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ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๒
--------------------เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ การดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ใหยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัย
หนวยกรรมวิธขี อมูลอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๒๘ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนมูลฐาน
ขอ ๔ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอืน่ ใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
สําหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใดที่มิไดกลาวไวในระเบียบนี้ ใหยึดถือตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ
กองทัพอากาศ ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ

ขอ ๖...

-๒ขอ ๖ ในระเบียบนี้
๖.๑. “ระบบสารสนเทศ” (Information System) หมายความวา ระบบที่ประกอบดวย
คน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสาร ขอมูล และกระบวนการ (Process) โดยกระบวนการนั้นไดแก
วิธีการในการเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลเพื่อที่จะเปลี่ยนขอมูลใหเปนสารสนเทศ และเผยแพรขอมูลใหอยู
ในลักษณะของสารสนเทศของผูใชตองการ
๖.๒ “คอมพิวเตอร” (Computer) หมายความวา เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่มีความสามารถในการคํานวณอัตโนมัตติ ามคําสั่ง สวนที่ใชประมวลผลเรียกวาหนวยประมวลผล ชุดของ
คําสั่งที่ระบุขั้นตอนการคํานวณเรียกวาโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลลัพธทไี่ ดออกมานัน้ อาจเปนไดทงั้ ตัวเลข
ขอความ รูปภาพ เสียง หรืออยูในรูปอื่น ๆ โดยอาจมีลกั ษณะเปน คอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรเคลื่อนที่
โทรศัพทแบบฉลาด (Smart Phone) ตลอดจน ระบบคอมพิวเตอรฝงตัว (Embedded Computer) เปนตน
๖.๓ “ภัย” (Threat) หมายความวา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ โดยคน
(Person) สิ่งตาง ๆ (Thing) หรือเหตุการณ (Event) ทั้งเจตนาและไมเจตนา อันเปนเหตุทาํ ใหขอมูลขาวสาร
ของระบบสารสนเทศถูกเปดเผย เปลีย่ นแปลง บิดเบือน ทําลาย ปฏิเสธการทํางาน หรือการกระทําอื่น ๆ
ตามความตองการของภัย นั้น
๖.๔ “ความออนแอ” (Vulnerability) หมายความวา จุดออน หรือขอบกพรองใด ๆ
ก็ตามของระบบสารสนเทศทีภ่ ัยในรูปแบบที่เหมาะกัน สามารถนําไปใชประโยชน เพือ่ กอใหเกิดอันตราย
ตอระบบสารสนเทศนั้น ๆ ได
๖.๕ “ความเสี่ยง” (Risk) หมายความวา โอกาสของการเกิดภัยในรูปแบบที่เหมาะ
กับความออนแอ ที่มีอยูของระบบสารสนเทศ และความรุนแรงที่เกิดจากภัยนัน้ ซึ่งภัยประเภทเดียวกันอาจ
มีระดับความเสี่ยงไมเทากัน ในแตละพื้นทีใ่ ชงานระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงเปนสิง่ ที่ใชตัดสินวา ณ พื้นที่
ใชงานระบบสารสนเทศ แตละแหงควรจัดเตรียมระบบการรักษาความปลอดภัยใหหนาแนนเพียงใด
๖.๖ “ประเมินความเสี่ยง” (Risk Assessment) หมายความวา กระบวนการวิเคราะห
ภัยและความออนแอของระบบสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการสูญเสียสารสนเทศ หรือการสูญเสีย
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยงใชเปนพืน้ ฐานในการ
กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมใหระบบสารสนเทศตอไป
๖.๗ “ระบบสื่อสารขอมูล” (Data Communication System) หมายความวา ระบบ
ที่ประกอบดวยผูรับ ผูสง และสื่อกลางในระบบสื่อสารที่ใชในการสงผานขอมูล เชน ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ เสียง
เปนตน ทัง้ ระบบวงจรมีสายและไรสาย

๖.๘ “ระบบ...

-๓๖.๘ “ระบบคอมพิวเตอร” (Computer System) หมายความวา ระบบที่ประกอบดวย
สวนเครื่อง (Hardware) สวนชุดคําสั่ง (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร (Peopleware) ที่ใช
ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ
๖.๙ “สารสนเทศ” (Information) หมายความวา ขอเท็จจริงที่ไดจากการสกัดขอมูล
ใหมีความหมายโดยผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความหรือ
ภาพกราฟฟก ใหเปนระบบทีผ่ ูใชสามารถเขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง แผนภูมิ เปนตน และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่น ๆ
๖.๑๐ “พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ” (Information System Workspaces)
หมายความวา พืน้ ที่ที่ใชติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ หรือเตรียมขอมูล
เก็บอุปกรณคอมพิวเตอร พืน้ ทีท่ ี่เปนหองทํางานของบุคลากรทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ เครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลที่ตดิ ตั้งประจําโตะทํางาน
๖.๑๑ “เครือขายระบบสารสนเทศ” หมายความวา การติดตอสื่อสาร หรือการสงขอมูล
กันระหวางระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ทั้งระบบสารสนเทศเพือ่ การสนับสนุน (Support Information
System: SIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการยุทธ (Combat Information System: CIS) ตัวอยางเชน ระบบ
เชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link: TDL) ระบบปองกันทางอากาศอัตโนมัติ (Royal Thai Air
Defense System: RTADS) ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (Air Command and Control System
: ACCS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของสวนราชการตาง ๆ
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบังคับบัญชาระดับสูง (Executive Information System: EIS) ระบบอินทราเน็ต
(Intranet) ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน
๖.๑๒ “สารสนเทศที่กาํ หนดชั้นความลับ” หมายความวา สารสนเทศในรูปขอมูล
หรือขาวสารทีบ่ ันทึกไวในแบบใด ๆ ที่กาํ หนดชัน้ ความลับตามความสําคัญของเนือ้ หาจํากัดการเขาถึงหรือ
จํากัดใหทราบเทาที่จําเปน และใหรวมถึงจานบันทึก ประมวลลับ รหัส และรหัสผานที่กําลังใชอยู หรือเตรียม
จะใช ตลอดจนวัสดุ หรือเอกสารทุกอยางที่บันทึกเรื่องดังกลาว
๖.๑๓ “การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความวา การดําเนินการ
เพื่อใหระบบสารสนเทศมีคุณสมบัติดังนี้ มีการรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) ใหเขาถึงได
สําหรับผูท ี่มีสทิ ธิเทานั้น มีการคงสภาพความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูล (Integrity) โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากผูไมมีสทิ ธิ และการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดจากผูม ีสทิ ธิ มีสภาพพรอมใชงาน (Availability)
สามารถใหบริการตอเนื่องอยางมีเสถียรภาพ และเมื่อเกิดปญหาสามารถกูกลับคืนมาได

๖.๑๔ “คณะ...

-๔๖.๑๔ “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความวา
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชา เพือ่ ชวยในการบริหารและจัดดําเนินการงานดานการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวยงาน หรือของระบบตามสายงาน
๖.๑๕ “นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความวา นายทหาร
สัญญาบัตรที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้ง ใหเปนนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๖.๑๖ “ผูปฏิบัติหนาที่ดานระบบสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ” หมายความวา ผูท ี่เกีย่ วของกับการจัดการระบบสารสนเทศในดานตาง ๆ เชน ผูบริหารระบบ
(System Administrator) ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) ผูบริหารเครือขาย (Network
Administrator) ผูเขียนโปรแกรม (Programmer)
ขอ ๗ ใหเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ รักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ และมีอํานาจกําหนดระเบียบปลีกยอย คูมอื คําแนะนํา หรือรายการปฏิบัติ โดยไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ไดตามความจําเปน
หมวด ๑
กลาวทัว่ ไป
สวนที่ ๑
ความมุงหมาย
ขอ ๘ ระเบียบนี้มีความมุง หมายเพื่อ
๘.๑ กําหนดหลักการ และมาตรการปองกันภัยของระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
๘.๒ พิทักษรักษา และปองกันสารสนเทศที่กําหนดชั้นความลับ มิใหรั่วไหล หรือรูไปถึง
หรือตกไปอยูกับบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองทราบ
๘.๓ พิทักษรักษา และปองกันการกอวินาศกรรมแกระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
ในสวนที่เปนระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารขอมูล
สวนที่ ๒
การแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ขอ ๙ เพื่อใหการดําเนินงานในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
จึงแบงมอบความรับผิดชอบดังนี้
๙.๑ ให...

-๕๙.๑ ใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ในฐานะสวนราชการที่
ทําหนาที่ฝา ยอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามสารสนเทศ ซึ่งรวมถึง การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ มีหนาที่รบั ผิดชอบ กําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ ตรวจสอบ แจงเตือนภัยทีเ่ กี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศในกองทัพอากาศ
๙.๒ ใหสว นราชการที่รับผิดชอบระบบในสายงานตาง ๆ กําหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยใหระบบสารสนเทศของสวนราชการ และแตงตั้งนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ โดยแบงออกเปน
๒ ประเภท ดังนี้
๙.๒.๑ นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและคณะกรรมการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน มีหนาที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศที่มกี ารติดตั้งใชงานภายในกองทัพอากาศ ทัง้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศ
เพื่อการยุทธ
๙.๒.๒ นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและคณะกรรมการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย มีหนาที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เฉพาะภายในหนวยงานตนเอง แตหากระบบ นัน้ มีการเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของระบบงาน ก็จะทําหนาที่
ตามที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงานกําหนด
ขอ ๑๐ การกําหนดชั้นความลับของสารสนเทศ ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือระเบียบอื่นใดทีก่ ําหนดไวเปนอยางอืน่
หมวด ๒
การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ
และการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Physical Security and Administrative Security)
ขอ ๑๑ การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศและการจัดการดาน
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เปนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพ บุคคล และ
การจัดการของระบบสารสนเทศ ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ
ที่กําลังดําเนินการปองกันอยูใ นขณะนัน้
สวนที่ ๑…

-๖สวนที่ ๑
การรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับระบบสารสนเทศ
(Personnel Security)
ขอ ๑๒ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ มีความมุง
หมาย เพื่อตรวจสอบบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเพื่อกําหนดระดับ
ความไววางใจที่ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับขอมูล ซึ่งเปนความลับของทางราชการ ตลอดจนควบคุมบุคคลภายนอก
ที่เขามาเกีย่ วของกับระบบสารสนเทศ
ขอ ๑๓ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบความไววางใจโดยละเอียดผานกรมขาว
ทหารอากาศ และใหหวั หนาสวนราชการนัน้ ๆ รับรองความไววางใจบุคคล กอนที่จะมอบหมายใหบุคคลใด
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติ และพฤติการณของบุคคลนั้น เปน
แนวทางการพิจารณาตามที่เห็นสมควร ในกรณีจําเปนเรงดวนหัวหนาสวนราชการอาจรับรองความไววางใจ
บุคคลได โดยไมตองรอผลการตรวจสอบประวัติ โดยมีเงือ่ นไขวาหากผลการตรวจสอบประวัติปรากฏวาผูนั้นมี
ประวัติ หรือพฤติการณไมเหมาะสม ใหผทู ไี่ ดรับการมอบหมายพนจากการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทันที
บุคคลที่ไมเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศโดยตรง เขามาทํางานเปนประจําภายในพืน้ ที่
ใชงานระบบสารสนเทศ เชน เจาหนาที่รับ - สงหนังสือราชการ พนักงานทําความสะอาด หรือบุคคลอื่น ๆ ตอง
ทําการตรวจสอบประวัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๒๕ ดวย และใหกาํ หนดชวงเวลาทํางานที่แนนอนของบุคคลดังกลาว ในระหวางนั้น ตองมีเจาหนาที่ประจํา
พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศควบคุมดูแลอยูดวยอยางนอย ๑ คน
ขอ ๑๔ ใหสว นราชการชี้แจงในเรื่องการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเรื่องการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศ ตามระเบียบนี้ แกบุคคลที่จะปฏิบัติในหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามขอ ๙ ตองมีความรูเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร หรือระบบสารสนเทศ โดยจะตองผานการอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
มากอน และจะตองไมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอภารกิจอื่นที่เปนอุปสรรค หรือเปนภัยตอการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิหนาที่การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแลว
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย อดทน เสียสละ

ขอ ๑๕...

-๗ขอ ๑๕ ใหสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศจัดทําทะเบียนความไววางใจของ
บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามระดับความไววางใจที่แตละบุคคลไดรับอนุมัติ และสําเนา
สงใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ทราบดวย
ขอ ๑๖ เมื่อบุคคลใดพนจากหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ใหสวนราชการนั้นตัดชื่อออก
จากทะเบียนความไววางใจของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และสําเนาสงใหกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ทราบดวย
ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูท ี่ไดรับมอบหมาย หรือนายทหารรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ ชี้แจงใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับระบบสารสนเทศไดทราบถึง
ความเสียหายตอความมัน่ คงของชาติ ทัณฑทางวินยั ในการเปดเผยความลับของทางราชการ รวมทั้งโทษตาม
กฎหมายในการเปดเผยความลับของทางราชการแกบุคคลผูไมมีหนาที่เกี่ยวของทราบ
ขอ ๑๘ เมื่อบุคคลใดจะเขาปฏิบัติหนาที่ หรือพนหนาทีเ่ กี่ยวกับระบบสารสนเทศ ใหลงชื่อใน
ใบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ.๑๗) หรือใบรับรองการรักษาความลับ
เมื่อพนตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ.๑๘) แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๒๘, ๒๙, ๓๑ และขอ ๕๕
ขอ ๑๙ บุคคลอื่นใดไมสามารถอางยศ ตําแหนง หรืออํานาจ เพื่อขอทราบ หรือใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่ตนไมไดรับอนุญาต
ขอ ๒๐ ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบสิทธิ
การเขาถึงระบบสารสนเทศตาง ๆ ในขอบเขตที่รับผิดชอบ
บุคคลที่จะเขาใชระบบสารสนเทศจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอาํ นาจหนาทีก่ อน
และการเขาถึงระบบสารสนเทศตองคํานึงถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนหลัก
บุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ จะอนุญาตใหบคุ คลอื่นเขาถึงระบบสารสนเทศไมได
ขอ ๒๑ หากเจาหนาที่ หรือบุคคลผูใดมีพฤติการณไมนาไววางใจหรืออาจเปนภัยตอระบบ
สารสนเทศ ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ รีบรายงานตามลําดับชั้นถึง กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เพือ่ ดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอกฏหมาย
ที่เกี่ยวของตอไป

สวนที่ ๒...

-๘สวนที่ ๒
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ
(Building and Workspace Security)
ขอ ๒๒ การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และพืน้ ที่ใชงานระบบสารสนเทศ มีความมุง
หมาย เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันภัยเกี่ยวกับสถานที่ ซึง่ เปนที่ตงั้ ของระบบสารสนเทศ เพิ่มเติม
จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวง
กลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยหนวยกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๒๘ และระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒
ขอ ๒๓ ใหสวนราชการกําหนดให อาคาร สถานที่ซงึ่ เปนที่ตั้งของระบบสารสนเทศ และพื้นที่
ใชงานระบบสารสนเทศอื่นใด เปนพื้นที่หวงหาม โดยพิจารณาตามความสําคัญวาจะตองพิทักษรกั ษาสิง่ ที่เปน
ความลับของระบบสารสนเทศในระดับใด โดยกําหนดเปน “เขตหวงหามเด็ดขาด” หรือ “เขตหวงหามเฉพาะ”
แลวแตกรณี
พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศในสวนที่เปนหนวยแสดงผล ตองปลอดภัยจากการไดยิน
และการมองเห็นของผูไมมอี ํานาจหนาทีท่ ี่จะเขาถึง ทัง้ นี้รวมถึงการบันทึกภาพจากกลองวงจรปด และใหกําหนด
มาตรการควบคุมบุคคลกอนจะเขาพืน้ ที่หวงหามอีกชัน้ หนึ่งดวย
ใหสวนราชการพิจารณากําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติมใหเหมาะสม เชน หามนํา
อุปกรณสื่อสาร ถายภาพ หรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบเคลื่อนที่ได (Removable Storage Device) เขาไปภายใน
“เขตหวงหามเด็ดขาด” หรือ “เขตหวงหามเฉพาะ”
ขอ ๒๔ การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
๒๔.๑ อาคาร สถานที่ ซึง่ เปนที่ตงั้ ของระบบสารสนเทศทีจ่ ัดใหมีเวร - ยามรักษาการณ
เพื่อพิทักษรกั ษาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะแลว ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวย
การรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๖๔
๒๔.๒ ใหสวนราชการเจาของอาคาร สถานที่ จัดทําแผนเตรียมรับสถานการณฉุกเฉิน
ตาง ๆ เชน แผนปองกันอัคคีภัยของระบบสารสนเทศ แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) โดยเตรียมอุปกรณ
สนับสนุนในการเคลื่อนยาย และทําลายไวใหพรอมที่จะปฏิบัติไดทันทวงที และชี้แจงใหเจาหนาทีผ่ ูเกี่ยวของ
เขาใจวิธี และขั้นตอนปฏิบัติ โดยยึดแนวทางปฏิบัตติ ามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ
พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๗
๒๔.๓...

-๙๒๔.๓ หากสถานการณรุนแรงจนไมสามารถพิทักษรักษาระบบสารสนเทศให
ปลอดภัยได ใหใชแผนการเคลื่อนยาย และแผนการทําลายระบบสารสนเทศในเวลาฉุกเฉิน
๒๔.๔ เพื่อมิใหสวนใดสวนหนึง่ ของระบบสารสนเทศที่กาํ หนดชั้นความลับตกไปอยู
ในความครอบครองของฝายตรงขาม หรือผูไมมีอํานาจหนาที่ ใหทําลายตามลําดับความสําคัญชั้นลับที่สุดกอน
๒๔.๕ ใหสวนราชการเจาของอาคาร สถานที่ กําหนดมาตรการการปองกันอัคคีภยั
พรอมจัดเตรียมอุปกรณในการดับเพลิง สําหรับระบบคอมพิวเตอร มาตรการปองกันภัยธรรมชาติพรอม
จัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยธรรมชาติสําหรับระบบคอมพิวเตอร จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณทจี่ ําเปน
สําหรับการฟน ฟูระบบ รวมทั้งสถานที่เก็บรักษาสํารองขอมูลที่ปลอดภัย
สวนที่ ๓
การจัดการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
(Information System Security Management)
ขอ ๒๕ การจัดการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีความมุงหมาย เพือ่ กําหนด
แนวทางการจัดการสําหรับผูเ กี่ยวของในระดับของสวนราชการ และกองทัพอากาศ ในการพิจารณามาตรการ
ควบคุม และปองกันภัยระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละระบบ
ขอ ๒๖ การกําหนดมาตรการ หรือระบบการรักษาความปลอดภัย ตองผานการประเมิน
ความเสีย่ ง (Risk Assessment) ความออนแอ (Vulnerability) ภัย (Threat) ระบบสารสนเทศ เพื่อใหได
มาตรการปองกันที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละระบบ โดยการทําแผนจัดการความเสี่ยง
(Risk Management Plan)
ขอ ๒๗ การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตองดําเนินการปองกันใหถงึ ระดับที่สมดุล
กับความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่ประเมินได
ขอ ๒๘ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ในฐานะหนวยงานที่รับผิด
ชอบงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีหนาที่ดังนี้
๒๘.๑ กําหนดและรักษานโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ
๒๘.๒ เสนอแนะการแตงตั้งนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ตามขอ ๙
๒๘.๓...

- ๑๐ ๒๘.๓ กําหนดหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของกองทัพอากาศ
๒๘.๔ ประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เพื่อระบุภัยที่จะเกิดกับระบบ
สารสนเทศของกองทัพอากาศ
๒๘.๕ พัฒนาหลักการ และกระบวนการดานการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกับกองบัญชาการกองทัพไทย
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒๘.๖ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ
๒๘.๗ ใหมีการฝกอบรม สัมมนาและดูงาน เกี่ยวกับงานดานการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
๒๘.๘ ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ
๒๘.๙ ดําเนินการตรวจเยีย่ ม เพื่อทําการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (IT Security Audit) เพื่อพิจารณาใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัตติ ามนโยบาย
และแผนการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๒๘.๑๐ รายงานอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวกับระบบสารสนเทศ
ของกองทัพอากาศ ใหแกผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ
๒๘.๑๑ ตรวจสอบหาหลักฐาน เมื่อมีการละเมิดเพื่อการดําเนินการทางกฏหมาย
ตอไป
ขอ ๒๙ นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งแตงตั้งโดยหัวหนาหนวยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ มีหนาที่ดังนี้
๒๙.๑ นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน มีหนาที่
๒๙.๑.๑ กําหนดมาตรการปองกันสําหรับพื้นที่ทกี่ ําหนดใหมีการรักษาความ
ปลอดภัยตาม ขอ ๒๓ ตามผลการประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
๒๙.๑.๒ ควบคุม ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมดของระบบงาน
๒๙.๑.๓ ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมเขาสูระบบสารสนเทศ
ใหเปนไปตามความมุง หมายของทางราชการ
๒๙.๑.๔...

- ๑๑ ๒๙.๑.๔ ควบคุม กํากับ ดูแลการเขาใชเครือขายระบบสารสนเทศในสวนที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบกําหนด และแจงใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของหนวยทราบ
๒๙.๑.๕ รับผิดชอบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร รวมทั้งมาตรการปองกัน
และการปรับแกไข
๒๙.๑.๖ ศึกษา คนควา และติดตามขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการคนพบ
จุดออนของระบบตาง ๆ หรือภัยรูปแบบใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ เพือ่ ปรับปรุงมาตรการปองกันให
ทันสมัยเสมอ
๒๙.๑.๗ พัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยรวมกับกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
๒๙.๑.๘ ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยที่เกีย่ วของภายในสวนราชการ
๒๙.๑.๙ ใหคาํ แนะนํากับผูเกี่ยวของใหมีความรูและปฏิบัติตามกระบวนการ
รักษาความปลอดภัย
๒๙.๑.๑๐ ใหคําแนะนํากับคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของระบบงานในการจัดทําแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๒๙.๒ นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย มีหนาที่
๒๙.๒.๑ กําหนดมาตรการปองกันสําหรับพื้นที่ทกี่ ําหนดใหมีการรักษา
ความปลอดภัยตาม ขอ ๒๓ ตามผลการประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ และแจงใหผูเกีย่ วของทราบ
๒๙.๒.๒ ควบคุม ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมดของ
สวนราชการ และหากมีการเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของระบบงาน ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทหาร
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงานโดยเครงครัด
๒๙.๒.๓ ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมเขาสูระบบสารสนเทศ
ใหเปนไปตามความมุง หมายของทางราชการ
๒๙.๒.๔ ควบคุม กํากับ ดูแลการเขาใชเครือขายระบบสารสนเทศใหเปน
ไปตามที่สวนราชการเจาของระบบสารสนเทศนัน้ ๆ กําหนด
๒๙.๒.๕ รับผิดชอบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร และโปรแกรมประสงค
รายอื่น ๆ รวมทั้งมาตรการปองกันอืน่ ๆ และการปรับแกไข
๒๙.๒.๖ ศึกษา คนควา และติดตามขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการคนพบจุดออน
ของระบบตาง ๆ หรือภัยรูปแบบใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันใหทันสมัยเสมอ
๒๙.๒.๗...

- ๑๒ ๒๙.๒.๗ ปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยตามคําแนะนําของ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
๒๙.๒.๘ ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยที่เกีย่ วของภายในสวนราชการ
๒๙.๒.๙ ใหคาํ แนะนํากับผูเกี่ยวของใหมีความรูและปฏิบัติตามกระบวนการ
รักษาความปลอดภัย
ขอ ๓๐ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีองคประกอบและหนาที่ ดังนี้
๓๐.๑ องคประกอบของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๓๐.๑.๑ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน
ซึ่งแตงตั้งโดย หัวหนาสวนราชการ ผูรับผิดชอบระบบ ประกอบดวย
๓๐.๑.๑.๑ หัวหนาสวนราชการ หรือ รองหัวหนาสวนราชการ
ผูรับผิดชอบระบบ เปนประธาน
๓๐.๑.๑.๒ หัวหนาหนวยขึน้ ตรงของสวนราชการผูรับผิดชอบระบบ
เปนกรรมการ
๓๐.๑.๑.๓ นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
ระบบงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
๓๐.๑.๑.๔ ผูเ กี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ตามขอ ๓๑ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปนกรรมการ
๓๐.๑.๒ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย
ซึ่งแตงตั้งโดยหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ หรือรองหัวหนาสวนราชการ
เปนประธาน และมีกรรมการ ตามจํานวนที่เหมาะสมโดยมีนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของหนวย เปนกรรมการ และเลขานุการ
๓๐.๒ หนาทีข่ องคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๓๐.๒.๑ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน
มีหนาที่
๓๐.๒.๑.๑ จัดทําแผนจัดการความเสีย่ งสําหรับระบบสารสนเทศ
ของระบบงาน
๓๐.๒.๑.๒ กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะสําหรับ
ระบบสารสนเทศของระบบงานตามแผนใน ขอ ๓๐.๒.๑.๑ หรือตามที่ไดรับการแนะนํา
๓๐.๒.๑.๓...

- ๑๓ ๓๐.๒.๑.๓ จัดทําแผนที่เกีย่ วของ ดังนี้
๓๐.๒.๑.๓(๑) แผนการสํารองขอมูลของระบบ
สารสนเทศ
๓๐.๒.๑.๓(๒) แผนฟนฟูระบบสารสนเทศ
๓๐.๒.๑.๓(๓) แผนปองกันภัยธรรมชาติของระบบ
สารสนเทศ
๓๐.๒.๑.๓(๔) แผนปองกันอัคคีภัยของระบบ
สารสนเทศ
๓๐.๒.๑.๓(๕) แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan)
๓๐.๒.๑.๓(๖) แผนปองกันภัยที่สวนราชการนัน้
พิจารณาวาควรจัดทําตามสภาพแวดลอม
๓๐.๒.๑.๔ จัดทําแผนผัง สถานทีท่ ี่ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
และเครือขายคอมพิวเตอรของระบบงาน
๓๐.๒.๑.๕ จัดทํารายการอุปกรณ สถานภาพการใชงานและ
ผูรับผิดชอบ
๓๐.๒.๑.๖ กําหนดผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรแตละหนวยงาน
โดยใหมหี นาที่ ดูแล บํารุงรักษา ปองกันภัย ตรวจสอบความพรอมใชงานตลอดจนควบคุมการใชงานอุปกรณ
ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
๓๐.๒.๒ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย
มีหนาที่
๓๐.๒.๒.๑ จัดทําแผนจัดการความเสีย่ งสําหรับระบบสารสนเทศ
ของหนวย
๓๐.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะสําหรับ
ระบบสารสนเทศของระบบงานตามขอมูลจากแผนใน ขอ ๓๐.๒.๒.๑ หรือตามที่ไดรบั การแนะนํา
๓๐.๒.๒.๓ จัดทําแผนที่เกีย่ วของตามความเหมาะสมดังนี้
๓๐.๒.๒.๓(๑) แผนการสํารองขอมูลของระบบ
สารสนเทศ
๓๐.๒.๒.๓(๒) แผนฟนฟูระบบสารสนเทศ
๓๐.๒.๒.๓(๓)...

- ๑๔ ๓๐.๒.๒.๓(๓) แผนปองกันภัยธรรมชาติของระบบ
สารสนเทศ
๓๐.๒.๒.๓(๔) แผนปองกันอัคคีภัยของระบบ
สารสนเทศ
๓๐.๒.๒.๓(๕) แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan)
๓๐.๒.๒.๓(๖) แผนปองกันภัยที่สวนราชการนัน้
พิจารณาวาควรจัดทําตามสภาพแวดลอม
๓๐.๒.๒.๔ จัดทําแผนผัง สถานทีท่ ี่ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
และเครือขายคอมพิวเตอรของหนวย
๓๐.๒.๒.๕ จัดทํารายการอุปกรณ สถานภาพการใชงานและ
ผูรับผิดชอบ
๓๐.๒.๒.๖ กําหนดผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรแตละหนวยงาน
โดยใหมหี นาที่ ดูแล บํารุงรักษา ปองกันภัย ตรวจสอบความพรอมใชงานตลอดจนควบคุมการใชงานอุปกรณ
ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ขอ ๓๑ ผูปฏิบัติหนาที่ดานระบบสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ นอกจากจะตองมีความรูและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ตามผนวก ก แลวใหมหี นาที่ดังนี้
๓๑.๑ ผูบริหารระบบ (System Administrator) มีหนาทีด่ ําเนินการใหผูใชที่ไดรับ
อนุญาตเขาถึงระบบคอมพิวเตอรได วางระบบปองกันการเขาถึงในระบบสารสนเทศใหพน จากผูไมเกี่ยวของ
รักษาความลับ คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหระบบ ตามมาตรการปองกันใน ขอ ๒๘ โดยกําหนด
ใหมีกระบวนการพิสูจนทราบ (Authentication) กําหนดสิทธิ (Authorization) และบันทึกปูมใชงานที่เหมาะสม
(Audit Log) นอกจากนัน้ ตองมีหนาที่ในการปฏิบัติตามแผนสํารองและกูขอมูล โดยหากเปนเครือขายดาน
ยุทธการควรตองกําหนดกระบวนการพิสูจนทราบที่ใชมากกวา password หรือเปน Multi-Factor
Authentication เชน การใช Smart Card หรือ การอานลายนิว้ มือ
๓๑.๒ ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) มีหนาที่ดําเนินการใหผใู ชที่ได
รับอนุญาตเขาถึงฐานขอมูลได วางระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูลใหพน จากผูไมเกี่ยวของ รักษาความลับ
คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหฐานขอมูล ตามมาตรการปองกันใน ขอ ๒๘
๓๑.๓ ผูบริหารเครือขาย (Network Administrator) มีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหผไู ดรับ
อนุญาตสามารถเขาถึงระบบเครือขายได วางระบบปองกันการเขาถึงเครือขายใหพนจากผูไมเกี่ยวของ รักษา
ความลับโดยการเลือกใชการเขารหัสที่เหมาะสม คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหระบบเครือขาย
รวมถึง...

- ๑๕ รวมถึงดูแลการเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอร ทางกายภาพใหตรงตามการใชงานที่ไดกําหนดไว ตามมาตรการ
ปองกันใน ขอ ๒๘
๓๑.๔ ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหนาที่ดําเนินการใหผูใชที่ไดรับอนุญาต
สามารถเขาถึงโปรแกรมได ตรวจหาขอบกพรอง หรือสิง่ อื่นใดทีเ่ ปนภัยตอโปรแกรม เพื่อกําจัดกอนนําเขาสู
ระบบสารสนเทศ ตามมาตรการปองกันใน ขอ ๒๘
ขอ ๓๒ ผูไดรับอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
๓๒.๑ ปฏิบัตติ ามมาตรการใน ขอ ๒๘
๓๒.๒ ดําเนินการใด ๆ กับขอมูลเฉพาะที่ไดรับอนุญาตแลวเทานัน้ และตองปฏิบัติ
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอยางเครงครัด
๓๒.๓ ใชระบบสารสนเทศอยางระมัดระวัง ถูกตองตามกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย และใชในกิจการงานที่ไดรับอนุญาต หรือไดรับมอบหมายเทานัน้
๓๒.๔ ตรวจสอบโปรแกรมประสงครายกอนนํามาใชงานในระบบ
๓๒.๕ ไมนาํ โปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาต หรือไมเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายเขาสูระบบสารสนเทศ
๓๒.๖ เก็บรักษาและใชงานบัญชีผูใช (User Account) ซึ่งประกอบดวยชื่อผูใช
(user name) และรหัสผาน (Password) ใหเหมาะสม และเก็บรักษารหัสผาน (Password) ใหเปนไปดวยความ
ปลอดภัย ไมรั่วไหลถึงบุคคลอื่น
ขอ ๓๓ ผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงานตามที่ไดรับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
๓๓.๑ ดําเนินการตามมาตรการปองกัน ในขอ ๒๙ และหนาที่ตาม ขอ ๓๐.๒.๑.๖
๓๓.๒ ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในพื้นทีท่ ี่รบั ผิดชอบ
๓๓.๓ ดูแลสภาพแวดลอมการใชงานใหเหมาะสม
ขอ ๓๔ การกําหนดรหัสผาน (Password) ที่เหมาะสมสําหรับผูใชทุกระดับมีขอกําหนดขั้นต่าํ
ดังนี้
๓๔.๑ มีความยาวอยางนอย ๘ ตัวอักษร
๓๔.๒ ประกอบไปดวยตัวอักษรพิมพเล็ก พิมพใหญ ตัวเลขและอักขระพิเศษ
๓๔.๓ จะตองไมมีขอมูลเกีย่ วกับผูใช เชน วันเกิด ชื่อเลน หมายเลขโทรศัพทจดจํา
รหัสผานแทนการเขียนบันทึก หากเจาของรหัสผานลืมรหัสผาน หรือตองการแกไขใหเจาของรหัสผานแจง
ผูดูแลระบบ ใหดําเนินการ
๓๔.๔...

- ๑๖ ๓๔.๔ ตองเปลี่ยนรหัสผานตามชวงเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม สําหรับ
ระบบที่มีความสําคัญ
๓๔.๕ ความรับผิดชอบในการใชงาน Username และ Password เปนของเจาของ
ผูใชงาน ตองไมโอนสิทธิหรือยินยอมใหผูอนื่ ใชรหัสผานของตน ตองไมเปดเผยรหัสผานใหแกผูใดทัง้ สิ้น
รวมถึงผูดูแลระบบสารสนเทศ
๓๔.๖ สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญ ตองไมใชรหัสผานเดียวกันสําหรับ
เขาถึงระบบทัว่ ไป
๓๔.๗ ไมใชรหัสผานรวมกับผูอื่นโดยเด็ดขาด แมวา จะเปนผูรวมงานที่ตองใชแฟม
ขอมูลเดียวกัน ทุกคนที่ไดรับอนุญาตจะตองมีรหัสผานเปนของตนเองในการเขาใชขอมูลดังกลาว
หมวด ๓
การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
(Computer System Security)
ขอ ๓๕ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร เปนมาตรการควบคุมและปองกัน
เพื่อยืนยันถึงความถูกตอง สิทธิการเขาใช ความลับ และความพรอมใชงานของสารสนเทศที่ดําเนินการ หรือที่
เก็บรักษาในระบบคอมพิวเตอร
สวนที่ ๑
การรักษาความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร
(Computer Equipment Security)
ขอ ๓๖ การรักษาความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร มีความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการ
ปองกันการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร การรั่วไหล และความเสียหายของขอมูลที่เกิดจากจุดออน หรือ
ขอบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางสภาพความพรอมใชงานของ
อุปกรณคอมพิวเตอร
ขอ ๓๗ อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบสารสนเทศของทุกหนวย หรือทุกชุด ตองมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ และจัดทํารายละเอียดที่จาํ เปน เชน ผูท ี่ไดรับอนุญาตใหเขาใช การใชงาน ตลอดจนระดับของ
การปองกัน เปนตน
ขอ ๓๘...

- ๑๗ ขอ ๓๘ การจัดเก็บสิ่งบันทึกที่สามารถแสดงผล หรือสือ่ ความเปนสารสนเทศที่มีชนั้ ความลับได
เชน จานบันทึก ซีดีรอม และอื่น ๆ ที่นาํ มาแสดงผลโดยระบบคอมพิวเตอรได หากแสดงชั้นความลับไวในที่
ดังกลาวไมได ใหพทิ ักษรักษาตามชัน้ ความลับนัน้ และใหเก็บในกลอง หรือหีบหอ ซึง่ มีเครื่องหมายแสดงชั้น
ความลับนั้น ๆ และหามมิใหผูใดมีการใชงานสื่อบันทึกขอมูลที่เคลื่อนที่ได (Removable Storage Devices)
ในสายงานที่เกี่ยวของกับงานดานยุทธการที่มีชั้นความลับ เวนแตผูทไี่ ดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร และหากมีการกระทําความผิดเกีย่ วของกับสื่อบันทึกขอมูลที่เคลื่อนที่ไดนนั้
เจาของผูลงทะเบียนตองรับผิดชอบ
ขอ ๓๙ ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตรวจสอบอุปกรณทนี่ ํามาติดตั้ง
ใหมทกุ ครั้ง วาไดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูแลว ใหตรวจ
สอบทุกรอบ ๓ เดือน หรือเมื่อมีเหตุอนั ควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหหวั หนาสวนราชการทราบเมื่อสิน้ สุด
ระยะเวลาการตรวจสอบ
ขอ ๔๐ การเคลื่อนยายอุปกรณคอมพิวเตอรเขา - ออก นอกพืน้ ที่ใชงานระบบสารสนเทศ
ของสวนราชการ หรือการเคลื่อนยายทีม่ ผี ลทําใหสภาวะการทํางานของอุปกรณเปลีย่ นแปลงไป จะตองแจง
และขออนุญาตตามลําดับชัน้ ถึงนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ และใหผู
รับผิดชอบพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการตรวจสอบความปลอดภัยกอนการเคลื่อนยายทุกครั้ง
ขอ ๔๑ กอนนําอุปกรณคอมพิวเตอรไปซอมบํารุง หรือจําหนายขายซากใหบุคคลภายนอก
กองทัพอากาศ หรือนําอุปกรณคอมพิวเตอรกลับไปใชในงานของภารกิจใหมภายหลังจากใชในงานของ
ภารกิจอื่น ๆ มาแลว หรือตองการทําลายขอมูล เมื่อหมดความจําเปนในการใชงานแลว หรือเปนการโอนสิทธิ
การถือครองอุปกรณคอมพิวเตอรในลักษณะอื่น ๆ ตองทําลายขอมูลทั้งหมดทีม่ ีชั้นความลับตั้งแต “ลับ” ขึ้นไป
ที่อยูในอุปกรณดังกลาวไมใหสามารถกูคนื มาใชงานไดอีก
ในกรณีที่นาํ อุปกรณคอมพิวเตอรไปซอมภายนอกกองทัพอากาศ และมีการเปลี่ยน
ชิ้นสวน เพื่อทดแทนชิน้ สวนที่ชํารุดเสียหาย ใหนายทหารรักษาปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการที่
ดําเนินการซอมบํารุงติดตามนําชิน้ สวนดังกลาวกลับมาดําเนินการใหถูกตองตอไป
สวนที่ ๒
การรักษาความปลอดภัยการโปรแกรม
(Program Security)
ขอ ๔๒ การรักษาความปลอดภัยการโปรแกรม มีความมุงหมาย เพื่อขจัดการใชประโยชน
จากจุดออน หรือขอบกพรองของโปรแกรมในการทําอันตรายระบบสารสนเทศ
ขอ ๔๓...

- ๑๘ ขอ ๔๓ ผูพ ัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปใชในระบบสารสนเทศ ตองพัฒนาโปรแกรมตามหลัก
วิชาการทีย่ อมรับโดยทั่วไป และยินยอมใหทําการตรวจสอบไดตลอดเวลา รวมทั้งแสดงรายละเอียดที่จําเปน
ตอการรักษาความปลอดภัยไวที่รหัสตนทาง (Source Code) เชน ชื่อผูเขียน วัน เดือน ปที่เขียน หรือปรับปรุง
วัตถุประสงค ระดับการปองกัน สําหรับขอมูลที่จาํ เปนตองใชในการพัฒนา เชน ความสัมพันธที่สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงโปรแกรมหรือขอมูลลับอื่น ๆ หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหนาํ โปรแกรมไปใชงานไดใหเพิ่มเติมไวใน
เอกสารคูมือ
ผูพัฒนาโปรแกรมทั้งที่เปนบุคลากรทางคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศและบุคคล
ภายนอกที่รับจัดทําโปรแกรมใหกองทัพอากาศ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
โปรแกรม รวมทั้งรับผิดชอบตอการรักษาความลับของขอมูลและความถูกตองของโปรแกรม จัดทําเอกสาร
หรือคูมือประกอบการใชงานสําหรับผูพัฒนาโปรแกรมและผูใช และพัฒนาโปรแกรมใหตรงตามวัตถุประสงค
ของทางราชการเทานัน้ ใหใชเฉพาะซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ เพื่อปองกันโปรแกรมประสงคราย
หากเปนโปรแกรมสําเร็จรูป เชน โปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรือ โปรแกรมสํานักงาน ตองมีการปรับปรุง
ใหทนั สมัยตลอดเวลาเพื่ออุดชองโหวและเปนการปองกันโปรแกรมประสงคราย
ขอ ๔๔ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตใหสวนราชการ ผูมีสิทธิและอํานาจในสารสนเทศนั้น
เปนผูพจิ ารณาคุณสมบัติของผูที่สามารถใชงานโปรแกรมดังกลาวไดตามสิทธิ
หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร
(Data Communication Security)
ขอ ๔๕ การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร เปนมาตรการควบคุมและปองกันเพือ่ ยืนยัน
ถึงความถูกตองของการโอน การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ หรือการติดตอกันในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ผานทาง
ระบบสื่อสารขอมูลวาไดกระทําโดยผูม ีอํานาจหนาที่และปองกันผูไมเกี่ยวของเขาถึงระบบสื่อสาร
ขอ ๔๖ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network
Security) เปนการรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร มีความมุง หมาย เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกัน
การเขาถึงระบบเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต ความลับรั่วไหลการบิดเบือน และการทําลายสารสนเทศใน
ระหวางสงผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ ๔๗ สวนราชการเจาของเรื่องสารสนเทศในเครือขายระบบสารสนเทศ ผูมีสิทธิและอํานาจ
ในสายงาน ทีม่ ีการติดตอแลกเปลี่ยนสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เปนผูพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูใช...

- ๑๙ ของผูใชที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึง และดําเนินการกับสารสนเทศดังกลาว รวมทัง้ พิจารณาระดับของการปองกัน
ที่ตองการ โดยหากมีการแลกเปลี่ยนกับหนวยงานนอกกองทัพอากาศ ตองไดรับการตรวจสอบระดับความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมจาก กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
ขอ ๔๘ การสงสารสนเทศทีม่ ีชั้นความลับผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จะตองไดรับอนุมัติ
จากเจาของเรือ่ งสารสนเทศ ผูมีสิทธิและอํานาจในสายงาน ทีก่ ําหนดชัน้ ความลับนัน้ กอน เมื่อไดรับอนุมัติแลว
สารสนเทศกําหนดชัน้ ความลับจะตองสงเขารหัส (Encryption) โดยมาตรฐานที่ไดรับการรับรองแลวจาก
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ผูมีสิทธิและอํานาจในสายงานสามารถกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติของการเขาใชที่สอดคลองกับระเบียบนี้
ขอ ๔๙ หากมีการใชเครือขายไรสายทั้งในดานยุทธการ และธุรการตองมีการปองกันทัง้ การ
พิสูจนทราบและการเขารหัส โดยตองมีการขึ้นทะเบียนอุปกรณ (WiFi Access Point) เพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันความปลอดภัยจากกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
ขอ ๕๐ หามมิใหเครือขายทางดานยุทธการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตหรือระบบอื่น ๆ
ของหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ ยกเวนแตที่ไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก กรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security)
ขอ ๕๑ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เปนมาตรการปองกันสารสนเทศที่อยูในระบบ
จากการเขาถึง ดวยการรักษาความลับไมใหร่วั ไหล การคงสภาพขอมูล และการสรางสภาพพรอมใชงานใหแก
ผูมีสิทธิ รวมถึงมาตรการปองกันอืน่ ๆ ที่จาํ เปน
สวนที่ ๑
การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
(Database Security)
ขอ ๕๒ การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล มีความมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการปองกัน
ฐานขอมูลจากการเขาถึงการเปลี่ยนแปลง การโอนถายขอมูล หรือการกระทําใด ๆ โดยผูไมเกี่ยวของ ตลอดจน
การเตรียมระบบสํารองและการฟนฟูระบบ
ขอ ๕๓...

- ๒๐ ขอ ๕๓ ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศทุกประเภท ในฐานขอมูลตองไดรับการจัดระดับการปองกัน
ผูมีสิทธิเขาใชหรือดําเนินการ รวมทัง้ รายละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ ําเปนตอมาตรการรักษาความปลอดภัย และหากเปน
ขอมูลที่มีชนั้ ความลับ ตองมีการเขารหัสในการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยใชรูปแบบการเขารหัสตามมาตรฐานที่
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศกําหนด
ขอ ๕๔ สวนราชการเจาของฐานขอมูล ผูมสี ิทธิและอํานาจในสายงาน เปนผูพิจารณา
คุณสมบัติของผูใชและโปรแกรมที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการใด ๆ กับขอมูลนั้นไดตามสิทธิ และจัดใหมีแฟม
ลงบันทึกเขาออกและการใชงาน (Audit Log) การใชงานสําหรับฐานขอมูลตามความจําเปน เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบความถูกตองของการใชงานฐานขอมูล
ขอ ๕๕ ในกรณีฐานขอมูลทีม่ ีการใชรวมกันระหวางราชการใหจัดทําขอตกลงการใช
ขอ ๕๖ ตองมีการจัดทําแผนสํารองและกูขอ มูลที่เหมาะสม และหากเปนขอมูลเกี่ยวกับงาน
ดานยุทธการตองมีการสํารองขอมูลอยางนอย ๒ ชุด โดยเก็บไวในพืน้ ที่ปฏิบัติงาน ๑ ชุดและเก็บไวหางจากจุด
ที่มีการติดตั้งใชอีก ๑ ชุด สําหรับระบบอื่น ๆ ใหกาํ หนดตามความเหมาะสม
สวนที่ ๒
การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
ขอ ๕๗ การจัดการสารสนเทศ มีความมุง หมาย เพื่อกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมการ
ใชสารสนเทศที่มีชนั้ ความลับในรูปแบบตาง ๆ
ขอ ๕๘ ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการแสดงชัน้ ความลับของสารสนเทศ ปฏิบัติดังนี้
๕๘.๑ สารสนเทศที่จัดทําในรูปแบบเอกสารหรือรายงาน ใหแสดงหรือพิมพตัวอักษร
ตามชั้นความลับกึ่งกลางหนาทั้งดานบน และดานลางของทุกหนาเอกสารที่มีชนั้ ความลับนัน้ โดยใชตัวอักษร
ที่มีขนาดใหญกวาที่ใชในขอความปกติ และใชสีหรือความเขมของตัวอักษรที่มีขนาดใหญ
๕๘.๒ สารสนเทศที่จัดทําในรูปแบบ ภาพเขียน เรขา ภาพถาย แผนที่ แผนภูมิ
แผนผัง ใหแสดงหรือพิมพตัวอักษรตามชัน้ ความลับ เชนเดียวกับ ขอ ๕๘.๑ โดยใหแสดงชั้นความลับใหปรากฏ
เห็นไดช ัดเจน หรือแสดงไวใกลชื่อภาพ หรือมาตราสวน
๕๘.๓ ในการแสดง นําเสนอ หรือพูดถึงสารสนเทศที่มีชนั้ ความลับ ใหผูแสดงหรือ
ผูพูดแจงใหผูดู หรือผูฟงทราบชั้นความลับที่กําหนดของสารสนเทศนัน้ ๆ หากแสดงภาพฉายบนจอภาพให
แสดงชั้นความลับดวยอักษร ทั้งกอนและเมื่อเสร็จสิ้นการแสดง การนําเสนอหรือพูดแลว
๕๘.๔...

- ๒๑ ๕๘.๔ สารสนเทศที่กาํ หนดชั้นความลับ จะตองวางระบบปองกันมิใหผูไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาถึงและแกไข ลบลาง หรือทําลายโดยพลการ และหากมีขอ มูลที่เปนชั้นความลับหลายชั้นความลับ
อยูในแฟมขอมูลเดียวกัน ใหกําหนดชั้นความลับสูงสุดของสารสนเทศนั้นไวที่แฟมขอมูลดังกลาว
ขอ ๕๙ การจัดทําซ้าํ หรือจัดทําสําเนาขอมูลสารสนเทศที่กําหนดชั้นความลับ ตองไดรับ
อนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเรื่องสารสนเทศ ที่กาํ หนดชัน้ ความลับนัน้ และใหรวมหมายถึง
การสั่งงานระบบคอมพิวเตอรใหจัดการพิมพออกเปนเอกสารลับนัน้ ดวย
ขอ ๖๐ การปรับ และยกเลิกชั้นความลับของสารสนเทศ ใหเจาของสารสนเทศตรวจสอบ
อยูเสมอวาชั้นความลับของสารสนเทศที่กาํ หนดไวแตเดิมยังจําเปนตองใชอยูหรือไม เพราะสารสนเทศ
อาจลดชั้น เพิม่ ชั้นหรือยกเลิกชั้นความลับไดตามความจําเปน และควรลดชั้นลงทุกโอกาสเทาที่กระทําได
เพื่อลดภาระในการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๖๑ สารสนเทศที่ไดรับจากรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ หากรัฐบาล
หรือองคการนัน้ ๆ ไดกําหนดชั้นความลับไว จะตองปฏิบัติตอสารสนเทศนัน้ เทาเทียมกับสารสนเทศที่กําหนด
ชั้นความลับ
ขอ ๖๒ การเผยแพรขอมูล ขาวสาร หรือสารสนเทศใด ๆ ของทางราชการผานสื่อทางระบบ
สารสนเทศใหเปนไปตามระเบียบ คําสัง่ ของสวนราชการและกองทัพอากาศที่เกีย่ วของ โดยใหมีการเผยแพร
เทาที่จําเปนตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทัง้ ใหบุคลากรของกองทัพอากาศ
ระมัดระวังการใหขอมูลผานชองทางที่ไมเปนทางการดวย โดยใหยึดถือตามแนวทางของกฏหมาย ดังกลาว
เชนกัน
ขอ ๖๓ สารสนเทศที่กาํ หนดชั้นความลับ “ลับที่สุด” และ “ลับมาก” ทีใ่ ชรวมกันระหวาง
สวนราชการตองแบงระดับการเขาถึงสารสนเทศตามหนาที่ของผูใช
ขอ ๖๔ สารสนเทศที่อยูในระบบคอมพิวเตอร หากสารสนเทศเปนราง หรือสําเนาของเอกสาร
ที่มีชนั้ ความลับ จะตองแสดงชั้นความลับเชนเดียวกับเอกสารตนฉบับ ในกรณีที่เอกสารตนฉบับไดดําเนินการ
ทําลายแลวใหลบทิ้งสารสนเทศที่อยูในระบบคอมพิวเตอรนั้นดวย โดยการทําลายแบบไมใหสามารถกูขอมูล
กลับคืนไดภายหลัง
ขอ ๖๕ กุญแจเพื่อการเขาและถอดรหัสลับ (Encryption and Decryption Key) ทุกชนิดที่
ใชในการเขารหัสระบบสารสนเทศใหจัดเปนสารสนเทศที่มีชนั้ ความลับ “ลับ” ขึ้นไป ตองจํากัดการเขาถึงเทาที่
จําเปน โดยมีขนาดของกุญแจ (จํานวน bit) ที่เหมาะสมและควรเปลี่ยนตามวาระ ดังนี้
๖๕.๑...

- ๒๒ ๖๕.๑ ตามหวงระยะเวลาอยางนอย ๓ เดือนตอหนึ่งครั้ง หรือ ตามความจําเปนหาก
เกี่ยวของกับงานดานยุทธการ แตตองไมกําหนดระยะเวลาที่แนนอนได
๖๕.๒ เมื่อมีการเปลี่ยนเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับการเขารหัส พรอมทั้งสั่งยกเลิกกุญแจ
เพื่อเขาและถอดรหัสลับ (Encryption and Decryption Key) เดิม
๖๕.๓ เมื่อความลับรั่วไหลหรือสงสัยวาความลับรั่วไหล
ขอ ๖๖ รหัสผาน (Password) ของผูใช ที่ใชในระบบสารสนเทศใหจัดเปนสารสนเทศที่มี
ชั้นความลับ “ลับ” ขึ้นไป และใหผใู ชทุกคนปฏิบัติตามวิธกี ารรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับรหัสผานประจําตัว
หมวด ๖
การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ขอ ๖๗ การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีความ
มุงหมาย เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ฝาฝน หรือละเลยใหเหลือนอยที่สุด พรอมทั้ง
ตรวจสอบ คนหาสาเหตุ ผลเสียหายเพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันการละเมิดที่จะเกิดขึ้นซ้ําอีกกับกําหนด
วิธีดําเนินการตอผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๖๘ การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีดงั นี้
๖๘.๑ เมื่อตรวจพบ หรือสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ หรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา และนายทหารรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศทราบโดยเร็วที่สุด
๖๘.๒ ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
๖๘.๒.๑ รายงานขั้นตนตอ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ เพื่อการคนหาและพิสูจนหลักฐานทางดิจติ อลที่อยูในอุปกรณคอมพิวเตอร (Computer Forensic)
หากพบวาเปนการละเมิดตอสารสนเทศทีม่ ีชั้นความลับใหแจง กรมขาวทหารอากาศ ในฐานะสายวิทยาการ
รักษาความปลอดภัยทราบดวย
๖๘.๒.๒ ลดความเสียหายเบื้องตน โดยการระงับใช แกไข หรือยกเลิก
ระบบสารสนเทศที่สงสัยวาถูกละเมิดนั้น หากเปนสารสนเทศที่มีชนั้ ความลับจะตองแจงใหเจาของเรื่อง
สารสนเทศที่มชี ั้นความลับนัน้ ทราบ เพื่อพิจารณายกเลิกชั้นความลับ
๖๘.๒.๓...

- ๒๓ ๖๘.๒.๓ สํารวจความเสียหายทีเ่ กิดจากการละเมิด ตรวจสอบสาเหตุและ
จุดออน หรือขอบกพรองที่กอ ใหเกิดการละเมิดโดยใหมผี ูแทนจาก กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ และกรมขาวทหารอากาศรวมในการตรวจสอบสาเหตุดวย
๖๘.๒.๔ รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นให กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทหารอากาศทราบ พรอมทั้งแนวทางปองกันมิใหเกิดการละเมิดซ้ํา
๖๘.๒.๕ หากปรากฏหลักฐาน หรือสงสัยวาระบบสารสนเทศถูกจารกรรม
ใหรายงานใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศทราบ เพื่อแกไขโดยเร็วที่สุด
ขอ ๖๙ หนาที่และความรับผิดชอบของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
เมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีดังนี้
๖๙.๑ แจงใหสวนราชการเจาของสารสนเทศรวม ทราบโดยเร็วที่สุด
๖๙.๒ แตงตัง้ คณะกรรมการรวมกับสวนราชการที่มีการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผูรับผิดชอบและผูกระทําผิดโดยเร็วที่สุด
๖๙.๓ แจงใหสวนราชการตนสังกัด ลงโทษผูรับผิดชอบและผูกระทําผิดตอการละเมิด
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามกรณีที่กอ ใหเกิดความเสียหายตอระบบ หรือสงตัวผูกระทําผิด
ไปดําเนินการตามกฎหมายแลวแตกรณี
๖๙.๔ สัง่ ใหแกไขขอบกพรอง และปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําขึ้นอีก
ขอ ๗๐ หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการทีม่ ีผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
๗๐.๑ ลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยกับผูละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดดังกลาว
ตามความเหมาะสม เพื่อมิใหเกิดการละเมิดซ้ําขึ้นอีก ในกรณีผลู ะเมิดเปนบุคคลภายนอกกองทัพอากาศ
ใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๗๐.๒ หากกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง หรือเขาขายความผิด
ตามกฎหมาย ใหสงตัวไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๗๐.๓ พิจารณาขอมูลสารสนเทศที่มีชนั้ ความลับ รหัสประมวลลับ (Code) กุญแจ
เขาและถอดรหัสที่อยูในความรับผิดชอบ หากไดรับความเสียหาย รั่วไหล หรือไดรับความกระทบกระเทือน
ตองดําเนินการแกไขโดยเร็วที่สุด
๗๐.๔ กําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม เพื่อขจัดความเสียหายทีจ่ ะเกิดการละเมิด
ซ้ําหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ ยกเลิกโปรแกรม และอื่น ๆ
๗๐.๕...

- ๒๔ ๗๐.๕ หากกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศ และตองเสียคาใชจาย
ในการกูคนื มา ใหสวนราชการเรียกรองคาเสียหายสวนนี้ เพื่อเปนคาใชจายในการกูระบบดวย
ขอ ๗๑ ในกรณีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ อันกอใหเกิดความ
เสียหายตอระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศอยางรายแรง ใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร
อากาศ สั่งการแกไข เปลี่ยนแปลงระบบ แผนงาน และวิธีปฏิบัติไดตามความจําเปนและความเหมาะสม
ขอ ๗๒ เพื่อใหการดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ตามระเบียบนีเ้ ปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว ใหคําศัพทคอมพิวเตอรที่เกีย่ วของ มีความหมายตาม
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ผนวก ก
หนาทีก่ ารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแบงตามบทบาท
๑. ผูบริหารระบบ (System Administrator) มีความรูดานฮารดแวร ซอฟตแวรระบบ
เปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดงั นี้
๑.๑ บริหารและดูแลอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งเปนแมขายบริการแกหนวยตาง ๆ ของ
สวนราชการ
๑.๒ ควบคุมและตรวจสอบการใชงานระบบ
๑.๓ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การบํารุงรักษาระบบ
๑.๔ รักษาความปลอดภัยระบบ เชน รักษาความลับ ความคงสภาพและความพรอมใชงาน
๒. ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) มีความรูดานการจัดการฐานขอมูล
ระบบคอมพิวเตอรเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๒.๑ ควบคุมดูแลฐานขอมูล เชน การรวบรวม การเพิม่ การเปลี่ยนแปลง การลบ
การจัดโครงสราง การใชงาน การเก็บ และการเรียกดู
๒.๒ เลือก ตัดตอน และกําหนดรูปแบบขอมูลที่เก็บในแฟมขอมูล
๒.๓ รักษาความปลอดภัยฐานขอมูล เชน รักษาความลับ ความคงสภาพ และความพรอม
ใชงานใหฐานขอมูล
๒.๔ ตรวจสอบฐานขอมูล และวิเคราะหขอมูล
๒.๕ ควบคุม และบริการการใชงานฐานขอมูล
๓. ผูบริหารเครือขาย (Network Administrator) มีความรูดานฮารดแวร การสื่อสารขอมูล
และอุปกรณในระบบเครือขายเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดงั นี้
๓.๑ กําหนดเลขที่อยูไอพี (IP Address) ใหคอมพิวเตอรในเครือขายของสวนราชการ
โดยประสานกับสวนราชการหรือผูบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศ
๓.๒ กําหนดบัญชีผูใช (Account) และรหัสผาน (Password) ของผูใชภายในเครือขาย
ที่รับผิดชอบ
๓.๓ ดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในสวนราชการ
๓.๔ ดูแลโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณทเี่ กี่ยวกับระบบเครือขาย
๓.๕ รักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย เชน รักษาความลับ ความคงสภาพกําหนด
การเขารหัส และความพรอมใชงานใหระบบเครือขาย

๔. ผูเ ขียน...

-๒๔. ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) มีความรูเรื่องระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรและฐานขอมูลเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดงั นี้
๔.๑ เขียนและพัฒนาโปรแกรมที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ จัดหาขอมูลเพื่อทดสอบโปรแกรม
๔.๓ ดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนา
๔.๔ รักษาความปลอดภัยโปรแกรม เชน รักษาความลับ ความคงสภาพ
และความพรอมใชงานใหโปรแกรม

ผนวก ข
คําศัพทคอมพิวเตอรที่เกีย่ วของ
๑. Account ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: บัญชีผูใช
อธิบายความหมาย
: เปนสัญลักษณหรือชุดของตัวอักษรเรียงติดตอกัน มีลกั ษณะเปนหนึง่ เดียว
(Unique) ไมซ้ํากัน เพื่อเปนการระบุตัว (Identification) เจาของบัญชี หรือกลุมคนทีส่ ามารถเขาถึงระบบได
บัญชีผูใชเปนเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคูกับรหัสผาน (Password)
๒. Application ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: การประยุกต
อธิบายความหมาย
: งานทีท่ ําดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ เชน งานออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรม งานพยากรณทางธุรกิจ งานดานการจัดการ
สถานพยาบาล เปนตน การประยุกต มีความหมายรวมถึงโปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมใชงาน (Application
Program) และซอฟตแวรประยุกต (Application Software)
๓. Computer Network ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: เครือขายคอมพิวเตอร, ขายงานคอมพิวเตอร
อธิบายความหมาย
: เปนคํากลาวโดยทั่ว ๆ ไปของการเชื่อมตอสื่อสารกันระหวางระบบคอมพิวเตอร
ตั้งแต ๒ ระบบขึ้นไป หรือระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องปลายทาง (Terminals) ทั้งหลาย เพื่อใหสามารถ
นําขอมูล โปรแกรมรวมทัง้ อุปกรณรอบขางมาใชงานรวมกันได โดยมีอุปกรณในระบบสื่อสารเปนตัวเชื่อมโยง
๔. Decryption / Encryption ยังไมมีการกําหนดไวในศัพทคอมพิวเตอร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: การถอดรหัสลับ / เพื่อการเขารหัสลับ
อธิบายความหมาย
: การถอดรหัสลับ (Decryption)
(๑) กระบวนการนําขอความ (Message) ที่ผานการเขารหัสลับ (Encrypted) แลว
มาแปลงกลับใหเปนขอความดั้งเดิม (Original Meaningful Message) หรือขอความธรรมดา (Plaintext)
เปนความหมายที่ตรงกันขามกับคําวา การเขารหัสลับ
(๒) กระบวน...

-๒(๒) กระบวนการที่ตรงขาม คือ การแปลงขอความที่เขารหัสลับแลวใหกลับไปอยูใน
รูปแบบปกติ คําที่มีความหมายเหมือนกันคือ เขารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode) หรือ เขารหัส
(Encipher) และถอดรหัส (Decipher) ซึ่งใชแทนคําวา เขารหัส (Encrypt) และถอดรหัส (Decrypt) และเรียก
ระบบที่มีการเขารหัสลับและถอดรหัสลับวา ระบบการเขารหัสลับ (Cryptosystem)
: การเขารหัสลับ (Encryption)
(๑) เปนขบวนการเขารหัสใหขอความเพื่อทําใหไมทราบความหมายที่แทจริงของ
ขอความดังกลาว
(๒) กระบวนการเขารหัส (Encode) หรือการเขารหัสลับ (Encryption) ใหแกขอมูล
(Data) ใด ๆ ก็ตามซึ่งตองการรหัสเฉพาะเจาะจง (Specific Code) หรือ กุญแจ (Key) สําหรับการแปลงใหกลับ
มาเปนขอมูลดั้งเดิม (Original data)
(๓) เปนการเขารหัสขอมูลสือ่ สาร (Communication Data)
๕. Decryption Key / Encryption Key ยังไมมีการกําหนดไวในศัพทคอมพิวเตอร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: กุญแจเพื่อการถอดรหัสลับ / กุญแจเพื่อการเขารหัสลับ
อธิบายความหมาย
: เปนคําศัพทสําหรับการเขารหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key System)
ประกอบดวยไฟลคอมพิวเตอรคูหนึ่ง คือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) ใชในการเขารหัสลับ ซึง่ ไฟลสําหรับ
การเขารหัสคือ Encryption Key และ กุญแจลับ (Secret Key) ใชเมื่อถอดรหัสลับ ซึง่ ไฟลสําหรับการถอดรหัส
คือ Decryption Key
๖. Hardware ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: ๑. สวนเครื่อง, ฮารดแวร
: ๒. สวนอุปกรณ, ฮารดแวร
อธิบายความหมาย
: ระบบคอมพิวเตอรสวนที่เปนอุปกรณทางกายภาพ เชน อิเล็กทรอนิกส แมเหล็ก
และเครื่องจักรกล แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของฮารดแวรและซอฟตแวร ซึ่งเปนองคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรเชนเดียวกัน

๗. Log...

-๓๗. Log File ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: แฟมลงบันทึกเขาออก
อธิบายความหมาย
: เปนการบันทึกการปฏิบัติทงั้ หมดของอุปกรณที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูล
(Data Processing Equipment) จะบันทึกงานทุกงานหรือการดําเนินการ (Run) ตามลําดับที่เกิดขึน้ เวลาเริ่ม
ตนและสิ้นสุดของแตละงาน รวมทั้งกิจกรรมที่ทาํ ทัง้ นี้เพือ่ นํามาตรวจสอบความถูกตองของการใชงานได
ในภายหลัง
๘. Malicious Code ยังไมกาํ หนดความหมายไวในศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: โปรแกรมประสงคราย
อธิบายความหมาย
: โปรแกรมหรือสวนของโปรแกรมที่สรางขึน้ และเผยแพรโดยผูมีเจตนารายมุง ทําลาย
อยางใดอยางหนึง่ ตอสิ่งที่เปนเปาหมาย โดยทั่วไปโปรแกรมประสงครายจะแบงตามลักษณะ การแพรกระจาย
และการกระทําได ๕ ประเภท คือ
๘.๑ ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) เปนโปรแกรมหรือสวนของโปรแกรม
ที่ผูเขียนมีวตั ถุประสงคในการทําลายอยางใดอยางหนึ่ง หนทางเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการเกาะติดกับ
โปรแกรมที่ใชงานทัว่ ๆ ไปภายในระบบคอมพิวเตอรและทําใหโปรแกรมเปาหมายทีอ่ าศัยอยูนนั้ กลายเปน
โปรแกรมประสงครายดวย ไวรัสคอมพิวเตอรแพรกระจายโดยสําเนาตัวเอง (Copy) ไปเกาะติดกับโปรแกรม
ตาง ๆ เพื่อใหโปรแกรมเหลานั้นนําพาไปยังสวนตาง ๆ ของระบบเพื่อจะไดแพรกระจายไปสูโปรแกรมอื่น ๆ
ที่ยังไมมีโปรแกรมไวรัสเกาะอยู ซึ่งการแพรกระจายจะเปนลักษณะทวีคณ
ู ทําลายเปาหมายไดทุกรูปแบบ
ตามเจตนาของผูเขียนโปรแกรม ไวรัสคอมพิวเตอรมักจะแบงประเภทตามแหลงที่อาศัยภายในระบบ
หรือโปรแกรมที่จะกระทําการโดยเฉพาะ เชน ไวรัสในสวนการปลุกเครื่อง (Boot Sector Virus) มาโครไวรัส
(Macro Virus) เปนตน ไวรัสคอมพิวเตอรจะกระทําการ (Active) ไดก็ตอเมื่อโปรแกรมเปาหมายที่โปรแกรม
ไวรัสอาศัยอยูม ีการดําเนินการ (Run/Process)
๘.๒ หนอน (Worm) เปนโปรแกรมที่สามารถสําเนาตัวเอง (Copy) ใหแพรกระจาย
ในระบบเครือขาย และสามารถกระทําการ (Active) ตาง ๆ ไดโดยลําพัง ไมตองอาศัยโปรแกรมอื่น ๆ ใน
การนําพาไปยังสวนตาง ๆ ของระบบ ทําลายระบบโดยการสําเนาตัวเองเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ จนระบบไมสามารถ
ทํางานตอไปได

๘.๓ ตัวลวง...

-๔๘.๓ ตัวลวง หรือ มาโทรจัน (Trojan Horse) เปนโปรแกรม หรือสวนของโปรแกรม
ที่ถูกนํามาซอนไวในโปรแกรมใชงานโปรแกรมใดโปรแกรมหนึง่ ภายในระบบโดยผูใชไมทราบและคิดวาเปน
โปรแกรมที่ใชงานตามปกติ มักกระทําโดยผูพัฒนาโปรแกรมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษา
โปรแกรม เชน โปรแกรมมาโทรจันที่แทรกมากับบท (คําสั่ง) ลงบันทึกเขา (Login Script) ที่รอใหบริการแก
ผูใชที่ตองการเขาสูระบบใดระบบหนึง่ โดยการใสบัญชีผูใชและรหัสผาน ซึ่งนอกจากทําหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตองแทจริงในการเขาระบบของผูใ ชแลวยังแอบสําเนาบัญชีผใู ชและรหัสผานดังกลาวเก็บไวใช
ประโยชนสว นตัวในภายหลัง
มาโทรจันไมสามารถเคลื่อนยายหรือสําเนาตัวเองได บางครั้งใชเปนทีพ่ รางตัว
ของโปรแกรมประสงครายอืน่ ๆ มักเปนไปในลักษณะของการเชิญชวนใหเกิดความสนใจและนําโปรแกรม
ดังกลาวบรรจุเขาในระบบ ซึง่ ผูใชเองที่นาํ มาโทรจันเขาสูระบบโดยไมเจตนา เชน เกมสคอมพิวเตอร
(Computer Game) โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ภาพอนาจาร (Nude) เปนตน ซึ่งโปรแกรม
เหลานี้เมื่อบรรจุเขาระบบไดแลวก็อาจแพรไวรัสหรือโปรแกรมประสงครา ยอื่น ๆ ได
๘.๔ กับดัก (Trap Door) เปนโปรแกรมทีส่ รางใหมีหนทางลับหรืออภิสิทธิ์
ในการเขาสูระบบ โปรแกรมหรือขอมูลเปาหมายไดเฉพาะบุคคล และตลอดเวลาที่ตองการ โดยปกติมี
วัตถุประสงคใหผูควบคุมระบบใชเปนทางเขาเพื่อดูแล บํารุงรักษา หรือตรวจสอบระบบ เชน โปรแกรม
ของเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) กําหนดใหรหัสผาน ๙๙๙๙ เปนรหัสผานที่
สามารถเขาถึงการบันทึกเขาออก (Log) ของรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) ยอดเงินฝากเขาลูกคา
กับดักกระทําไดโดยผูพัฒนาโปรแกรมหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในชวงทีก่ ําลัง
พัฒนาโปรแกรมซึ่งอาจสรางทางลับเพื่อหาประโยชนอยางใดอยางหนึง่ จากระบบในภายหลังจากตัวอยาง
ขางตนเมื่อสามารถเขาสูแฟมบันทึกเขาออก (Log File) ของรายการเปลี่ยนแปลงไดแลวอาจสรางโปรแกรม
ใหมีการโอนเงินหลังจุดทศนิยมจากรายการเปลี่ยนแปลงมาสะสมไวในบัญชีลับบัญชีใดบัญชีหนึง่ ได
๘.๕ ระเบิด (Bomb) เปนโปรแกรมที่มีเจตนารายอยางใดอยางหนึง่ จะดําเนินการ
เมื่อมีเหตุการณตรงตามเงื่อนไขเกิดขึ้น ไดแก เงื่อนไขเวลา วันที่ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เชน โปรแกรมกําหนด
ใหจัดรูปแบบจานบันทึกแบบแข็ง (Format Hard Disk) เมื่อมีผเู ขาใชระบบที่มีบัญชีผูใชขึ้นตนดวยอักษร
“ S” ครบ ๕๐ ครั้ง เปนตน
อยางไรก็ตามปจจุบันโปรแกรมประสงครายไดมีการพัฒนาความสามารถ
ในการทําลาย และการหลบหลีกการตรวจจับของโปรแกรมปองกันตาง ๆ อยูเสมอ ดังนัน้ ในอนาคตจะปรากฏ
โปรแกรมประสงครายในรูปแบบที่มีการผสมผสานกันหลาย ๆ ประเภทมากยิง่ ขึ้น

๙. Password...

-๕๙. Password ความหมาย ในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: รหัสผาน
อธิบายความหมาย
: เปนชุดของตัวอักษรหรือคําพิเศษ (Special Word) หรือวลี (Phase) ซึง่ ใหสทิ ธิ
ในการเขาถึงระบบแกผูใชแตละคน นอกจากนี้รหัสผานยังเปนเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ใชแสดงตอ
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหการรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication) ของผูใช และตรวจสอบสิทธิ
ในการใชงานระบบ (Access to its Resources) ดังนัน้ จึงตองมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติใหผูใชสามารถ
จัดการรหัสผานของตนเองไดอยางปลอดภัยและถูกตอง
๑๐. Program ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: ๑. โปรแกรม, ชุดคําสั่ง
: ๒. สรางโปรแกรม
อธิบายความหมาย
: เปนชุดคําสั่งที่ตอเนื่องกันเปนลําดับเพื่อใหคอมพิวเตอรประมวลผลในลักษณะ
ที่ตองการ อาจอยูในรูปของการเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง (High-Level) ซึ่งตองผานการแปล
ความหมายใหเปนรหัสจุดหมาย (Object Code) กอน คอมพิวเตอรจงึ ประมวลผลได หรืออาจอยูใ นรูปของ
รหัสจุดหมาย (Object Code) ซึ่งสามารถสั่งใหคอมพิวเตอรประมวลผลไดโดยตรง โปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยทั่วไป แบงเปน ๒ ประเภท คือ
- โปรแกรมระบบ (System Program) ไดแก โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(Operating System Program) โปรแกรมบรรจุ (Loader, Loading Program) ตัวแปลโปรแกรม หรือ
โปรแกรมแปลโปรแกรมหรือคอมไพเลอร (Compiler) เปนตน โปรแกรมเหลานี้ชวยอํานวยความสะดวก
ในการใชงานคอมพิวเตอร
- โปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมใชงาน (Application Program) เปนโปรแกรมที่
สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานในลักษณะใดลักษณะหนึง่ โดยเฉพาะ เชน โปรแกรมประมวลผลคํา
(Word Processing) - สารบรรณ - ธุรการ โปรแกรมทางธุรกิจ - การเงิน - การธนาคาร โปรแกรมเกี่ยวกับ
งานวิจยั - การศึกษา - การพยากรณ โปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณ - เครื่องมือเฉพาะอยาง เปนตน
โปรแกรมเหลานี้มกั จะเขียนดวยภาษาระดับสูง และใชประโยชนเพียงกลุมผูใชบางกลุมเทานัน้ รวมทัง้ ตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อใหใชงานไดทนั สมัยอยูเสมอ
๑๑. Removable Storage Devices สื่อบันทึกขอมูลทีเ่ คลื่อนที่ได หมายถึง อุปกรณเชื่อมตอ
ใด ๆ ที่สามารถเก็บขอมูลได เชน External Hard Disk, USB Drive, เครื่องเลน MP3, หรือ อื่น ๆ
๑๒. Software...

-๖๑๒. Software ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
: สวนชุดคําสัง่ ซอฟตแวร
อธิบายความหมาย
: เปนคําที่ใชเรียกโปรแกรมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป ตองการแสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง ฮารดแวร และซอฟตแวรซึ่งเปนองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
: เปนคําสัง่ ที่อยูในรูปภาษาเครื่อง (Machine Language) ซึ่งเปนภาษาระดับต่ํา
(Low-Level) ที่หนวยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและประมวลผลตามคําสั่งนัน้ ไดทันที
โดยทั่วไปมี ๒ ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System Software) และซอฟตแวรประยุกต
(Application Software)

แบบรายการตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๒
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แบบรายการตรวจติดตาม
การปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ชื่อหนวยงาน

ตรวจสํารวจเมื่อ
วันที่......../.............../...............

...............................................................................................................................

หมวดที่ ๑ กลาวทั่วไป(ตองมีการตั้งคณะกรรมการ ฯ ในขอ ๑ หรือ ๒ ตามความเหมาะสม)
๑. แตงตั้ง คณก. รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน
(หากไมมีใหดขู อ ๒)
มี
ชื่อระบบงาน.........................................................................
ไมมี

๑.๑. น.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน

๒. แตงตั้ง คณก. รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย

๒.๑ น.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

มี
ยศ ชื่อ..............................................เมื่อ......................
ไมมี

มี
แตงตั้งเมือ่ .............................................................................
ไมมี

มี
ยศ ชื่อ..............................................เมื่อ......................
ไมมี

๓. ผูปฏิบัติหนาที่ดานระบบสารสนเทศที่เกีย่ วของกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ผูบริหารระบบ

ผูบริหารฐานขอมูล

มี

ผูบริหารเครือขาย

ไมมี

ผูเขียนโปรแกรม

หมวดที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ และการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ
๔. น.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศตามขอ ๒.๑ เขารับการอบรมเกี่ยวกับการ รปภ. ระบบสารสนเทศ
ผาน

ไมผาน

๕. หนวยงานจัดทําทะเบียนความไววางใจของผูป ฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับระบบสารสนเทศตามระดับความไววางใจ
๕.๑ การจัดทําทะเบียน

เรียบรอย

ยังไมไดจัดทํา

๕.๒ สําเนาให ทสส.ทอ.

เรียบรอย

ยังไมไดสาํ เนา

๖. หนวยงานมีการกําหนดใหอาคาร สถานที่ ซึ่งเปนที่ตั้งและที่ใชงาน ของระบบสารสนเทศ
เขตหวงหาม “ เด็ดขาด หรือ เฉพาะ ”
มี
ไมมี
เปนพื้นที่หวงหาม
๗. หนวยงานพิจารณากําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กําหนดมาตรการเรื่อง............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
๘. การปฏิบัติเมือ่ เกิดสถานการณในเวลาฉุกเฉิน
๘.๑ อาคาร สถานที่ ของที่ตั้งระบบสารสนเทศมีการจัดใหมีเวร-ยามรักษาการณ

หนา ๑

มี

ไมมี
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๘.๒ หนวยงานเจาของอาคาร สถานที่ มีการจัดทําแผนเตรียมรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ
เชน แผนเผชิญเหตุ (Contingency Planning)
๘.๓ หากสถานการณฉกุ เฉินรุนแรงจนไมสามารถดูแลรักษาระบบสารสนเทศได
เชน แผนการเคลื่อนยาย หรือแผนการทําลายระบบสารสนเทศ
๘.๔ การดําเนินการสําหรับการฟนฟูระบบสารสนเทศที่เกิดความเสียหาย

มีแผนรองรับ

ไมมีแผน

มีแผนรองรับ

ไมมีแผน

มีแผนรองรับ

ไมมีแผน

๘.๕ การดําเนินการสําหรับการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ

มีแผนรองรับ

ไมมีแผน

๘.๖ การดําเนินการเมื่อประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภยั

มีแผนรองรับ

ไมมีแผน

๙. การกําหนดมาตรการปองกันที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศโดยทําแผนจัดการความเสีย่ ง (Risk Management Plan)
โดยผาน

การประเมินความเสีย่ ง(risk assessment)

ความออนแอ(vulnerability)

๑๐. หนวยงานกําหนดรหัสผาน (password)ที่เหมาะสมสําหรับผูใ ชทุกระดับตามขอกําหนด

ภัย(threat)
มีการกําหนดครบ

ยังไมไดกาํ หนด
บางสวน

๑๐.๑ มีความยาวอยางนอย ๘ ตัวอักษร
๑๐.๒ ประกอบดวยตัวอักษรพิมพเล็ก พิมพใหญ ตัวเลขและอักขระพิเศษ
๑๐.๓ ตองไมมขี อมูลเกีย่ วกับผูใ ช เชน วันเกิด ชื่อเลน หมายเลขโทรศัพท เปนตน
๑๐.๔ เปลี่ยนรหัสผานตามชวงเวลาที่กําหนด
๑๐.๕ ไมเปดเผยรหัสผานใหแกผูอื่น หรือยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานของตน
๑๐.๖ รหัสผานสําหรับระบบสารสนเทศที่มคี วามสําคัญ ไมควรเปนรหัสเดียวกับระบบสารสนเทศทั่วๆไป
๑๐.๗ ไมใชรหัสผานรวมกับผูอนื่ โดยเด็ดขาด
หมวดที่ ๓ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
๑๑. การจัดทํารายการอุปกรณ สถานภาพการใชงาน และกําหนดผูด ูแลรับผิดชอบ

จัดทําแลว

ไมไดจัดทํา

๑๒. การจัดทําแผนผัง สถานทีต่ ิดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย

จัดทําแลว

ไมไดจัดทํา

๑๓. กําหนดมาตรการจัดเก็บสิ่งบันทึกขอมูลเชน ซีดีรอม ฯ ที่มีชั้นความลับ

มีมาตรการ

ไมมมี าตรการ

๑๔. หนวยงานมีผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปใชในระบบสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมตาม
หลักวิชาการ และยินยอมใหทาํ การตรวจสอบ รายละเอียดที่จําเปนตอการ รปภ.ระบบสารสนเทศ

มีผูพัฒนาและมีการตรวจสอบ
ไมมีผูพัฒนาหรือไมมกี ารตรวจสอบ

หมวดที่ ๔ การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร
๑๕. การรับสงขอมูลสารสนเทศที่มีชั้นความลับผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จะตองทําการเขารหัส (encryption) ตามมาตรฐานที่ไดรับ
การรับรองจาก ทสส.ทอ.
มีการเขารหัส
ยังไมมกี ารเขารหัส
๑๖. การใชงานเครือขายไรสายทั้งในดานยุทธการ และธุรการ จะตองมีการปองกันทั้งการพิสูจนทราบและการเขารหัส โดยมีการขึ้นทะเบียน
มีกระบวนการปองกัน
ยังไมไดดาํ เนินการ
อุปกรณ (WiFi) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยจาก ทสส.ทอ.
หนา ๒
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๑๗. ระบบเครือขายทางดานยุทธการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต

เชื่อมตอ

ไมเชื่อมตอ

หมวดที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
๑๘. ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศทุกประเภท ในฐานขอมูล มีการจัดระดับการปองกันผูม ีสิทธิเขาไปใชงาน หากเปนขอมูลที่มีชั้นความลับ
ตองมีการเขารหัสในการจัดเก็บที่เหมาะสม
มีการกําหนดสิทธิและเขารหัสขอมูล
มีการกําหนดสิทธิแตไมไดเขารหัสขอมูล
ไมมีทั้งการกําหนดสิทธิและเขารหัส
๑๙. หนวยงานดําเนินการจัดใหมีแฟมลงบันทึกเขาออกและการใชงาน (audit log)

มี log file

ไมมี

๒๐. หนวยงานดําเนินการชี้แจงขาราชการทุกคนใหรับทราบถึงวิธีการใชระบบสารสนเทศที่ปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบและลงโทษ
กรณีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ อันเกิดขึ้นจากการกระทําที่ฝาฝน หรือละเลย สงผลกระทบ
เสียหายตอกองทัพอากาศ
ดําเนินการชี้แจงอยางตอเนื่อง
ดําเนินการชี้แจงแลว
ยังไมไดดาํ เนินการชี้แจง

CIO หนวย.......................................................

ลงชื่อ
(

)
............./....................../.................

หน.แผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กคส.ทสส.ทอ.

ลงชื่อ
(

)
............../........................./................

หนา ๓

