ผู้ ดู แ ลระบบสารสนเทศของหน่ ว ยด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล
ผู้มีสิทธิให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งหรือได้รับการอนุมัติ
ข้อ ๑๕ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องบริหารจัดการ
บัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (User account) และรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ดังนี้
๑๕.๑ ผู้ ดู แ ลระบบที่ รั บ ผิ ด ชอบระบบนั้ น ๆ ต้ อ งก าหนดสิ ท ธิ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระบบ รวมทั้งกาหนดสิทธิแยกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีแนวทาง

ปฏิบัติโดยต้องกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เช่น กาหนดเป็นเอกสารการบริหารจัดการสิทธิ
การใช้งานระบบและรหัสผ่าน เป็นต้น
๑๕.๒ การกาหนดการเปลี่ ย นแปลงและการยกเลิ ก รหั ส ผ่ าน ต้ องปฏิ บั ติ ตาม
เอกสารหรือตามระเบียบที่ทางกองทัพบกกาหนดขึ้น
๑๕.๓ กรณีมีความจาเป็นต้องให้สิทธิ พิเศษกับผู้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ สูงสุด
ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาการควบคุ ม ผู้ ใช้ ที่ มี สิ ท ธิ พิ เศษนั้ น อย่ า งรั ด กุ ม เพี ย งพอโดยใช้ ปั จ จั ย ต่ อ ไปนี้ ป ระกอบ
การพิจารณาควรได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๑๕.๓.๑ ควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น กาหนดให้ มีการควบคุม
การใช้งานเฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น
๑๕.๓.๒ กาหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว
๑๕.๓.๓ มีก ารเปลี ่ย นรหัส ผ่า นอย่า งเคร่ง ครัด เช่น ทุก ครั้ง หลัง หมด
ความจาเป็นในการใช้งาน หรือ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก
๖๐ วัน เป็นต้น
ข้อ ๑๖ ผู้ รั บ ผิ ดชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งจั ดวิธีก าร
บริหารจัดการ การเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ
๑๖.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดชั้นความลับของข้อมูล วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ
ข้อ มู ล และวิธี ป ฏิ บั ติ ในการควบคุ ม การเข้ าถึ งข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทชั้ น ความลั บ ทั้ งการเข้ าถึ งโดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ
๑๖.๒ ผู้ดูแลฐานข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลจะต้ องมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ไว้ยังคง
มีความเหมาะสม
๑๖.๓ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทชั้ น ความลั บ
ทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงานผู้ดูแลระบบต้องกาหนดรายชื่อผู้ใช้งาน (User Account)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับข้อมูล
๑๖.๔ การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสาธารณะผู้ ใ ช้ ง านควรได้ รั บ
การเข้ารหัส (Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN เป็นต้น
๑๖.๕ มี ก ารก าหนดให้ เปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นตามระยะเวลาที่ ก าหนดของระดั บ
ความสาคัญของข้อมูล ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือตามระเบียบที่ทางกองทัพบกกาหนดขึ้น
๑๖.๖ มี ม าตรการรั ก ษ าความมั่ น คงป ลอดภั ยของข้ อ มู ล ใน กรณี ที่ น า
เครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพื้นที่ของกองทัพบก เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสารองและลบข้อมูล
ที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อน เป็นต้น
ข้อ ๑๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่ วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการควบคุม
การเข้าใช้งานระบบจากภายนอก หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศ ต้องกาหนดให้มีการควบคุมการใช้งานระบบ

ที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งเอาไว้ภ ายในหน่ วยของตนเอง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบภายในจาก
การเข้าถึงระบบจากภายนอกโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑๗.๑ การเข้ า สู่ ร ะบบจากระยะไกล (Remote access) สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของกองทัพบก ก่อให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรของ
กองทัพบก การควบคุมบุคคลที่เข้าสู่ระบบของกองทัพบกจากระยะไกลจึงต้องมีการกาหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน
๑๗.๒ วิธีการใด ๆ ก็ตามที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกล
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบอานาจก่อน และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อน
นามาใช้และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอย่างเคร่งครัด
๑๗.๓ ก่ อ นทาการให้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า สู่ ร ะบบจากระยะไกล ผู้ ใ ช้ ต้ อ งแสดง
หลักฐานระบุเหตุผลหรือความจาเป็นในการดาเนินงานกับกองทัพบกอย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา
๑๗.๔ มีการควบคุมพอร์ต (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสู่
ระบบโดยการโทรศัพท์เข้ามานั้น ต้องดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบ และวิธีการหมุนเข้าต้องได้รับการอนุมัติ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น
๑๗.๕ การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากระยะไกล ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
จาเป็นเท่านั้น และไม่เปิดช่องทางติดต่อ (Port) และอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกล (Modem) ที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดย
ไม่จาเป็น ช่องทางดังกล่าวมีการตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว และจะเปิดให้ใช้ได้ต่อเมื่อมีการร้องขอที่
จาเป็นเท่านั้น
ข้อ ๑๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการพิสูจน์
ตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกดังนี้
ผู้ใช้ระบบทุกคนเมื่อจะเข้าใช้งานระบบของกองทัพบก ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบ
ของกองทัพบก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑๘.๑ การแสดงตัวตน (Identification) ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)
๑๘.๒ การพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) ด้วยการใช้รหัสผ่าน (Password)
๑๘.๓ การเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศของกองทั พ บกจากอิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น จะมี
การตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย
๑๘.๔ การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
จะต้องมีการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
หมวด ๔
การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่าน

ข้อ ๑๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดวิธีการ
บริ ห ารจั ด การรหั ส ผ่ าน (user password management) และการใช้ งานรหั ส ผ่ าน (password use)
ของเจ้ าหน้ าที่ ให้ มี ความมั่ นคงปลอดภั ย และการทบทวนสิ ทธิ การเข้ าถึ งของผู้ ใช้ งาน (review of user access rights)
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑๙.๑ วิธีการบริหารจัดการรหัสผ่าน
๑๙.๑.๑ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับให้เป็นความลับ
๑๙.๑.๒ กาหนดให้ ร หั ส ผ่ า นต้ อ งมี ม ากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ๘ ตั ว อั ก ษร
โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน
๑๙.๑.๓ ไม่ ค วรก าหนดรหั ส ผ่ า นส่ ว นบุ ค คลจากชื่ อ หรื อ นามสกุ ล
ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคาศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม
๑๙.๑.๔ ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสาหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่น
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑๙.๑.๕ ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจารหัส ผ่านส่ วนบุคคล
อัตโนมัติ (Save Password)
๑๙.๑.๖ ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการ
สังเกตเห็นของบุคคลอื่น
๑๙.๑.๗ เก็บรักษารหัสผ่านทั้งของตนเองและของกลุ่มไว้เป็นความลับ
๑๙.๑.๘ การกาหนดรหั ส ผ่านเริ่มต้นให้ กับเจ้าหน้าที่ให้ ยากต่อการเดา
และกาหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ากันอีกด้วย
๑๙.๑.๙ กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งบอกรหั ส ผ่ านแก่ผู้ อื่น เนื่ องจากงาน
หลังจากดาเนินการเรียบร้อย ให้ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
๑๙.๑.๑๐ เมื่อเจ้าหน้ าที่ ของหน่ วยงานลาออก หรือเปลี่ ยนแปลงหน้ าที่
ความรับผิดชอบในระบบที่ขอสิทธิการใช้งาน ให้หน่วยแจ้งผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทันที เพื่อเปลี่ยนสิทธิ
หรือถอดถอนสิทธิของผู้ที่ลาออกออกจากระบบทันทีที่ได้รับแจ้ง
๑๙.๑.๑๑ การส่งมอบรหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย
โดยใส่ ซองปิ ดผนึ ก และประทับ ตรา “ลั บ ” และส่ งไปยังผู้ ใช้งาน และ แนบเอกสารการได้ รับอนุญ าตจาก
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด
๑๙.๒ การใช้งานรหัสผ่าน
๑๙.๒.๑ ผู้ใช้งานต้องใช้งานรหัส ผ่านของตนเองหรือตามที่ได้รับอนุมัติ
เท่านั้น
๑๙.๒.๒ ผู้ใช้งานรหัสผ่านต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธี การบริหารจัดการ
รหัสผ่านอย่างเคร่งครัด

๑๙.๒.๓ กรณีต้อ งการยกเลิก หรือ เปลี่ย นแปลงรหัส ผ่า นให้แ จ้ง เป็น
ลายลักษณ์อักษรตามสายการบังคับบัญชาให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
๑๙.๒.๔ ผู้ใ ช้ง านต้อ งไม่ใ ช้ง านรหัส ผ่า นซึ่ง เคยใช้ม าแล้ว อย่า งน้อ ย
๕ รหัสผ่าน
๑๙.๒.๕ ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๖๐ วัน หรือทุกครั้ง
ที่มีการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
๑๙.๒.๖ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใดๆ ที่เกิดจากบัญชีของ
ผู้ใช้งาน (Username) ไม่ว่า การกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม
๑๙.๒.๗ ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัว ตนทุ กครั้งก่อนที่จ ะใช้ทรัพย์สิน
หรือระบบสารสนเทศของกองทัพบก และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่าน การโดนล็อคก็ดี
หรือเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ก็ดี ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันทีโดย
๑๙.๒.๗.๑ คอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ต บุ๊ ค (Notebook) ต้ อ งท าการ
พิสูจน์ตัวตนในระดับไบออส (BIOS) ก่อนการใช้งาน
๑๙.๒.๗.๒ คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ก่อนการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
ต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
๑๙.๒.๗.๓ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายจะต้อง
ทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้ง
๑๙.๒.๗.๔ การใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet) ต้ อ งท าการ
พิสูจน์ตัวตนและต้องมีการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนบุคคลผู้ใช้งานได้
๑๙.๒.๗.๕ เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านไม่ อ ยู่ ที่ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทาการล็อคหน้าจอทุกครั้ง และต้องทาการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
๑๙.๒.๗.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องทาการตั้งเวลาพัก
หน้าจอ (screen saver) โดยตั้งเวลาอย่างน้อย ๕ นาที และมีการใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงใหม่อีกครั้ง
๑๙.๓ การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
๑๙.๓.๑ ผู้ ดู แ ลระบบ (System Administrator) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการทบทวนสิทธิการถึงของผู้ใช้งาน
๑๙.๓.๒ วงรอบการทบทวนสิท ธิ ก ารเข้า ถึง ของผู้ใ ช้ง านให้ท บทวน
ทุกๆ ๑ ปี หรือเมื่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ของผู้ใช้ ได้แก่ การลาออก การย้ายหน่ วย เป็นต้น อีกทั้งการ
ทบทวนสิทธิ ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการทางานของผู้ใช้ รวมทั้งถ้ามีก ารเปลี่ยนแปลงของระบบงานใหม่
จะต้องมีการทบทวนสิทธิการใช้งานทุกครั้งอีกด้วย
๑๙.๓.๓ การทบทวนสิทธิผู้ ดูแลระบบ จะต้องแจ้งรายงานการทบทวนสิทธิ
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกอนุมัติให้ดาเนินการต่อไป

หมวด ๕
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Physical and environmental security)
ข้อ ๒๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical security)
๒๐.๑ กาหนดระดับความสาคัญของพื้นที่หรือการจาแนกพื้นใช้งาน
๒๐.๒ พื้นที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในโดยเฉพาะศูนย์สารสนเทศ
กลาง (Data Center) ให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้น
๒๐.๓ มี ร ะบบป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ที่ ติ ด ตั้ ง ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ มี
ความสาคัญ
๒๐.๔ ดาเนิ นการทดสอบระบบป้ องกัน การบุ กรุก ทางกายภาพเพื่อตรวจสอบ
ยังใช้งานได้ตามปกติ
๒๐.๕ บุคลากรของกองทัพบกควรปิดประตูและหน้าต่างให้ล็อคอยู่เสมอ
๒๐.๖ ถ้ า ตรวจพบอุ ป กรณ์ ส ารสนเทศ ที่ ถู ก ละทิ้ ง โดยไม่ มี ผู้ ใช้ อ ยู่ ในบริ เวณ
ใกล้เคียงให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบ ดาเนินการเก็บอุปกรณ์ดังกล่า วในสถานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม
หรือลักลอบขโมยข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อไป
ข้อ ๒๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบก ต้องจัดการควบคุม
การเข้า-ออก (Physical entry controls) ดังนี้
๒๑.๑ ให้มีการบันทึกวันและเวลาการเข้า - ออกพื้นทีส่ าคัญของผู้ที่มาเยือน (Visitors)
๒๑.๒ ดูแ ลผู้ ที่ มาเยือ นในพื้ น ที่ ห รือบริเวณที่ มี ค วามส าคั ญ จนกระทั่ งเสร็จ สิ้ น
ภารกิจและจากไป เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินหรือป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๑.๓ มี ก ลไกการอนุ ญ าตการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ มี ค วามส าคั ญ ของ
บุคคลภายนอกและควรมีเหตุผลที่เพียงพอในการเข้าถึงบริเวณดังกล่าว
๒๑.๔ สร้างความตระหนักให้ ผู้ ที่ มาเยือนจากภายนอกเข้าใจในกฎเกณฑ์ ห รือ
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
๒๑.๕ มีการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสาคัญจัดเก็บหรือประมวลผลอยู่
๒๑.๖ ไม่อนุญ าตให้ผู้ไม่มีกิจ เข้าไปในพื้นที่ห รือบริเวณที่มีความสาคัญ เว้นแต่
ได้รับการอนุญาต
๒๑.๗ มีก ารพิสูจ น์ตัว ตน เช่น การแสดงบัต รผ่า น การใช้บัต รแถบแม่เ หล็ก
การใช้รหั สผ่ าน เป็ น ต้น เพื่อควบคุมการเข้า - ออกในพื้ นที่ห รือบริเวณที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะในศูน ย์
สารสนเทศกลาง (Data Center)
๒๑.๘ จั ด เก็ บ บั น ทึ ก การเข้ า - ออกส าหรั บ พื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ มี ค วามส าคั ญ
โดยเฉพาะศูนย์สารสนเทศกลาง (Data Center) เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีความจาเป็น

๒๑.๙ บุคคลภายนอก เช่ น เจ้าหน้าที่บริษัท นักศึกษาฝึกงานหรือผู้ได้รับการ
ว่าจ้างอื่นๆ ต้องติดบัตรให้เห็นเด่นชัดตลอดระยะเวลาการทางาน
๒๑.๑๐ ผู้ ม าเยื อ นต้ อ งติ ด บั ต รให้ เห็ น เด่ น ชั ด ตลอดระยะเวลาที่ อ ยู่ ภ ายใน
หน่วยงาน
๒๑.๑๑ ควรจัด ให้ มี ก ารดู แ ลและเฝ้ าระวั งการปฏิ บั ติ งานของบุ ค คลภายนอก
ในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความสาคัญ
๒๑.๑๒ จั ด ให้ มี ก ารทบทวน หรื อ ยกเลิ ก สิ ท ธิ ก ารเข้ าถึ งพื้ น ที่ ห รื อ บริ เวณที่ มี
ความสาคัญอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๒๒ ผู้ รับ ผิ ดชอบระบบสารสนเทศของหน่ วยงานภายในกองทั พบกต้ องจัดบริเวณ
สาหรับการเข้าถึง หรือการส่งมอบสิ่งอุปกรณ์โดยบุคคลภายนอก (Public access, delivery, and loading areas)
ดังนี้
๒๒.๑ จากัดการเข้าถึงพื้นที่ห รือบริเวณที่มีการส่งมอบหรือขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์
เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒๒.๒ จากัดบุคลากรซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบนั้น
๒๒.๓ จัดพื้นที่หรือบริเวณส่งมอบไว้ในบริเวณต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึง
พื้นที่อื่นๆ ภายในระบบสารสนเทศของหน่วย
๒๒.๔ ให้ตรวจสอบวัสดุหรือปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตรายก่อนที่จะโอนย้ายวัสดุนั้น
ไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งาน
๒๒.๕ ตรวจนับและลงทะเบียนหรือ ขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมอบโดยผู้ถูกจ้าง
ผู้ขายหรือผู้ ให้ บริการภายนอกให้ สอดคล้ องกับระเบียบพัสดุ หรือขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการบริห ารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก
ข้อ ๒๓ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
จัดวางและการป้องกันอุปกรณ์ (Equipment Sitting and Protection) ดังนี้
๒๓.๑ จัดวางอุปกรณ์ ในพื้นที่ห รือบริเวณที่เหมาะสม เพื่อหลี กเลี่ยงการเข้าถึง
พื้นที่ของผู้ปฏิบัติงานในห้องศูนย์สารสนเทศกลาง ( Data Center) ให้น้อยที่สุด
๒๓.๒ อุปกรณ์ที่มีความสาคัญให้แยกเก็บไว้อีกพื้นที่หนึ่ง ที่ความมั่นคงปลอดภัย
๒๓.๓ ไม่ให้มีการนาอาหาร เครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในศูนย์สารสนเทศกลาง (Data Center)
๒๓.๔ ดาเนินการตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดล้อมภายในบริเวณหรือ
พืน้ ที่ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายในเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เช่น
การตรวจสอบระดับอุณหภูมิ ความชื้น ให้อยู่ในระดับปกติหรือไม่
ข้อ ๒๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดระบบ
และอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน (Supporting Utilities) ดังนี้

๒๔.๑ มีระบบสนับสนุนการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโดยให้มีระบบดังต่อไปนี้
๒๔.๑.๑ ระบบสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)
๒๔.๑.๒ เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสารอง (Generator)
๒๔.๑.๓ ระบบระบายอากาศ
๒๔.๑.๔ ระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้น
๒๔.๒ ให้ มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนับสนุนเหล่ านั้นอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบทางานตามปกติ และลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการทางานของระบบ
๒๔.๓ ติด ตั้งระบบแจ้งเตื อน เพื่ อ แจ้งเตื อนกรณี ที่ ระบบสนั บ สนุ น การท างาน
ภายในห้องเครื่องทางานผิดปกติหรือหยุดการทางาน
ข้อ ๒๕ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดและ
ควบคุมการเดินสายไฟ สายสื่อสาร และสายเคเบิ้ลอื่นๆ (Cabling Security) ดังนี้
๒๕.๑ เครื อ ข่ ายของกองทั พ บกในลั ก ษณะที่ ต้ อ งวางผ่ านเข้ าไปในบริเวณที่ มี
บุคคลภายนอกเข้าถึงได้นั้น ต้องให้มีการร้อยท่อสายสัญญาณต่างๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ การตัด
สายสัญญาณเพื่อทาให้เกิดความเสียหายและป้องกันสัตว์ต่างๆ กัดสาย เช่น หนู เป็นต้น
๒๕.๒ ให้เดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อป้องกัน
การแทรกแซงรบกวนของสัญญาณซึ่งกันและกัน
๒๕.๓ ท าป้ ายชื่ อ ส าหรับ สายสั ญ ญาณและบนอุ ป กรณ์ เพื่ อ ป้ อ งกั น การตั ด ต่ อ
สัญญาณผิดเส้น
๒๕.๔ จัดทาแผนผังสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๒๕.๕ ตู้ Rack ที่มีสายสัญญาณสื่อสารต่างๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ของบุคคลภายนอก
ข้อ ๒๖ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) ดังนี้
๒๖.๑ ให้มีกาหนดการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒๖.๒ ปฏิบัติตามคาแนะนาในการบารุงรักษาตามที่ผู้ผลิตแนะนา
๒๖.๓ จัดเก็บบันทึกกิจกรรมการบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับการให้บริการทุกครั้ง
เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินในภายหลัง
๒๖.๔ จั ด เก็ บ บั น ทึ ก ปั ญ หาและข้ อ บกพร่ อ งของอุ ป กรณ์ ที่ พ บ เพื่ อ ใช้ ในการ
ประเมินและปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าว
๒๖.๕ ควบคุมและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในหน่วย
๒๖.๖ ควบคุมการส่งอุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมนอกสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

๒๖.๗ จัดให้มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสาคัญของผู้รับจ้างที่มา
ทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๒๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องควบคุมและ
กาหนดขั้นตอนการนาสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกออกนอกหน่วยงาน (Removal of Property) ดังนี้
๒๗.๑ ให้มีการขออนุญาตก่อนนาสิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินออกนอกหน่วย
๒๗.๒ บันทึกข้อมูลการนาสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกออกนอกหน่วย เพื่อเอาไว้
เป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย รวมทั้งบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อนาอุปกรณ์ส่งคืน
ข้อ ๒๘ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการป้องกัน
อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่นอกหน่วยงาน (Security of equipment off-premises)
๒๘.๑ ก าหนดมาตรการความปลอดภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการน า
สิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของกองทัพบกออกไปใช้งานนอก
๒๘.๒ ไม่ทิ้งสิ่งอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของกองทัพบกไว้โดยลาพังในที่สาธารณะ
๒๘.๓ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลอุ ป กรณ์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น เสมื อ นเป็ น
ทรัพย์สินของตนเอง
ข้อ ๒๙ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องควบคุมการ
จาหน่ายสิ่งอุปกรณ์หรือการนาสิ่งอุปกรณ์กลับมาใช้งานอีกครั้ง (Secure Disposal or Reuse of Equipment)
ดังนี้
๒๙.๑ ให้ ท าลายข้ อ มู ล ส าคั ญ ในสิ่ ง อุ ป กรณ์ ก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การจ าหน่ า ย
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว และดูแนวทางปฏิบัติในการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลในหมวด ๘
๒๙.๒ มี ม าตรการหรื อ เทคนิ ค ในการลบหรื อ เขี ย นข้ อ มู ล ทั บ บนข้ อ มู ล ที่ มี
ความสาคัญในอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นนาอุปกรณ์นั้นไปใช้งานต่อ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลสาคัญนั้นได้
หมวด ๖
การบริหารจัดการด้านการสือ่ สารและการดาเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศ
(Communications and Operations Management)
ข้อ ๓๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Documented Operating Procedures) ดังนี้
๓๐.๑ จั ด ท าขั้ น ตอนปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรส าหรั บ ภารกิ จ การ
ปฏิบัติงานกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี้
๓๐.๑.๑ การปฏิบัติง านในห้อ งเครื่อ งคอมพิว เตอร์ที ่ใ ห้บ ริก ารหรือ
ศูนย์สารสนเทศกลาง (Data Center)

๓๐.๑.๒ การเปิ ดและปิ ดระบบงานเช่ น การเปิ ด - ปิ ดเครื่ อง เปิ ด - ปิ ด
ระบบงาน เปิด - ปิดระบบให้บริการ เป็นต้น
๓๐.๑.๓ การสารองข้อมูล
๓๐.๑.๔ การบารุงรักษาอุปกรณ์
๓๐.๑.๕ การจัดการกับสื่ อบันทึกข้อมูล เช่น การทาป้ายชื่อบ่งชี้ การลบ
ทั้งการป้องกันการนาสื่อบันทึกข้อมูลกลับมาใช้งานอีกครั้ง เป็นต้น
๓๐.๑.๖ การส่ งงานเข้าไปประมวลผลในเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ และการ
จัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๓๐.๑.๗ การประมวลผลข้ อ มู ล เช่ น ขั้ น ตอนในการน าข้ อ มู ล เข้ า
ระบบงานประมวลผล และแสดงผล เป็นต้น
๓๐.๑.๘ การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ (Utilities)
๓๐.๑.๙ การรายงานและการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓๐.๑.๑๐ การจัดการกับการทางานล้มเหลวและความผิดพลาดของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่าย
๓๐.๑.๑๑ การกู้คืนระบบงานและระบบเครือข่าย
๓๐.๒ กาหนดผู้รับผิ ดชอบและผู้ มีอานาจในการควบคุมการดาเนินการในการ
จัดทาเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติข้างต้น และให้มีการปรับปรุงเอกสารอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๓๑ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
๓๑.๑ ก าหนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ส าหรั บ การควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบก เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบงาน ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
เป็นต้น ควรมีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
๓๑.๑.๑ ระบุ แ ละบั น ทึ ก ระดั บ ผลกระทบและความเร่ ง ด่ ว นของการ
เปลี่ยนแปลงที่ขออนุมัติ เช่น มากหรือน้อย เป็นต้น
๓๑.๑.๒ บันทึกรายละเอียดการดาเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
๓๑.๑.๓ กาหนดให้มีการวางแผนการดาเนินการ
๓๑.๑.๔ กาหนดให้มีการทดสอบตามความจาเป็น
๓๑.๑.๕ กาหนดให้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๓๑.๑.๖ ก าหนดให้ มี ก ารวางแผนหรื อ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ส าหรั บ การ
ถอยหลังกลับสาหรับกรณีที่ทาแล้วไม่สาเร็จ
๓๑.๑.๗ กาหนดผู้มีอานาจในการอนุ มัติให้ดาเนินการในการปรับ ปรุง
หรือแก้ไขขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว
ข้อ ๓๒ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) ดังนี้

๓๒.๑ กาหนดให้การปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบออก
จากกันและมีผู้ปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งคน
๓๒.๒ ป้องกันไม่ให้งานที่มีความสาคัญสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้
ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว
๓๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดสาหรับงานที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดความเสียหาย
๓๒.๔ ให้มีการจัดเก็บหลักฐานที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ในภายหลัง สาหรับงาน
ที่มีความเสี่ยง
ข้อ ๓๓ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการแยก
ระบบสาหรับการพัฒนา การทดสอบ และการให้บริการออกจากกัน (Separation of Development, Test,
and Operational Facilities) ดังนี้
๓๓.๑ ให้พิจารณาการแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบงานและมาตรการเพื่อ
ใช้ในการแยกเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนา การทดสอบและการให้บริการออกจากกันตามความจาเป็น
เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทางานที่มีต่อกัน
๓๓.๒ กาหนดมาตรการควบคุมการถ่ายโอนระบบงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
สาหรับการพัฒนาไปสู่เครื่องที่ใช้สาหรับการให้บริการ
๓๓.๓ ให้มีการป้องกันการเข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น ซอฟต์แวร์ทูล
และยูทิลิตี้ เป็นต้น ที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงโปรแกรมฯ ดังกล่าวบน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนา
๓๓.๔ กาหนดให้มีการแยกบัญชีผู้ใช้งานออกจากกันสาหรับระบบงานที่ใช้ในการ
พัฒนาทดสอบและให้บริการจริง
ข้อ ๓๔ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบและติดตามการใช้ทรัพยากรของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้
๓๔.๑ จัดทาแผนการตรวจสอบและติดตามทรัพยากรของระบบสารสนเทศ ดังนี้
๓๔.๑.๑ กาหนดประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามการ
ใช้ทรัพยากรของระบบ เช่น ร้อยละของการใช้ซีพียู ร้อยละของการใช้หน่วยความจา ร้อยละของการใช้พื้นที่
ฮาร์ดดิสก์ และร้อยละของปริมาณการใช้เครือข่าย เป็นต้น
๓๔.๑.๒ กาหนดค่าปริมาณการใช้ทรัพยากรสู งสุดบนระบบที่ยอมรับได้
ค่าต่างๆ เหล่านี้ใช้สาหรับเป็นจุดในการแจ้งเตือนว่าระบบสารสนเทศได้มีการใช้ทรัพยากรมาจนถึงค่าสูงสุดที่
ยอมรับได้แล้วหรือไม่ เช่น กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของการใช้ซีพียู เป็นต้น
๓๔.๑.๓ กาหนดความถี่ในการเข้าตรวจสอบปริม าณการใช้ทรัพ ยากร
ของระบบสารสนเทศ สาหรับระบบที่มีความสาคัญจากมากไปน้อย ให้กาหนดแผนการตรวจสอบและติดตาม
ทรัพยากรของระบบด้วยความถี่ในการตรวจสอบจากสูงไปต่า เช่น ระบบที่มีความสาคัญมากควรมีความถี่
ในการตรวจสอบสูงกว่าระบบที่มีความสาคัญปานกลางและน้อย เป็นต้น

๓๔.๒ ติดตามและตรวจสอบทรัพยากรของระบบตามแผนการตรวจสอบและ
ติดตามทรัพยากรของระบบฯ ที่ได้กาหนดไว้เพื่อดูว่ายังมีทรัพยากรเพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่
๓๔.๓ รายงานข้อมูลผลการติดตามการใช้ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ เช่น
สถิติปริมาณการใช้ซีพียู หน่วยความจา ฮาร์ดดิสก์ และปริมาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบอย่างสม่าเสมอ
๓๔.๔ ประเมินความต้องการทรัพยากรของระบบสารสนเทศที่ต้องการเพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบต่อไป

หมวด ๗
การป้องกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์
(Protection Against Malicious Code)
ข้อ ๓๕ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
มาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันชุดคาสั่งไม่พึ่งประสงค์ดังนี้
๓๕.๑ ห้ามการติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากแหล่งภายนอก
รวมทั้งการใช้แฟ้มข้อมูล (File) อื่นที่กองทัพบกไม่อนุญาตให้ใช้งาน
๓๕.๒ ให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบงานสาคัญอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในระบบงานนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๕.๓ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ให้กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทัพบก และอัพเดทซอฟต์แวร์ป้องกันชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์เป็นประจาสม่าเสมอ
๓๕.๔ ให้ ผู้ ดู แ ลระบบด าเนิ น การตรวจสอบชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในบริเวณจุดทางเข้า - ออกเครือข่ายอย่าง
สม่าเสมอเพื่อดักจับชุดคาสั่งไม่พึ่งประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบ
๓๕.๕ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการจัดการกับ
ชุดคาสั่ งไม่พึ งประสงค์ได้แก่การรายงานการเกิดขึ้น ของชุดคาสั่ งไม่ พึงประสงค์ การวิเคราะห์ การจัดการ
การกู้คืนระบบจากความเสียหายที่ตรวจพบ เป็นต้น
๓๕.๖ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์อย่างสม่าเสมอ
๓๕.๗ ให้ มี ก ารสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองได้และให้รับทราบขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุชุดคาสั่ง

ไม่พึงประสงค์ว่าต้องดาเนินการอย่างไร รวมทั้งให้หน่วยมีการจัดการฝึกอบรมสร้างความตระหนักอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
หมวด ๘
การจัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์
ข้อ ๓๖ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
จัดการกับข้อมูลในแต่ละชั้นความลับ ดังนี้
๓๖.๑ กาหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใช้ภายใน และข้อมูลลับ
๓๖.๒ กาหนดแนวทางในการจัด หมวดหมู่ข้อ มูล เป็นชั้น ความลับ ที่เหมาะสม
ซึ่งควรพิจารณาจัดหมวดหมู่จาก
๓๖.๒.๑ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล เช่ น หากข้ อ มู ล นั้ น มาจากภายนอก
และเป็นข้อมูลลับ ชั้นความลับก็จะต้องคงไว้เช่นเดิม หรือหากข้อมูลนั้นมาจากอินเทอร์เน็ต ชั้นความลับก็จะ
เป็นประเภทเปิดเผยได้ เป็นต้น
๓๖.๒.๒ วิธีการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น หากข้อมูล นั้นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ หากถูกเปิดเผยจะส่งผลกระทบด้านระบบงบประมาณของหน่วย ดังนั้นข้อมูลนี้จะ
อยู่ในประเภทลับ เป็นต้น
๓๖.๒.๓ จานวนบุคคลที่ควรรับทราบ เช่น หากข้อมูลนั้นสามารถเปิดเผย
ต่อผู้ใช้งานข้อมูลเป็นจานวนมาก ชั้นความลับจะเป็นข้อมูลเปิดเผยได้ เป็นต้น
๓๖.๒.๔ ผลกระทบหากมีก ารเปิด เผย เช่น หากข้อ มูล นั้น ถูก เปิด เผย
จะมีผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ด้านการงบประมาณ ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่หน่วยกาหนดต้องปฏิบัติตาม หรือด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลจะสามารถจัดอยู่ใน
ประเภทใช้ภายในเท่านั้น หรือประเภทชั้นความลับ เป็นต้น
๓๖.๓ ก าหนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ เพื่ อ จั ด การกั บ ข้ อ มู ล ตามระดั บ ชั้ น ความลั บ
ขั้นตอนฯ ควรประกอบด้วย การควบคุมการประมวลผล การควบคุมการเข้าถึง การจัดเก็บ การจัดการกับสื่อ
บันทึกข้อมูล การทาป้ายบ่งชี้ และการสื่อสารข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย
๓๖.๔ กาหนดให้ มีการจากัดการเข้าถึงข้อมูล ส าคัญ เพื่อป้องกัน การเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
๓๖.๕ กาหนดมาตรการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญ
ทีย่ ังคงค้างอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูลนั้น โดยอาจปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

ประเภทสื่อบันทึกข้อมูล
Flash Drive

วิธีการทาลาย
ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย

กระดาษ

ใช้การตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร

แผ่น CD/DVD

ใช้การตัดด้วยเครื่องทาลายเอกสาร

เทป

ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียหาย หรือเผาทาลาย

ฮาร์ดดิสก์

ใช้การทาลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการฟอร์
แม็ต (Format) ตามมาตรฐานการทาลายข้อมูล
บนฮาร์ดดิสก์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
DOD 5220.33-M (ซึ่งมีการฟอร์แม็ตเป็นจานวน
หลายรอบ)

๓๖.๖ กาหนดมาตรการเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล ที่ นาออกจากระบบงานมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะนาไปใช้งานต่อไป
๓๖.๗ ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ มี ก ารสั่ ง พิ ม พ์ อ อกมาทาง
เครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยผู้อื่น
๓๖.๘ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลสาคัญ และมี
การทบทวนบัญชีรายชื่ออย่างสม่าเสมอ
๓๖.๙ มาตรการในการนาวิธีการเข้ารหัสมาใช้กับข้อมูลชั้นความลับ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบกองทัพบก วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยทางการอักษรลับ พ.ศ. ๒๕๑๕
ข้อ ๓๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับเอกสารระบบ (Security of System Documentation) ดังนี้
๓๗.๑ จัดเก็บ เอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศไว้ในสถานที่
ที่มั่นคงปลอดภัย
๓๗.๒ ให้ มี ก ารควบคุ ม การเข้ า ถึ ง เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยผู้เป็นเจ้าของระบบนั้น
๓๗.๓ ควบคุม การเข้า ถึง เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ที่ จั ด เก็ บ หรื อ เผยแพร่ อ ยู่ บ นเครื อ ข่ ายสาธารณะ เช่ น อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น ต้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ งหรื อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารนั้น
ข้อ ๓๘ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
นโยบายและขั้น ตอนปฏิบั ติส าหรั บ การแลกเปลี่ ยนสารสนเทศ (Information Exchange Policies and
Procedures) ดังนี้

๓๘.๑ จัดทานโยบายหรือแนวทางการใช้อย่างเหมาะสมสาหรับการใช้งานระบบ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้ อมูลระหว่างกองทัพบก เช่น ห้ามใช้เพื่อก่อความราคาญแก่ผู้อื่น ทาให้ผู้อื่น
สูญเสียชื่อเสียง ปลอมเป็นบุคคลอื่น เป็นต้น
๓๘.๒ มีวิธีการทางเทคนิคป้องกันข้อมูลสาคัญจากการถูกเข้าถึง ถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไข ถูกสวมรอยโดยผู้อื่น ถูกเปิดเผยความลับ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓๘.๓ จัดทาแนวทางสาหรับการจัดเก็บ การทาลาย และระยะเวลาการจัดเก็บ
สาหรับข้อมูลหรือเอกสารโต้ตอบ และแนวทางควรสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่นๆ
ที่หน่วยต้องปฏิบัติตาม
ข้อ ๓๙ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
ข้ อ ตกลงในการแลกเปลี่ ย นสารสนเทศ (Exchange Agreements) โดยมี แ นวทางข้ อ ตกลงส าหรับ การ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้
๓๙.๑ กาหนดนโยบายขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูล และสื่ อ
บันทึกข้อมูลที่จะมีการขนย้ายหรือส่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
๓๙.๒ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนปฏิบัติในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น วิธีการส่ง วิธีการรับ เป็นต้น
๓๙.๓ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูล
๓๙.๔ กาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่ งข้อมูลและใครเป็น
ผู้รับข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
๓๙.๕ ก าหนดความรับ ผิ ด ชอบส าหรับ กรณี ที่ ข้ อ มู ล ที่ แ ลกเปลี่ ย นกั น เกิ ด การ
สูญหายหรือเกิดเหตุการณ์ความเสียหายอื่นๆ กับข้อมูลนั้น
๓๙.๖ กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
๓๙.๗ กาหนดมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
๓๙.๘ กาหนดมาตรการพิเศษสาหรับป้องกันเอกสาร ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ
ที่มีความสาคัญ เช่น กุญแจที่ใช้ในการเข้ารหัส เป็นต้น
ข้อ ๔๐ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
ระบบสารสนเทศทางตามภารกิจที่ได้รับมอบที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน พิจารณาประเด็นต่างๆ ทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัย และจุดอ่อนต่างๆ ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลร่วมกันในระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เช่น ระหว่างหน่วยภายในกองทัพบก หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะมาขอเชื่อมโยงกับ
กองทัพบก เป็นต้นดังนี้
๔๐.๑ กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน และบริห ารจัดการ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน
๔๐.๒ พิจารณาจากัดหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
๔๐.๓ พิจารณาว่ามีกาลังพลใดบ้างที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน
๔๐.๔ พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

๔๐.๕ ไม่ อนุญ าตให้ มี การใช้งานข้อ มูล ส าคัญ หรือข้ อมูล ที่ กาหนดชั้ นความลั บ
ร่วมกันในกรณีที่ระบบไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอ
ข้อ ๔๑ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การหมดเวลาหรือหมดอายุการใช้งานระบบสารสนเทศ (Session Time-Out) ดังนี้
๔๑.๑ กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบงาน อุปกรณ์เครือข่าย
เป็นต้น มีการตัดการติดต่อและหมดเวลาการใช้งาน รวมทั้งปิดการใช้งานด้วยหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการ
ใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้
๔๑.๒ กาหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดการติดต่อและหมดเวลา
การใช้ งานที่ สั้ น ขึ้ น ส าหรั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น ระบบงานที่ มี ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ระบบงานที่กาหนดชั้นความลับ เป็นต้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔๑.๓ แนวทางปฏิบัติดังนี้
๔๑.๓.๑ เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานหรือว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลา
๕ นาที หรือ ตามที่ผู้รับ ผิด ชอบกาหนด ให้มีก ารตัด การเชื่อ มต่อ การใช้ง านออกจากระบบสารสนเทศ
โดยอัตโนมัติ
๔๑.๓.๒ ถ้ามีความพยายามเข้าสู่ระบบใหม่ ให้ยืนยันการใช้งานโดยใส่
ชื่อผู้ใช้ (username ) และรหัสผ่าน (password) หรือวิธีการที่ปลอดภัยในการยืนยันตัวบุคคลในทุกๆ ครั้ง
ข้อ ๔๒ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การจากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Limitation of connection time) ดังนี้
๔๒.๑ กาหนดให้ระบบสารสนเทศมีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อสาหรับ
การใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้นานที่สุดภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
๔๒.๒ กาหนดให้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบงานที่มีความสาคัญสูง ระบบงาน
ที่มีการใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยง (ในที่สาธารณะหรือพื้ นที่ภายนอกหน่วย) ระบบงานที่กาหนดชั้นความลับ
เป็นต้น มีการจากัดช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
๔๒.๓ แนวทางปฏิบัติดังนี้
๔๒.๓.๑ การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกองทัพบก กาหนดให้
ใช้งานได้ ๒ ชั่วโมง ต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
๔๒.๓.๒ การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกองทัพบก กาหนดให้
ใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลาการทางานตามปกติเท่านั้น
๔๒.๓.๓ การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกองทัพ บก ถ้ากระท า
ในช่วงนอกเวลาทางานตามปกติ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๔๓ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องการล็ อ กอิ น (Login) ที่ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ส าหรั บ ระบบสารสนเทศ ส าหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ให้บริการหรืออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่หน่วยรับผิดชอบ ดังนี้

๔๓.๑ ไม่มีหรือไม่แสดงฟังก์ชั่น (Function) ให้การช่วยเหลือในระหว่างที่ทาการ
ล็อกอิน (Login)
๔๓.๒ บั น ทึ กความพยายามในการล็ อกอิ น ทั้งที่ ส าเร็จและไม่ ส าเร็จและแสดง
ประวัติการล็อกอิน ๓ ครั้งล่าสุด
๔๓.๓ ตัดการเชื่อมต่อหลังจากที่ทาการล็อกอินไม่สาเร็จเกินกว่า ๓ ครั้ง
๔๓.๔ เมื่ อ มี ก ารใส่ ข้ อ มู ล บั ญ ชี ชื่ อ ผู้ ใช้ งานและรหั ส ผ่ านที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ แ สดง
ข้อความรวมๆ เช่น “ข้อมูลการล็อกอิน ไม่ถูกต้อง”
๔๓.๕ ให้ แ สดงข้ อ ความเตื อ นที่ ห น้ า จอภายหลั ง จากการล็ อ กอิ น เสร็ จ สิ้ น
ข้อความเตือนดังกล่าว ได้แก่ “ระบบนี้เป็นระบบที่เป็นทรัพย์สินของกองทัพบก การใช้งานจะต้องได้รับการ
อนุมัติก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและเข้ามาใช้ระบบงาน หากมีการตรวจพบ อาจมีการ
ลงโทษทางวินัย หรือดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม กองทัพบกมีสิทธิในการตรวจสอบพฤติกรรม
การใช้งานในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้ระบบงานนี้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว”
๔๓.๖ ไม่แสดงรายละเอียดของระบบใดๆ จนกว่าจะล็อกอินสาเร็จ
ข้อ ๔๔ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารสนเทศ (Audit Logging) ของระบบงานภายในกองทัพบกดังนี้
จัดให้มีการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลโดยการจัดเก็บ Audit Log เป็น Log File
ที่ใช้เก็บข้อมูล การเข้าถึงระบบของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบว่าใครเข้ามาใช้งานระบบ การตรวจส อบการบุกรุก
รวมไปถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยจัดทารายงานเบื้องต้นสรุปข้อมูลว่า ใคร (Who) ทาอะไร
(What) เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) และอย่างไร (How) ดังนั้นข้อมูลที่ควรจัดเก็บมีดังนี้
๔๔.๑ ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ระบบงาน
๔๔.๒ ข้อมูลวันเวลาที่เข้าถึงระบบงาน
๔๔.๓ ข้อมูลวันเวลาที่ออกจากระบบงาน
๔๔.๔ ข้อมูลเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
๔๔.๕ ข้อมูลชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
๔๔.๖ ข้อมูลการเข้าถึงระบบ (Log in) ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
๔๔.๗ ข้อมูลความพยายามในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล
สาคัญของระบบงาน เป็นต้น ทั้งที่สาเร็จและไม่สาเร็จ
๔๔.๘ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการกาหนดค่า (Configuration)
ของระบบงาน
๔๔.๙ ข้อมูลแสดงการใช้สิทธิ เช่น สิทธิของผู้ดูแลระบบ เป็นต้น
๔๔.๑๐ ข้อมูลแสดงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application Program)
๔๔.๑๑ ข้อมูลแสดงการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล (File) และการกระทากับแฟ้มข้อมูล (File)
เช่น เปิด ปิด เขียน อ่านแฟ้มข้อมูล เป็นต้น
๔๔.๑๒ ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่เข้าถึง

๔๔.๑๓ ข้อมูลโพรโตคอลของเครือข่ายที่ใช้งาน
๔๔.๑๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบจากการบุกรุก
๔๔.๑๕ ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบป้องกันการบุกรุก
๔๔.๑๖ ข้อมูลแสดงการหยุดการทางานของระบบงานสาคัญๆ
๔๔.๑๗ ข้อมูลแสดงการสารองข้อมูลไม่สาเร็จ
หมวด ๙
การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ข้อ ๔๕ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
มาตรการทางเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network Controls) เพื่อป้องกันข้อมูลในเครือข่าย ระบบงาน หรือ
บริการต่างๆ จากการถูกเข้าถึงหรือถูกทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
๔๕.๑ กาหนดบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนปฏิบัติ
สาหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเข้าถึงจากระยะไกล
๔๕.๒ กาหนดขั ้น ตอนปฏิบ ัต ิส าหรับ การบริห ารจัด การบัญ ชีผู ้ใ ช้ง านและ
อุปกรณ์ที่อนุญาตให้สามารถเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากระยะไกล
๔๕.๓ กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันความลับและความถูกต้องของข้อมูล
สาคัญเมื่อต้องส่งผ่านข้อมูลนั้นทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
๔๕.๔ กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยง
กับเครือข่ายสาธารณะ
๔๕.๕ กาหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังสภาพความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
๔๕.๖ มีการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเก็บ Log ของอุปกรณ์เครือข่าย
เพื่อใช้ในการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
๔๕.๗ มี ก ารใช้ ฮ าร์ด แวร์ห รื อ ซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ การบริห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย
เพื่อระบุ เฝ้าตรวจ ติดตามสถานะ อุปกรณ์ในระบบสารสนเทศของกองทัพบก
ข้อ ๔๖ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายดังนี้
๔๖.๑ ผู้ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบแบ่งระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการใช้งาน กลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสารสนเทศ เช่น
เขตภายใน (Internal Zone) เขตภายนอก (External Zone) เป็นต้น เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการบุกรุก
ได้อย่างเป็นระบบ

๔๖.๒ ผู้ดูแลระบบ ควรดาเนินการแยกและติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการไว้
ในวงเครือข่ายที่แยกต่างหากจากวงเครือข่ายของผู้ใช้งาน และใช้ Firewall หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ เพื่อจากัด
ให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บ ริการนั้นได้
และสาหรับแนวทางปฏิบัติการใช้งานของไฟร์วอลล์ (Firewall) ของกองทัพบก มีดังนี้
๔๖.๒.๑ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้ง และกาหนดค่า
ของไฟร์วอลล์ทั้งหมด
๔๖.๒.๒ การกาหนดค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็นการ
ปฏิเสธทั้งหมด
๔๖.๒.๓ ทุกเส้ นทางเชื่อมต่ออิน เทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ ตที่ไม่
อนุญาตตามนโยบาย จะต้องถูกบล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์
๔๖.๒.๔ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Login account ก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง
๔๖.๒.๕ ค่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟร์ว อลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์
การกาหนดค่าใช้บริการ และการเชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
๔๖.๒.๖ การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการเท่านั้น
๔๖.๒.๗ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ เข้ า ออกอุ ป กรณ์ ไฟร์ ว อลล์
จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๔๖.๒.๘ การก าหนดระเบี ย บในการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตการเชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ ทางกองทัพบกอนุญาตให้ใช้งาน
ซึ่งหากมีความจาเป็นที่จะใช้งานพอร์ตการเชื่อมต่อนอกเหนือที่กาหนด จะต้องได้รับความยินยอมจากกองทัพบกก่อน
๔๖.๒.๙ การกาหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่
ละส่วนของเครือข่าย จะต้องกาหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่ อที่จาเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น
โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง
๔๖.๒.๑๐ จะต้องมีการสารองข้อมูล การกาหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์
ไฟร์วอลล์เป็นประจาทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
๔๖.๒.๑๑ เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ ายที่ ให้ บริการระบบสารสนเทศต่ างๆ
จะต้องไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจาเป็น โดยจะต้องกาหนดเป็นกรณีไป
๔๖.๒.๑๒ ผู้ดูแลระบบมีสิทธิที่จะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทางานของโปรแกรมที่มี ความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัย จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
๔๖.๒.๑๓ การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอก
มายังเครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์เครือข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการดาเนินการตามแบบการขออนุญาต

ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ระบบก่อน
๔๖.๒.๑๔ ผู้ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ จะถูกระงับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อเครือข่ายภายในโดยทันที
๔๖.๓ การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของกองทัพบก โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
จะต้องได้รับการอนุมตั ิเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณี
๔๖.๔ ผู้ดูแลระบบ ต้องมีวิธีการจากัดสิทธิ การใช้งานเพื่อควบคุมผู้ใช้ให้สามารถ
ใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๔๖.๕ ผู้ดูแลระบบ ต้องจากัดเส้นทางการเข้าถึงเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
๔๖.๖ ผู้ดูแลระบบ จัดให้มีวิธีเพื่อจากัดการใช้เส้นทางบนเครือข่าย (Enforced Path)
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ เช่น ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่อ งคอมพิวเตอร์
ให้บริการเพื่อบริหารจัดการระบบ ให้กาหนดเฉพาะชุดไอพีแอดเดรสของผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนั้นได้
๔๖.๗ ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่มี
ความจาเป็นในการใช้งาน
๔๖.๘ ก าหนดบุ ค คลที่ รับ ผิ ด ชอบในการก าหนด แก้ ไข หรื อ เปลี่ ย นแปลงค่ า
ตัวแปร (Parameter) ต่างๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน
และมีการทบทวนการกาหนดค่าตัวแปร (Parameter) ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ การกาหนดแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร (Parameter) ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
๔๖.๙ ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่ วยที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่นๆ
ภายนอกหน่วย ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกหรือโปรแกรมในการทา Packet filtering เช่น การใช้
Firewall หรือ Hardware อื่นๆ เป็นต้น
๔๖.๑๐ มีการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) เพื่อตรวจสอบ
การใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการ
ตรวจสอบการบุ กรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งานในลั กษณะที่ผิดปกติและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงระบบ
เครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง และสาหรับแนวทางปฏิบัติการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุก (IDS/IPS) ดังนี้
๔๖.๑๐.๑ เป็ น การติ ด ตั้ งระบบตรวจสอบการบุ ก รุก และตรวจสอบ
ความปลอดภั ยของเครือข่าย เพื่อป้ องกันทรัพ ยากร ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในของ
กองทัพบก ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย พร้อมกับ
บทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
๔๖.๑๐.๒ ให้ ครอบคลุ มทุกโฮสต์ (Host) ในเครือข่ายของกองทัพบก
และเครื อ ข่ายข้ อ มู ล ทั้ งหมด รวมถึ งเส้ น ทางที่ ข้ อ มู ล อาจเดิ น ทาง ทั้ งที่ เชื่ อ มต่ อ สู่ เครื อ ข่ายภายนอก และ
เครือข่ายภายในทุกเส้นทาง

๔๖.๑๐.๓ ระบบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่ายภายนอกหรือ
เครือข่ายสาธารณะต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS
๔๖.๑๐.๔ ระบบทั้งหมดใน DMZ จะต้องได้รับ การตรวจสอบรูปแบบ
การให้บริการก่อนการติดตั้งและเปิดให้บริการ
๔๖.๑๐.๕ โฮสต์และเครือข่ายทั้งหมดที่มีการส่งผ่านข้อมูลผ่าน IDS/IPS
จะต้องมีการบันทึกผลการตรวจสอบ
๔๖.๑๐.๖ มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS
เป็นประจา
๔๖.๑๐.๗ มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน
กิจกรรม และบันทึกปริมาณข้อมูลเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจาทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ
๔๖.๑๐.๘ IDS/IPS จะทางานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์
ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายของระบบสารสนเทศตามปกติ
๔๖.๑๐.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่มีการติดตั้ง host-based IDS
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจาวัน
๔๖.๑๐.๑๐ พฤติ ก รรมการใช้ ง าน กิ จ กรรม หรื อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง หมด
ที่มีความเสี่ยงต่อการบุ กรุก การโจมตีระบบ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบ ทั้งที่ประสบ
ความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
๔๖.๑๐.๑๑ พฤติกรรม กิจกรรมที่น่าสงสัย หรือระบบการทางานที่ผิดปกติ
ที่ถูกค้นพบ จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑ ชั่วโมงที่ตรวจพบ
๔๖.๑๐.๑๒ การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็ บบันทึกข้อมูลไว้
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๔๖.๑๐.๑๓ มี รู ป แบบการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่
รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์ต่างๆ ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้าย
ที่ตรวจพบ ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดอีกในอนาคต และดาเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่เกิดขึ้น
๔๖.๑๐.๑๔ ผู้ ดู แ ลระบบมี สิ ท ธิ ในการยุ ติ ก ารเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า
๔๖.๑๐.๑๕ ผู้ ที่ ถูก ตรวจสอบว่าพยายามกระท าการอัน ใดที่ เป็ น การ
ละเมิดระเบียบของกองทัพบก การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การทางานของระบบสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทา
ความผิดที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเป็นการ
กระทาที่ส่งผลให้เกิดความเสีย หายต่อข้อมูล และทรัพยากรระบบของกองทัพบก จะต้องถูกดาเนินคดีตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๔๖.๑๑ การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในหน่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตต้องมีการ
Login และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

๔๖.๑๒ ข้อมูลหมายเลขชุดอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ภายใน
(Local) ของระบบงานเครือข่ายภายในของหน่วย จาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อ
สามารถมองเห็ น ได้ เพื่อเป็ น การป้ องกันไม่ให้ บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ
เครือข่ายและส่วนประกอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยได้โดยง่าย
๔๖.๑๓ จัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ ขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับป รุงให้ เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
๔๖.๑๔ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ (Tools) เพื่ อ การตรวจสอบระบบเครื อ ข่ า ย
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับมอบอานาจ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
๔๖.๑๕ การติ ด ตั้ งและการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยจะต้ อ งด าเนิ น การโดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย และจะต้องจัดทาเป็นบัญชีไว้สาหรับระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายได้
๔๖.๑๖ การบริหารจัดการการบันทึกและตรวจสอบ กาหนดให้มีการบันทึกการ
ทางานของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้าออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึก การ
ใช้งาน Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึก
ดังกล่าวไว้อย่างน้อยกว่า ๓ เดือน หรือไม่ต่ากว่า ๙๐ วัน
๔๖.๑๗ มีการตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างสม่าเสมอ

หมวด ๑๐
การควบคุมการพัฒนาหรือจัดหาระบบงาน
(Control of Application Development or Acquisition)
ข้อ ๔๗ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องควบคุมการ
พัฒนาหรือจัดหาระบบงานเพื่อให้ระบบงานที่ได้รับมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ดังนี้
๔๗.๑ ให้ป ระเมินความเสี่ ยงและระบุข้อกาหนดทางด้ านความมั่นคงปลอดภัย
(Security Requirements) ของระบบงานที่จะจัดหาหรือพัฒนาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อกาหนดดังกล่าว
อย่างน้อยควรมี
๔๗.๑.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องการล็ อ กอิ น เข้ า สู่ ร ะบบงานที่ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามหมวด ๘

๔๗.๑.๒ การกาหนดหรือตั้งรหัส ผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศสาหรับเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหมวด ๔
๔๗.๑.๓ การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญที่มีการรับ - ส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง
ผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
๔๗.๑.๔ การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญ เช่น ข้อมูลลับ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
๔๗.๑.๕ การตัดและหมดเวลาการใช้งานหลังจากที่ไม่ได้ใช้ระบบงาน
เกินกว่าระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ เช่น ๑๕ - ๓๐ นาที เป็นต้น
๔๗.๑.๖ การบันทึกบัญ ชีชื่อผู้ ใช้งานที่ล็อกอินเข้าระบบ หมายเลขไอพี
แอดเดรส วันเวลาที่เข้าใช้ระบบ ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการล็อกอินของผู้ใช้งาน
๔๗.๒ พั ฒ นาหรื อ จั ด หาระบบงานให้ ได้ ต ามข้ อ ก าหนดทางด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ระบุไว้
๔๗.๓ พัฒนาหรือจัดหาระบบงานเพื่อให้มีหน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบเพื่อทาการ
บันทึกและปรับปรุงสิทธิของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งต้องสามารถบันทึกสิทธิดังกล่าวลงเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ด้วย
๔๗.๔ กาหนดให้ มีการจัดทาแผนการทดสอบโดยผู้พัฒ นาระบบ นาเสนอแผน
ดังกล่าวเพื่อพิจ ารณาอนุ มัติโดยผู้บั งคับ บัญชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบอานาจ ดาเนินการทดสอบตามแผนฯ
บันทึกผลการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ เพื่อให้คาแนะนาในการปรับปรุง
ต่างๆ ที่จาเป็น แผนการทดสอบที่จัดทาอย่างน้อยประกอบด้วย
๔๗.๔.๑ แผนการทดสอบ UAT (User Acceptance Test)
๔๗.๔.๒ แผนการทดสอบ System Integration Test
๔๗.๔.๓ แผนการทดสอบข้ อ ก าหนดทางด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
(Security Test)
๔๗.๕ ไม่ อ นุ ญ าตการน าข้ อ มู ล ส าคั ญ ของกองทั พ บกไปใช้ ในการทดสอบกั บ
ระบบงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เว้นเสียแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน และหาก
เป็นไปได้ ให้ตัดข้อมูลส่วนที่สาคัญทิ้งไป ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เพียงพอต่อการนาไปใช้ในการทดสอบ

หมวด ๑๑
การบริหารจัดการการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Server)
ข้อ ๔๘ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Control of operational software)

๔๘.๑ ให้มีก ารควบคุม การเปลี่ย นแปลงต่อ ระบบงานของหน่ว ยเพื่อ ป้อ งกัน
ความเสียหายหรือการหยุดชะงักที่มีต่อระบบงานนั้น
๔๘.๒ ให้ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอบรมแล้ว หรือมีความชานาญเท่านั้น ที่จะเป็น
ผู้ทาหน้าที่ดาเนินการเปลี่ยนแปลงต่อระบบงานของหน่วย
๔๘.๓ การติ ดตั้ งหรือปรับ ปรุงซอฟต์ แวร์ของระบบงานต้ องมี การขออนุ มัติ ให้
ติดตั้งก่อนดาเนินการ
๔๘.๔ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด เก็ บ ซอร์ ส โค้ ด และไลบรารี่ ส าหรั บ ซอฟต์ แ วร์ ข อง
ระบบงานไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
๔๘.๕ กาหนดให้ ผู้ ใช้งาน หรือผู้ ที่ เกี่ยวข้องต้อ งทาการทดสอบระบบงานตาม
จุ ดประสงค์ ที่ กาหนดไว้อย่ างครบถ้ว น เพี ยงพอ ก่อนด าเนิ น การติด ตั้งบนเครื่องให้ บ ริก ารระบบงาน เช่ น
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวระบบงาน เป็นต้น
๔๘.๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทาการทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน
อย่างครบถ้วน ก่อนดาเนินการติดตั้งบนเครื่องให้บริการระบบงาน
๔๘.๗ ทาการปรับปรุงไลบรารี่สาหรับซอฟต์แวร์ของระบบงานให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับทั้งหมดที่การติดตั้ง
๔๘.๘ ในกรณีที่เป็นการติดตั้งระบบเพื่อทดแทนระบบงานเดิม ให้ทาการสารอง
ข้อมูลที่จาเป็น เช่น ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ ค่าคอนฟิกกูเรชัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้น หากการติดตั้ง
ทาไม่สาเร็จ จะได้สามารถถอยหลังกลับไปใช้ระบบงานเดิมได้
๔๘.๙ ในกรณี ที่ มี ค วามจาเป็ น ต้ อ งแปลงข้ อ มู ล ในระบบงานเดิ ม ไปสู่ ข้ อ มู ล
ในระบบงานที่จะทาการติดตั้ง ให้กาหนดแผนการถ่ายโอนหรือแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมไปสู่ระบบงานใหม่
ถ่ายโอนข้อมูลตามแผนฯ และร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีการถ่ายโอนไปนั้นมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่
๔๘.๑๐ ให้ ก าหนดแผนการติ ด ตั้ งส าหรับ ระบบงานซึ่ งรวมถึ งระยะเวลาที่ จ ะ
ดาเนินการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนล่วงหน้า เช่น แผนการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
๔๘.๑๑ สาหรับซอฟต์แวร์ที่จะทาการติดตั้ง ให้ตรวจสอบก่อนว่าจะไม่เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น
๔๘.๑๒ ให้อ่านและปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ที่จะทาการ
ติดตั้งอย่างเคร่งครัด
๔๘.๑๓ สาหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ (Utility Software) ต้องตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการทางานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
๔๘.๑๔ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ (Patch) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานตาม
ความจาเป็น เช่น โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่สาหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแก้ไขช่องโหว่สาหรับระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

๔๘.๑๕ ตรวจสอบและปิดพอร์ต (Port) บนระบบงานที่ไม่มีความจาเป็นในการ
ใช้งานก่อนเปิดระบบให้บริการ
๔๘.๑๖ จัดให้มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนระบบงานที่ทาการติดตั้ง
๔๘.๑๗ จากั ด การเชื่ อ มต่ อ ทางเครื อ ข่ า ยเพื่ อ อนุ ญ าตให้ เ ฉพาะกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง าน
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบงานที่ทาการติดตั้งนั้น
ข้อ ๔๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดให้มีการ
ทบทวนการทางานของระบบงานภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ (Technical review of applications
after operating system changes) ดังนี้
๔๙.๑ แจ้ งให้ ผู้ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ระบบงานได้ รับ ทราบเกี่ ยวกั บ การเปลี่ ยนแปลง
ระบบปฏิบัติการเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีเวลาเพียงพอในการดาเนินการทดสอบและทบทวนก่อนที่จะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ
๔๙.๒ พิจารณาวางแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของระบบงาน
รวมทั้งวางแผนด้าน งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ ในกรณีที่กองทัพบกต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการใหม่
หมวด ๑๒
การจ้างงานหน่วยงานภายนอกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Service Delivery)
ข้อ ๕๐ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางการควบคุมการจ้างงานสาหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๕๐.๑ จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม โครงการที่ มี ก ารจั ด จ้ า งด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงาน
ภายนอก
๕๐.๒ กาหนดให้มีการประเมินและจัดทาแผนการลด ความเสี่ยงสาหรับกรณี
การเข้าถึงระบบงานหรือสารสนเทศโดยหน่วยงานภายนอก โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินตามหมวด ๒๑
๕๐.๓ กาหนดให้มีก ารอ้า งอิงข้อ ปฏิบัติที่เกี่ย วข้อ งในระเบีย บของกองทัพ บก
ฉบับนี้ไว้ในสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๕๐.๔ กาหนดให้มีการทาสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่ได้รับจากกองทัพบก
ให้แก่ผู้อื่น
๕๐.๕ สาหรับบริการต่างๆ ที่เป็นงานให้บริการตามวงรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือตามคาร้องขอจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เช่น บริการบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ บริการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ บริการ
แก้ไ ขปัญหาระบบงาน บริ ก ารจ้ า งในลั ก ษณะ Help Desk ให้ กาหนดรายละเอีย ดการบริการหรือตามที่
กองทัพบกกาหนด ลงไว้ในสัญญาจ้างดังนี้
๕๐.๕.๑ รายละเอียดของบริการ
๕๐.๕.๒ ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

๕๐.๕.๓ ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังหรือติดตามการให้บริการ
๕๐.๕.๔ วิธกี ารติดตามการให้บริการ
๕๐.๕.๕ วงรอบระยะที่ ชั ด เจนของการทบทวนการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
ทุกๆ ๓ เดือน เป็นต้น
๕๐.๕.๖ รูปแบบของรายงานที่ต้องการและความถี่ในการจัดส่งรายงาน
๕๐.๖ กาหนดให้ มีการติดตามการให้บริการตามข้ อ ๕๐.๕ อย่างสม่าเสมอ และ
บันทึกผลการติดตามนั้นไว้ด้วย
๕๐.๗ ทบทวนการให้บริการตามข้อ ๕๐.๕ จากผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาหรือผลที่ได้บันทึกไว้ ร้องขอให้ผู้ให้บริการปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติมตามที่ต้องการ และ/หรือ
แก้ไขสัญญาจ้างตามความเหมาะสมและจาเป็น
๕๐.๘ กรณี ก ารจ้ า งพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ห รื อ ระบบงานโดยหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsourced software development) ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
๕๐.๘.๑ กาหนดให้ มีการระบุข้อกาหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ซอฟต์แวร์หรือระบบงานที่จะทาการพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๕๐.๘.๒ ควรพิจารณาระบุว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สาหรับชุดคาสั่ง (Source Code) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการจัดจ้างดาเนินการจากผู้รับจ้างภายนอก
๕๐.๘.๓ ควรพิ จ ารณาก าหนดเรื่อ งการสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะตรวจสอบด้ า น
คุณภาพและความถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่จะมีการพัฒ นาโดยผู้รับจ้างภายนอกโดยระบุไว้ในสัญญาจ้างที่ทากับ
ผู้รับจ้างภายนอกนั้น
๕๐.๘.๔ ให้มีการตรวจสอบชุดคาสั่งที่ไม่พึ่งประสงค์ในซอฟต์แวร์ต่างๆ
ที่ถูกพัฒนาขึ้นก่อนดาเนินการติดตั้งหรือทดสอบการใช้งานจริง
หมวด ๑๓
การตรวจสอบการใช้งานระบบ
(Monitoring System Use)
ข้อ ๕๑ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานเพื่อกาหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและดูแล
ระบบเหล่านั้น และกาหนดให้มีการเฝ้าระวังและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่หน่วยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ โดยการตรวจสอบดังต่อไปนี้
๕๑.๑ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
๕๑.๒ กิจกรรมการใช้งานและประเภทของกิจกรรม
๕๑.๓ วัน/เวลาที่เข้าถึง
๕๑.๔ แฟ้มข้อมูลหรือข้อมูลที่ถูกเข้าถึง

๕๑.๕ โปรแกรมทั่วไปและอรรถประโยชน์ต่างๆ (Utilities) ที่ถูกเรียกใช้งาน
๕๑.๖ การใช้บัญชีผู้ใช้งานในระดับสูง เช่น Supervisor, Root, Administrator
เป็นต้น
๕๑.๗ การเปิด - ปิดการทางานของระบบ
๕๑.๘ การถอดถอนหรือ ติด ตั้งอุปกรณ์สาหรับ นาเข้า และส่งออกข้อ มูล (I/O)
เช่น ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
๕๑.๙ การใช้คาสั่งของผู้ใช้งานที่ได้รับ การปฏิเสธโดยระบบ เช่น พยายามใช้
คาสั่งทั้งที่ไม่มีสิทธิ การพยายามเข้าถึงระบบอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น
๕๑.๑๐ ความพยายามในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรของระบบที่ได้รับการ
ปฏิเสธโดยระบบ
๕๑.๑๑ การแจ้งเตือนจากไฟร์วอลล์หรือระบบป้องกันการบุกรุก
๕๑.๑๒ การแจ้งเตือนจากอุปกรณ์แจ้งเตือน (Console) ของผู้ดูแลระบบ
๕๑.๑๓ การแจ้งเตือนเมื่อระบบทางานผิดปกติ เช่น ฮาร์ดดิสก์เต็ม เป็นต้น
๕๑.๑๔ การแจ้งเตือนจากโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย
๕๑.๑๕ การแจ้งเตือนการทางานของระบบล้มเหลวหรือหยุดชะงัก
๕๑.๑๖ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงค่าการติดตั้งระบบ (Configuration)
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๑๔
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Use of Personal Computers and Computer Devices)
ข้อ ๕๒ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานทั่วไป
๕๒.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ที่ ห น่ ว ยอนุ ญ าตให้ ผู้ ใช้ ใช้ งานเป็ น สิ่ งอุ ป กรณ์ ห รื อ
ทรัพย์สินของกองทัพบก ดังนั้นผู้ใช้จึงควรใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ องานของกองทัพบก
เท่านั้น
๕๒.๒ โปรแกรมที่ ได้ ถู ก ติ ด ตั้ ง ลงบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ย ต้ อ งเป็ น
โปรแกรมที่กองทัพบกได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และ
นาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
๕๒.๓ ไม่อนุญาตให้ ผู้ใช้ทาการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของหน่วยงาน
๕๒.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทาการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบ
อื่นที่มิใช่ของกองทัพบกเชื่อมต่อเข้ากับระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก

๕๒.๕ การเคลื่ อนย้ายหรือส่ งเครื่องคอมพิ ว เตอร์ส่ ว นบุ คคลตรวจซ่อมจะต้อ ง
ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้รับจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ได้ทาสัญญากับกองทัพบกเท่านั้น
๕๒.๖ ก่อ นการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัส
โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส
๕๒.๗ ผู้ใช้มีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
ข้อ ๕๓ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผ่านที่ระบุไว้ในเอกสารที่
หน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
ข้อ ๕๔ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
ป้องกันจากโปรแกรมหรือชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ (Malware) ดังนี้
๕๔.๑ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อต่างๆ เช่น Floppy Disk, Thumb Drive
และ Data Storage อื่นๆ เป็นต้น ก่อนนามาใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก
๕๔.๒ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบแฟ้ม (File) ที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) หรือแฟ้ม (File) ที่ได้รับ (Download) มาจากอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนใช้งาน
๕๔.๓ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย
ซึ่งมีผลทาให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาสั่งอื่นๆ เกิดความเสียหาย ถูกทาลาย แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้
ข้อ ๕๕ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การสารองข้อมูลและการกู้คืนดังนี้
๕๕.๑ ผู้ ใ ช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการส ารองข้ อ มู ล จากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่นๆ เช่น CD, DVD, External Hard Disk เป็นต้น
๕๕.๒ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสารอง (Backup Media)
ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้อย่างสม่าเสมอ
หมวด ๑๕
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Use of Notebook Computer)
ข้อ ๕๖ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางปฏิบัติการใช้งานทั่วไป ดังนี้
๕๖.๑ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาที่ ก องทั พ บกอนุ ญ าตให้ ผู้ ใช้ ใช้ ง านเป็ น
สิ่ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทั พ บก ดั งนั้ น ผู้ ใช้ จึ ง ควรใช้ งานเครื่ อ งคอมพิ ว เต อร์ แ บบพกพาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่องานของกองทัพบกเท่านั้น

๕๖.๒ โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของกองทัพบก
ต้องเป็นโปรแกรมที่กองทัพบกได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้คัดลอกโปรแกรมต่างๆ และ
นาไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแก้ไขหรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
๕๖.๓ ผู้ใช้ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อการใช้งาน
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๕๖.๔ ไม่ดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิว เตอร์และรักษาสภาพ
ของคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพเดิม
๕๖.๕ ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋า
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน เช่น การตกจากโต๊ะ
ทางาน หรือหลุดมือ เป็นต้น
๕๖.๖ หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง เช่น ปลายปากกา ปลายดิ นสอ เป็นต้น
กดสั มผั ส หน้ าจอแสดงผลให้ เป็ น รอยขีดข่วนหรือทาให้ จอแสดงผลของเครื่องคอมพิ วเตอร์แบบพกพาแตก
เสียหายได้
๕๖.๗ ไม่วางของที่มีน้าหนักมากทับบนหน้าจอแสดงผลและแป้นพิมพ์
๕๖.๘ การเช็ดทาความสะอาดหน้าจอแสดงผลควรเช็ดอย่างเบามือที่สุด และ
ควรเช็ดไปในแนวทางเดียวกันห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะทาให้หน้าจอแสดงผลมีรอยขีดข่วนได้
ข้อ ๕๗ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดความ
ปลอดภัยทางด้านกายภาพ ดังนี้
๕๗.๑ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย เช่น ควรเก็บเครื่องไว้
ในสถานที่ที่มีอุปกรณ์ป้องกันขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่วางเครื่องทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในบริเวณที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญหาย เป็นต้น
๕๗.๒ ผู้ ใช้ ไม่ เก็ บ หรือใช้ งานคอมพิ ว เตอร์แ บบพกพาในสถานที่ ที่ มี ค วามร้อ น
ความชื้นฝุ่นละอองสูงและต้องระวังป้องกันการตกกระทบ
ข้อ ๕๘ ผู้รับ ผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ดังนี้
๕๘.๑ ผู้ใช้ต้องกาหนดชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัส ผ่าน (Password)
ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
๕๘.๒ ผู้ใช้ควรกาหนดรหัสผ่านให้มีคุณภาพดี อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ของหน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
๕๘.๓ ผู้ใช้ควรตั้งการใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงผล (Screen Saver)
โดยตั้งเวลาในกรณีไม่ได้ใช้งานในห้วงระยะเวลาขณะหนึ่ง เช่น ตั้งไว้ ๑๐ นาที เป็นต้น ให้ทาการปิดกั้นการ
ใช้งาน (Lock) สาหรับหน้าจอแสดงผล หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่าน
๕๘.๔ ผู้ใช้ต้องทาการ Logout ออกจากระบบทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่
หน้าจอแสดงผลเป็นเวลานาน

๕๘.๕ ห้ ามบั น ทึ ก ชื่อ ผู้ ใช้งานและรหั ส ผ่ านไว้บ นสถานที่ ที่ พ บเห็ น ได้ ง่าย เช่ น
บันทึกไว้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บันทึกไว้บนโต๊ะทางาน เป็นต้น
ข้อ ๕๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้รหัสผ่าน ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการรหัสผ่านที่ระบุไว้ในเอกสารของหน่วยที่
รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
ข้อ ๖๐ ผู้รับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ยงานภายในกองทัพ บกต้อ งกาหนด
การสารองข้อมูลและการกู้คืน ดังนี้
๖๐.๑ ผู้ใช้ควรทาการสารองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีการ
และสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๖๐.๒ ผู้ใช้ค วรจะเก็บ รัก ษาสื่อสารองข้อ มูล (Backup media) ไว้ในสถานที่
ที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
๖๐.๓ แผ่นสื่อสารองข้อมูลต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้จะต้องทาการทดสอบการกู้คืน
อย่างสม่าเสมอ
๖๐.๔ แผ่นสื่อสารองข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรทาลายไม่ให้สามารถนาไปใช้งานได้อีก
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลายสื่อบันทึกข้อมูลในหมวด ๘

หมวด ๑๖
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Use of the Internet)
ข้อ ๖๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่ วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังนี้
๖๑.๑ ให้ผู้ดูแลระบบกาหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิว เตอร์เพื่อการ
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Proxy, Firewall, IPS/IDS เป็นต้น
๖๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาก่อนทาการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานโปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
และทาการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมเข้าชมเว็บไซต์ติดตั้งอยู่ก่อนการใช้งาน

๖๑.๓ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกองทัพบก เพื่อหาประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ ส่วนตัวและการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
๖๑.๔ ผู้ใช้จะถูกกาหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื อ ข่ า ยและความปลอดภั ย ทางข้ อ มู ล ของกองทั พ บก โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากผู้บังคับบัญชา
๖๑.๕ ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เป็นความลับทางราชการและที่เกี่ยวข้องกับ
กองทั พ บกโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตอย่ า งเป็ น ทางการผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น เอกสารที่ ก าหนด
ชั้นความลับ ร่างหนังสือ ประกาศหรือคาสั่งต่างๆ เอกสารการบรรยายสรุปที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฯ เอกสาร
ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฯ เป็นต้น
๖๑.๖ ผู้ ใช้ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
๖๑.๗ การใช้งานกระดานสนทนา (Web Board) ของหน่วย ผู้ใช้ต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่สาคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นความลับของทางราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องไม่บันทึก
ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้าย ให้ร้ายบุคคลอื่น และการบันทึกข้อมูลที่ผิดกฎหมายต่างๆ
๖๑.๘ หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการออกจากระบบ
(Logout) เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ
๖๑.๙ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖๒ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังนี้
๖๒.๑ การขอเปิด ใช้บ ริก ารเชื่อ มต่อ อิน เตอร์เ น็ต ความเร็ว สูง ผ่า นโทรศัพ ท์
เลขหมายเอกชน หน่วยผู้ขอใช้จะต้องเสนอขออนุมัติกองทัพบกผ่านกรมการทหารสื่อสารเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและความจาเป็นในการใช้งานต่อไป
๖๒.๒ การเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง จะต้ อ งไม่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของทางราชการที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในกองทัพบก (Intranet) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวที่มีข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ที่เป็นชั้นความลับ และ/หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคง
ของประเทศโดยเด็ดขาด
ข้อ ๖๓ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบกต้องจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรณี ที่มีการให้ บริการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตจากภายในหน่วยงาน โดยการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ให้ เป็ น ไปตาม พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
และตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐

หมวด ๑๗
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Use of Electronic Mail)
ข้อ ๖๔ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๖๔.๑ ผู้ดูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ การเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
กองทัพบกให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บ ริการของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ ใช้ รวมทั้งมีการ
ทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานอย่างสม่าเสมอเช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง เปลี่ยนต้นสังกัด การลาออกจากราชการ
การเกษียณอายุ เป็นต้น
๖๔.๒ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งกาหนดสิ ท ธิ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ใ ช้ ร ายใหม่ แ ละรหั ส ผ่ า น
ส าหรั บ การใช้ งานครั้ งแรก เพื่ อ ใช้ ในการตรวจสอบตั ว ตนจริ งของผู้ ใช้ ระบบจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กองทัพบก
๖๔.๓ การกาหนดรหัสผ่านที่ดี (Good Password) มีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของหน่วยที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นผู้กาหนดขึ้น
๖๔.๔ รหัสผ่านของจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เวลาใส่รหัสผ่านต้องไม่ปรากฏหรือ
แสดงรหัสผ่านออกมา แต่ต้องแสดงออกมาในรูปของสัญลักษณ์แทนตัวอักษรนั้น เช่น “X” หรือ “O” ในการ
พิมพ์แต่ละตัวอักษร
๖๔.๕ ผู้ ใช้ ง านต้ อ งใช้ จ ดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกองทั พ บก หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของภาครัฐเพื่อใช้ในการติดต่องานราชการ
๖๔.๖ ผู้ใ ช้ไ ม่ค วรตั้ง ค่า การใช้โ ปรแกรมช่ว ยจารหัส ผ่า นส่ว นบุค คลอัต โนมัติ
(Save Password) ของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๖๔.๗ ผู้ใช้ควรมีการเปลี่ ยนรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด เช่น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก
๓ - ๖ เดือน เป็นต้น
๖๔.๘ ผู้ใช้ควรระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้ เกิดความ
เสียหายต่อกองทัพบกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สร้างความน่าราคาญต่อผู้อื่น หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม
และไม่ แ สวงหาประโยชน์ หรื อ อนุ ญ าตให้ ผู้ อื่ น แสวงหาผลประโยชน์ ในเชิ ง ธุ ร กิ จ จากการใช้ จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของกองทัพบก
๖๔.๙ หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ผู้ใช้ควรทาการ
ออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๖๔.๑๐ ผู้ใช้ควรทาการตรวจสอบเอกสารที่แนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
ทาการเปิด เพื่อทาการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลโดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดแฟ้มข้อมูล
ที่เป็น Executable File เช่น .exe, .com เป็นต้น

๖๔.๑๑ ผู้ใช้ไม่เปิดหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความที่ได้รับจากผู้ส่งที่
ไม่รู้จัก
๖๔.๑๒ ผู้ใช้ควรตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวันและควร
จัดเก็บแฟ้มข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจานวนน้อยที่สุด
๖๔.๑๓ ผู้ใช้ควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ ต้องการออกจากระบบเพื่อลด
ปริมาณการใช้เนื้อที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๑๘
การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา
(Use of Intellectual Property)
ข้อ ๖๕ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพบกควรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ดังนี้
๖๕.๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานหรือที่กาหนดไว้ของซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ ที่กองทัพบก หรือผู้ใช้งานมีใช้งานหรือครอบครอง
๖๕.๒ ห้ามทาซ้า เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่รูปแบบอื่น
ที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงการใช้งาน
๖๕.๓ ห้ามสาเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของหนังสือ บทความ เพลง ภาพยนตร์
รายงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
หมวด ๑๙
การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN Access Control)
ข้อ ๖๖ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่ วยงานภายในกองทัพบกต้องกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายดังนี้
๖๖.๑ ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายภายในกองทัพบกจะต้องทาการ
ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบและต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนการใช้งาน
๖๖.๒ ผู้ ดู แ ลระบบต้ อ งทาการลงทะเบี ย นกาหนดสิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ ง านในการเข้ า ถึ ง
ระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ ายไร้สาย
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
๖๖.๓ ผู้ดูแลระบบควรใช้ซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายไร้สายอย่างสม่าเสมอ

๖๖.๔ การระบุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะเข้ า ใช้ ง านในเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายของกองทั พ บก
นอกจากการลงทะเบียนการใช้งานแล้ว จะต้องแจ้งค่า MAC address ของเครื่อง หรืออุปกรณ์ที่จะเข้ามาใช้งาน
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเครือข่ายไร้สายของกองทัพบก บันทึกเป็นหลักฐานการเข้าใช้งานต่อไป
หมวด ๒๐
ระบบสารองและแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
(Backup System and Contingency Plan)
ข้อ ๖๗ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดทาระบบสารองและกู้คืนระบบ ดังนี้
๖๗.๑ กาหนดระบบงานที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลไว้
๖๗.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบในการสารองข้อมูล
๖๗.๓ กาหนดชนิดของข้อมูลที่มีความจาเป็นต้องสารองข้อมูลเก็บไว้ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ ข้อมูลสาหรับตัวระบบ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ
ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๖๗.๔ กาหนดความถี่ในการสารองข้อมูลของระบบงาน เช่น ระบบงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ควรมีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น
๖๗.๕ ทาการสารองข้อมูลตามความถี่ที่กาหนดไว้ และควรนาข้อมูลที่สารองไป
เก็บไว้นอกสถานที่อย่างน้อย ๑ ชุด
๖๗.๖ ทาการตรวจสอบว่าการสารองที่เกิดขึ้นนั้น สาเร็จครบถ้วน หรือไม่
๖๗.๗ ท าการทดสอบกู้ คื น ข้ อ มู ล ที่ ส ารองไว้ อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง รวมทั้ ง
ดาเนินการทดสอบว่าระบบงานทั้งหมดสามารถใช้งานได้ หรือไม่
๖๗.๘ แนวทางปฏิบัติสาหรับการสารองข้อมูล ดังนี้
๖๗.๘.๑ ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้ มีการส ารองและทดสอบข้อมูลที่สารอง
เก็บไว้อย่างสม่าเสมอและให้เป็นไปตามแนวทางการสารองข้อมูลของกองทัพบก
๖๗.๘.๒ การจัด ทาบัน ทึก การสารองข้อ มูล (Operator logs) ผู้ดูแ ล
ระบบต้องทาบันทึกรายละเอียดการสารองข้อมูล ได้แก่ เวลาเริ่ มต้นและสิ้นสุด ชื่อผู้สารอง ชนิดของข้อมูลที่
บันทึก เป็นต้น
๖๗.๘.๓ การรายงานข้อ ผิด พลาด (Fault logging) ผู้ดูแ ลระบบต้อ ง
ทารายงานข้อผิดพลาดจากการสาราองข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใช้แก้ไขด้วย
๖๗.๘.๔ ให้ ผู้ดูแลระบบมอบหมายหน้าที่การสารองข้อมูลแก่เ จ้าหน้าที่
คนอื่นไว้สารองในกรณีที่ผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ดูแลเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖๗.๘.๕ ในกรณี พ บปั ญ หาในการส ารองข้ อ มู ล จนเป็ น เหตุ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการอย่างสมบูรณ์ได้ ให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศของหน่วยทราบ

๖๗.๘.๖ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลเครือข่ายกาหนดชนิดและช่ว งเวลา
การสารองข้อมูลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งกาหนดสื่อที่ใช้เก็บข้อมูล โดยรูปแบบการสารองข้อมูลมีสองชนิด
คือการสารองข้อมูลแบบเต็ม (Full Backup) และการสารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (Incremental Backup)
๖๗.๘.๗ การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญในการสารองข้อมูล (Encrypted backup)
ผู้ ดูแ ลระบบต้อ งจัด ให้มีก ารเข้า รหัส ข้อ มูล สารองที่สาคัญ โดยการใช้เทคโนโลยีก ารเข้ารหัส ที่เ หมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสารองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
๖๗.๘.๘ แนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการสารองข้อมูล (Backup Policy)
ผู้ดูแลระบบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเคร่งครัด
๖๗.๘.๙ สาหรับความถี่ในการสารองข้อมูลมีดังนี้
รายการ
ระบบ E-mail
Web Server
Database Server
อุปกรณ์ Firewall
อุปกรณ์ IDS/IPS
อุปกรณ์ Server อื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องสารอง
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูลในส่วน Mailbox
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ฐานข้อมูลที่มีความสาคัญ
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูล Rule ของอุปกรณ์นั้น
ค่าติดตั้งของระบบ (Configure)
ข้อมูลที่มีความสาคัญของระบบงานที่
ถูกเก็บในอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น

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

๖๗.๘.๑๐ ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศ รับผิดชอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล ตามความถี่ในข้อ ๖๗.๘.๙
๖๗.๙ แนวทางปฏิบัติสาหรับการกู้คืนระบบ ดังนี้
๖๗.๙.๑ ในกรณีพบปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรือระบบเครือข่ายจนเป็นเหตุทาให้ต้องดาเนินการกู้คืนระบบให้ผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ดูแลเครือข่าย
ดาเนินการแก้ไขรายงานผลการแก้ไขพร้อมทั้งบันทึกและให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศของหน่วย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๖๗.๙.๒ ให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทั น สมั ย ที่ สุ ด (Latest Update) ที่ ไ ด้ สารองไว้
หรือตามความเหมาะสมเพื่อกู้คืนระบบ

๖๗.๙.๓ หากความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ห รือระบบ
เครือข่ายกระทบต่อการให้ บริการหรือการใช้งานของผู้ใช้ระบบให้แจ้งผู้ใช้งานทราบทันที พร้องทั้งรายงาน
ความคืบหน้าการกู้คืนระบบเป็นระยะ จนกว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
ข้อ ๖๘ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ ว ยงานภายในกองทั พ บกต้ อ งก าหนด
แนวทางเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
๖๘.๑ กาหนดระบบงานที่มีความส าคัญ ทั้งหมดของกองทัพบก และจัดทาเป็น
บัญชีรายชื่อของระบบงาน ดังกล่าวรวมทั้งปรับปรุงบัญชีรายชื่อนี้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอตามระบบงานที่มี
ความสาคัญที่เกิดขึน้ ใหม่
๖๘.๒ ประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น และกาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่พบ โดยให้ปรับปรุงรายงานการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖๘.๓ กาหนดชนิดของข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน และ
ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น รวมถึงกาหนดความถี่ในการสารองข้อมูล วิธีการสารองข้อมูล เช่น แบบ Full Backup
หรือแบบ Incremental Backup เป็นต้น สาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น
๖๘.๔ จัดทาแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan)
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางกายภาพ อีกทั้งให้กาหนดห้วง
ในการทดสอบแผนดังกล่าวในห้วงวงรอบ ๖ เดือน ของทุกๆ ปี โดยแผนฯ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๖๘.๔.๑ การกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๖๘.๔.๒ การประเมินความเสี่ยงสาหรับระบบงานที่มีความสาคัญเหล่านั้น
และกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วง
ทาให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้ เป็นต้น
๖๘.๔.๓ การกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบงาน
๖๘.๔.๔ การก าหนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ในการส ารองข้ อ มู ล และทดสอบ
กู้คืนข้อมูลที่สารองไว้
๖๘.๔.๕ การกาหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการภายนอก
เช่น ผู้ให้ บ ริการเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุจาเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เกิดอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
๖๘.๔.๖ การสร้างความตระหนักหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับขั้นตอนการปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องทาเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน
๖๘.๕ ให้ ทาการปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบที่มีความสาคัญสูง
๖๘.๖ ให้ทาการสารองข้อมูลตามชนิด ความถี่ และวิธีการสารองที่ได้กาหนดไว้
และให้ตรวจสอบอย่าง สม่าเสมอว่าข้อมูลที่สารองไปนั้นมีความครบถ้วน

๖๘.๗ ให้ทาการทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้นั้นว่าสามารถกู้คืนได้อย่างครบถ้วน
หรือไม่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ถ้าพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบกู้คืน ให้ดาเนินการแก้ไข และ
บันทึกข้อมูลปัญหานั้นไว้ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๖๘.๘ ให้จัดประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบรายละเอียดของ
แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ใหม่จะต้องจัดประชุมใหม่และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเช่นเดียวกัน
หมวด ๒๑
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๖๙ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบก ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างสม่าเสมอ ดังนี้
๖๙.๑ ตรวจสอบและประเมินด้านการบริหารทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๙.๒ ตรวจสอบและประเมินด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๖๙.๓ ตรวจสอบและประเมินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลและการปฏิบัติการ
๖๙.๔ ตรวจสอบและประเมินการควบคุมการเข้าถึง
๖๙.๕ ตรวจสอบและประเมิ นด้านการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เช่น ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบฯ รวมทั้งด้านการดูแลระบบสารสนเทศ เป็นต้น
๖๙.๖ ตรวจสอบและประเมินด้านความพร้อมการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
๖๙.๗ ตรวจสอบความสอดคล้องกับระเบียบฉบับนี้และทางเทคนิคกับระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๗๐ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบก ต้องจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ ยงต่อทรัพย์ สิน สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน ๕ หมวด ได้แก่ บุคลากร ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน ที่หน่วยรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินดังนี้
๗๐.๑ กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีทรัพย์สินสารสนเทศ
๗๐.๒ ระบุและประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สินสารสนเทศ
๗๐.๓ จัดลาดับความเสี่ยงจากสูงมาต่า
๗๐.๔ จัดทาแผนการลดความเสี่ยงโดยคานึงถึงการจัดการกับความเสี่ยงสูงก่อน
๗๐.๕ กาหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนการลดความเสี่ยงที่กาหนดไว้และติดตาม
จนกระทั่งแล้วเสร็จ
๗๐.๖ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

๗๐.๖.๑ กรณีการตรวจสอบภายในหน่วยงานของกองทัพบก (internal
auditor)
๗๐.๖.๑.๑ ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในกองทัพบก
แต่งตั้งหน่ ว ยงาน หรือ คณะกรรมการส าหรับ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงระบบสารสนเทศของ
กองทัพบก
๗๐.๖.๑.๒ วงรอบการตรวจสอบปีละ ๑ ครั้ง
๗๐.๖.๑.๓ ภายหลังการตรวจสอบ ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ให้หน่วยที่ได้รับการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป
๗๐.๖.๒ กรณีผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
(external auditor)
๗๐.๖.๒.๑ ให้ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในกองทัพบก
พิจารณาจัดทาโครงการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศของกองทัพบก
๗๐.๖.๒.๒ โดยให้มีการจัดจ้างดาเนินการในวงรอบ ๑ ปีงบประมาณ
๗๐.๖.๒.๓ ภายหลังการตรวจสอบ ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ให้หน่วยที่ได้รับการตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบต่อไป

หมวด ๒๒
การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ ๗๑ ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกองทัพบก เมื่อได้รับแจ้งจาก
ผู้ใช้งานเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกิดขึ้นหรือที่ตรวจพบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๗๑.๑ ประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบในระดับใด ได้แก่
ระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต่า
๗๑.๒ แจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้รับทราบตามระดับของผลกระทบ
กล่าวคือ รายงานไปสู่ระดับชั้นของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นตามลาดับสาหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงกว่า
๗๑.๓ วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ตามความจาเป็น กรณีการบุกรุก การโจมตีระบบ
หรือระบบได้รับ ความเสีย หาย กรณีที่ไม่ส ามารถวิเคราะห์และแก้ไขโดยหน่ว ยงานเองได้ ให้ประสานงาน
ขอความช่ ว ยเหลื อ จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละความเชี่ย วชาญ เช่น ศู น ย์ ป ระสานงานการรัก ษาความปลอดภั ย
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thai CERT) หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เป็นต้น
๗๑.๔ กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
หรือฝึกฝนเป็นผู้ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้หลักฐานเกิดความเสียหาย จัดเก็บหลักฐานไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย
และจากัดการเข้าถึงหลักฐานนั้น

๗๑.๕ จัดทารายงานสรุปเหตุการณ์นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยในรายงานดังนี้
๗๑.๕.๑ รายละเอียดเหตุการณ์
๗๑.๕.๒ วันเวลาที่เกิดขึ้น
๗๑.๕.๓ ชื่อผู้แจ้ง/หน่วยงานผู้แจ้ง
๗๑.๕.๔ สถานะของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
๗๑.๕.๕ ความคืบหน้าในการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา
๗๑.๕.๖ สาเหตุและวิธีการแก้ไข
๗๑.๕.๗ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดซ้า
หมวด ๒๓
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๗๒ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชากรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติตามระเบียบนี้
โดยเฉพาะในกรณีระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใดๆ อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ของกองทัพ บก พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาสูง สุด ในพื้น ที่แ ละรับ ผิด ชอบระบบสารสนเทศของหน่ว ย
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๗๒.๑ ให้ แจ้งรายงานการละเมิด ตามสายการบั งคั บบั ญ ชาให้ ห น่ วยเหนื อและ
หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
๗๒.๒ สั่งการสอบสวนหาตัวผู้กระทาผิดและผู้รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
๗๒.๓ พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้อุบัติซ้าอีก
๗๒.๔ ให้พิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยตามแบบธรรมเนียมทหารหรือดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อผู้ละเมิด ผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิด และผู้รับผิดชอบเมื่อมีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา และการละเมิดนั้นจะเกิดความเสียหายหรือยังไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการก็ตาม
ข้อ ๗๓ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
เมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิดการละเมิ ดการรักษาความปลอดภัย ให้ส่วนราชการเจ้าของระบบ
สารสนเทศดาเนินการดังนี้
๗๓.๑ พิจารณาว่าข้อมูล สารสนเทศ เอกสารกรรมวิธีข้อมูล ต่างๆ ประมวลลั บ
หรือรหัส ผ่านที่จาเป็น ในการใช้ เครือข่ายสื่อสารข้อมูล สารสนเทศมีผ ลกระทบกระเทือน หรือเกิดเสียหาย
อย่างใดหรือไม่
๗๓.๒ ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดโดยทันที
ในการนี้อาจจะต้องดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควร

ข้อ ๗๔ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานต่อระเบียบฉบับนี้มีดังนี้
๗๔.๑ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง
๗๔.๒ ไม่เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือทาให้เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกองทัพบก
๗๔.๓ ไม่รบกวนหรือแทรกแซงการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กองทัพบก
๗๔.๔ รายงานเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย ง จุ ดอ่ อ น หรือเหตุ ก ารณ์ ด้ านความมั่ น คง
ปลอดภัยที่พบไปยังผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๗๕ ในกรณี ที่การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดผลกระทบกระเทือนเสียหาย
อย่า งร้า ยแรงให้อ ยู่ใ นดุล พิ นิจ ของของผู้บัง คับ บัญ ชาสามารถแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงแผนงานและวิธีป ฏิบัติ
หากจาเป็นให้รายงานหน่วยเหนือได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗๖ ให้ส่วนราชการที่มีศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์กรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติอยู่ในสังกัด
สามารถออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
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