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เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศเปนไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศของกองทพัอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓  การดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ใหยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  ระเบียบวาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการส่ือสาร พ.ศ.๒๕๒๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัย

หนวยกรรมวิธขีอมูลอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๒๘ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

ระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒ เปนมูลฐาน  

  ขอ ๔  ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ

กองทพัอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๓  

   บรรดาระเบียบ และคําส่ังอ่ืนใดในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแยง 

กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

   สําหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืนใดที่มิไดกลาวไวในระเบียบนี ้ใหยึดถือตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   

ขอ ๕  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ 

กองทพัอากาศ ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินการเก่ียวกับ 

ระบบสารสนเทศของกองทพัอากาศ 
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ขอ ๖  ในระเบียบนี ้

๖.๑.  “ระบบสารสนเทศ” (Information System) หมายความวา ระบบที่ประกอบดวย 

คน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายส่ือสาร ขอมูล และกระบวนการ (Process) โดยกระบวนการนั้นไดแก                       

วิธีการในการเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลเพื่อที่จะเปล่ียนขอมูลใหเปนสารสนเทศ และเผยแพรขอมูลใหอยู 

ในลักษณะของสารสนเทศของผูใชตองการ 

 ๖.๒  “คอมพิวเตอร” (Computer) หมายความวา เคร่ืองมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนกิส  

ที่มีความสามารถในการคํานวณอัตโนมัติตามคําส่ัง สวนที่ใชประมวลผลเรียกวาหนวยประมวลผล ชุดของ 

คําส่ังที่ระบุข้ันตอนการคํานวณเรียกวาโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลลัพธทีไ่ดออกมานัน้อาจเปนไดทัง้ ตัวเลข 

ขอความ รูปภาพ เสียง หรืออยูในรูปอ่ืน ๆ โดยอาจมีลักษณะเปน คอมพิวเตอรต้ังโตะ คอมพวิเตอรเคล่ือนที่ 

โทรศัพทแบบฉลาด (Smart Phone) ตลอดจน ระบบคอมพิวเตอรฝงตัว (Embedded Computer) เปนตน 

 ๖.๓  “ภัย” (Threat) หมายความวา อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ โดยคน 

(Person) ส่ิงตาง ๆ (Thing) หรือเหตุการณ (Event) ทั้งเจตนาและไมเจตนา อันเปนเหตุทาํใหขอมูลขาวสาร 

ของระบบสารสนเทศถูกเปดเผย เปล่ียนแปลง บิดเบือน ทาํลาย ปฏิเสธการทาํงาน หรือการกระทาํอ่ืน ๆ  

ตามความตองการของภัย นั้น 

๖.๔  “ความออนแอ” (Vulnerability) หมายความวา จดุออน หรือขอบกพรองใด ๆ 

ก็ตามของระบบสารสนเทศทีภั่ยในรูปแบบที่เหมาะกัน สามารถนําไปใชประโยชน เพือ่กอใหเกิดอันตราย 

ตอระบบสารสนเทศนั้น ๆ ได 

๖.๕  “ความเสี่ยง” (Risk) หมายความวา โอกาสของการเกิดภัยในรูปแบบที่เหมาะ 

กับความออนแอ ที่มีอยูของระบบสารสนเทศ และความรุนแรงที่เกิดจากภัยนัน้ ซึ่งภัยประเภทเดียวกันอาจ 

มีระดับความเสี่ยงไมเทากัน ในแตละพื้นทีใ่ชงานระบบสารสนเทศ ความเส่ียงเปนส่ิงที่ใชตัดสินวา ณ พื้นที ่

ใชงานระบบสารสนเทศ แตละแหงควรจัดเตรียมระบบการรักษาความปลอดภัยใหหนาแนนเพียงใด 

๖.๖  “ประเมินความเส่ียง” (Risk Assessment) หมายความวา กระบวนการวิเคราะห 

ภัยและความออนแอของระบบสารสนเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการสูญเสียสารสนเทศ หรือการสูญเสีย

ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประเมินความเส่ียงใชเปนพืน้ฐานในการ

กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมใหระบบสารสนเทศตอไป 

๖.๗  “ระบบส่ือสารขอมูล” (Data Communication System) หมายความวา ระบบ 

ที่ประกอบดวยผูรับ ผูสง และส่ือกลางในระบบส่ือสารที่ใชในการสงผานขอมูล เชน ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ เสียง 

เปนตน ทัง้ระบบวงจรมีสายและไรสาย 
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๖.๘  “ระบบคอมพิวเตอร” (Computer System) หมายความวา ระบบที่ประกอบดวย  

สวนเคร่ือง (Hardware) สวนชุดคําส่ัง (Software) และบุคลากรทางคอมพิวเตอร (Peopleware) ที่ใช 

ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ 

๖.๙   “สารสนเทศ” (Information) หมายความวา ขอเทจ็จริงที่ไดจากการสกัดขอมลู 

ใหมีความหมายโดยผานการประมวลผล การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ขอความหรือ 

ภาพกราฟฟก ใหเปนระบบทีผู่ใชสามารถเขาใจไดงาย เชน รายงาน ตาราง แผนภูมิ เปนตน และสามารถ

นําไปใชประโยชนในการบรหิาร การวางแผน การตัดสินใจ และอ่ืน ๆ 

๖.๑๐  “พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ” (Information System Workspaces) 

หมายความวา พืน้ที่ที่ใชติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ หรือเตรียมขอมูล 

เก็บอุปกรณคอมพิวเตอร พืน้ทีท่ี่เปนหองทํางานของบุคลากรทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ เคร่ืองคอมพวิเตอร 

สวนบุคคลที่ติดต้ังประจําโตะทํางาน 

๖.๑๑  “เครือขายระบบสารสนเทศ” หมายความวา การติดตอส่ือสาร หรือการสงขอมูล 

กันระหวางระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ ทั้งระบบสารสนเทศเพือ่การสนับสนนุ (Support Information 

System: SIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการยุทธ (Combat Information System: CIS) ตัวอยางเชน ระบบ

เชื่อมโยงขอมลูทางยทุธวธิี (Tactical Data Link: TDL) ระบบปองกนัทางอากาศอัตโนมัติ (Royal Thai Air 

Defense System: RTADS) ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (Air Command and Control System  

: ACCS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของสวนราชการตาง ๆ 

ระบบสารสนเทศสาํหรับผูบังคับบัญชาระดับสูง (Executive Information System: EIS) ระบบอินทราเน็ต 

(Intranet) ระบบอินเทอรเนต็ (Internet) เปนตน 

๖.๑๒  “สารสนเทศที่กาํหนดชั้นความลับ” หมายความวา สารสนเทศในรูปขอมูล 

หรือขาวสารทีบั่นทกึไวในแบบใด ๆ ที่กาํหนดช้ันความลับตามความสําคัญของเนือ้หาจํากัดการเขาถึงหรือ 

จํากัดใหทราบเทาที่จําเปน และใหรวมถึงจานบันทกึ ประมวลลับ รหัส และรหัสผานที่กําลังใชอยู หรือเตรียม 

จะใช ตลอดจนวัสดุ หรือเอกสารทกุอยางที่บันทึกเร่ืองดังกลาว 

 ๖.๑๓  “การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความวา การดําเนนิการ 

เพื่อใหระบบสารสนเทศมีคุณสมบัติดังนี้  มีการรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) ใหเขาถึงได 

สําหรับผูที่มีสิทธิเทานั้น มีการคงสภาพความถูกตอง และความนาเชื่อถือของขอมูล (Integrity) โดยไมมีการ

เปล่ียนแปลงจากผูไมมีสิทธิ และการเปล่ียนแปลงที่ผิดพลาดจากผูมีสิทธิ  มีสภาพพรอมใชงาน (Availability) 

สามารถใหบริการตอเนื่องอยางมีเสถียรภาพ และเมื่อเกดิปญหาสามารถกูกลับคืนมาได 
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   ๖.๑๔  “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความวา 

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากผูบังคับบัญชา เพือ่ชวยในการบริหารและจัดดําเนนิการงานดานการ 

รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวยงาน หรือของระบบตามสายงาน 

   ๖.๑๕  “นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ” หมายความวา นายทหาร

สัญญาบัตรที่ไดรับการคัดเลือกและแตงต้ัง ใหเปนนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

  ๖.๑๖  “ผูปฏิบัติหนาที่ดานระบบสารสนเทศที่เกีย่วของกับการรักษาความปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศ” หมายความวา ผูที่เกีย่วของกับการจัดการระบบสารสนเทศในดานตาง ๆ เชน ผูบริหารระบบ 

(System Administrator) ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) ผูบริหารเครือขาย (Network 

Administrator) ผูเขียนโปรแกรม (Programmer)  

  ขอ ๗  ใหเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ รักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี ้และมีอํานาจกําหนดระเบียบปลีกยอย คูมอื คําแนะนํา หรือรายการปฏิบัติ โดยไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ไดตามความจําเปน 

 

หมวด ๑ 

                                                                        กลาวทัว่ไป 

                                                  สวนที ่๑ 

                                             ความมุงหมาย 

ขอ ๘  ระเบียบนี้มีความมุงหมายเพื่อ 

 ๘.๑  กาํหนดหลักการ และมาตรการปองกันภัยของระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 

๘.๒  พทิักษรักษา และปองกันสารสนเทศที่กําหนดชั้นความลับ มิใหร่ัวไหล หรือรูไปถึง

หรือตกไปอยูกับบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ที่จะตองทราบ 

๘.๓  พทิักษรักษา และปองกันการกอวนิาศกรรมแกระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ

ในสวนที่เปนระบบคอมพิวเตอร และระบบส่ือสารขอมูล                 

                                                             สวนที่ ๒ 

              การแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนนิงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ขอ ๙  เพื่อใหการดําเนินงานในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

จึงแบงมอบความรับผิดชอบดังนี ้

                                                                                                                      ๙.๑  ให... 



                                               - ๕ - 

๙.๑  ใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ ในฐานะสวนราชการที่ 

ทําหนาที่ฝายอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามสารสนเทศ ซึ่งรวมถงึ การรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ มหีนาที่รับผิดชอบ กําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบ แจงเตือนภัยทีเ่กี่ยวของกับ

ระบบสารสนเทศในกองทพัอากาศ  

๙.๒  ใหสวนราชการที่รับผิดชอบระบบในสายงานตาง ๆ กําหนดมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยใหระบบสารสนเทศของสวนราชการ และแตงต้ังนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบ 

สารสนเทศและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ โดยแบงออกเปน  

๒ ประเภท ดังนี ้

   ๙.๒.๑  นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและคณะกรรมการ 

รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน มหีนาที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศท่ีมกีารติดต้ังใชงานภายในกองทัพอากาศ ทัง้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศ

เพื่อการยุทธ  

  ๙.๒.๒  นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและคณะกรรมการรักษา

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย มหีนาที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เฉพาะภายในหนวยงานตนเอง แตหากระบบ นัน้มีการเช่ือมตอกับระบบสารสนเทศของระบบงาน ก็จะทําหนาที่

ตามที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงานกําหนด 

 ขอ ๑๐  การกาํหนดช้ันความลับของสารสนเทศ ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวย 

การรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือระเบียบอ่ืนใดทีก่ําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 

หมวด ๒ 

การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ 

และการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

(Physical Security and Administrative Security) 

 

   ขอ ๑๑  การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศและการจัดการดาน 

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เปนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพ บุคคล และ 

การจัดการของระบบสารสนเทศ ที่ชวยสนบัสนุนใหเกิดความปลอดภัยในสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ  

ที่กําลังดําเนนิการปองกนัอยูในขณะนัน้                                                        

                                                                                                                                               สวนที่ ๑… 
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สวนที่ ๑ 

การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

(Personnel Security) 

ขอ ๑๒  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบับุคคลที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ มคีวามมุง

หมาย เพื่อตรวจสอบบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเพื่อกาํหนดระดับ

ความไววางใจที่ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับขอมูล ซึ่งเปนความลับของทางราชการ ตลอดจนควบคุมบุคคลภายนอก

ที่เขามาเกีย่วของกบัระบบสารสนเทศ 

ขอ ๑๓  ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบความไววางใจโดยละเอียดผานกรมขาว 

ทหารอากาศ และใหหวัหนาสวนราชการนัน้ ๆ รับรองความไววางใจบุคคล กอนที่จะมอบหมายใหบุคคลใด 

ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ โดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติ และพฤติการณของบุคคลนั้น เปน

แนวทางการพจิารณาตามที่เห็นสมควร ในกรณีจําเปนเรงดวนหวัหนาสวนราชการอาจรับรองความไววางใจ

บุคคลได โดยไมตองรอผลการตรวจสอบประวัติ โดยมีเงือ่นไขวาหากผลการตรวจสอบประวัติปรากฏวาผูนั้นมี

ประวัติ หรือพฤติการณไมเหมาะสม ใหผูทีไ่ดรับการมอบหมายพนจากการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ทันท ี

บุคคลที่ไมเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศโดยตรง เขามาทาํงานเปนประจําภายในพืน้ที่

ใชงานระบบสารสนเทศ เชน เจาหนาที่รับ - สงหนงัสือราชการ พนกังานทาํความสะอาด หรือบุคคลอ่ืน ๆ ตอง 

ทําการตรวจสอบประวัติ ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ ๒๕ ดวย และใหกาํหนดชวงเวลาทํางานที่แนนอนของบุคคลดังกลาว ในระหวางนั้น ตองมีเจาหนาที่ประจํา

พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศควบคุมดูแลอยูดวยอยางนอย ๑ คน 

ขอ ๑๔  ใหสวนราชการชี้แจงในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเร่ืองการรกัษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัระบบ

สารสนเทศของกองทพัอากาศ ตามระเบียบนี้ แกบุคคลที่จะปฏิบัติในหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

   นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามขอ ๙ ตองมีความรูเกีย่วกับ

คอมพิวเตอร หรือระบบสารสนเทศ โดยจะตองผานการอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

มากอน และจะตองไมไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตอภารกิจอ่ืนที่เปนอุปสรรค หรือเปนภัยตอการรักษาความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแลว 

ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย อดทน เสียสละ 

 

 

                                                                                                                                                  ขอ ๑๕...   
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ขอ ๑๕  ใหสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศจัดทําทะเบียนความไววางใจของ 

บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศตามระดับความไววางใจที่แตละบุคคลไดรับอนุมัติ และสําเนา 

สงใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ ทราบดวย                                                                            

ขอ ๑๖  เมื่อบุคคลใดพนจากหนาที่เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ ใหสวนราชการนั้นตัดชื่อออก 

จากทะเบียนความไววางใจของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และสําเนาสงใหกรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ ทราบดวย 

ขอ ๑๗  ใหหัวหนาสวนราชการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือนายทหารรักษาความปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศ ชี้แจงใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับระบบสารสนเทศไดทราบถึง 

ความเสียหายตอความมัน่คงของชาติ ทัณฑทางวินยัในการเปดเผยความลับของทางราชการ รวมทั้งโทษตาม

กฎหมายในการเปดเผยความลับของทางราชการแกบุคคลผูไมมีหนาที่เกี่ยวของทราบ 

ขอ ๑๘  เมื่อบุคคลใดจะเขาปฏิบัติหนาที่ หรือพนหนาทีเ่กี่ยวกับระบบสารสนเทศ ใหลงช่ือใน 

ใบบันทกึรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ.๑๗) หรือใบรับรองการรักษาความลับ 

เมื่อพนตําแหนงหรือหนาที่ (รปภ.๑๘) แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๒๘, ๒๙, ๓๑ และขอ ๕๕ 

ขอ ๑๙  บุคคลอ่ืนใดไมสามารถอางยศ ตําแหนง หรืออํานาจ เพื่อขอทราบ หรือใหไดมาซึ่ง

ขอมูลที่ตนไมไดรับอนุญาต 

ขอ ๒๐  ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบสิทธ ิ

การเขาถงึระบบสารสนเทศตาง ๆ ในขอบเขตที่รับผิดชอบ 

บุคคลที่จะเขาใชระบบสารสนเทศจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหนาทีก่อน  

และการเขาถงึระบบสารสนเทศตองคํานึงถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนหลัก 

บุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ จะอนุญาตใหบุคคลอ่ืนเขาถึงระบบสารสนเทศไมได 

ขอ ๒๑  หากเจาหนาที่ หรือบุคคลผูใดมีพฤติการณไมนาไววางใจหรืออาจเปนภัยตอระบบ

สารสนเทศ ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ รีบรายงานตามลําดับชั้นถงึ กรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ เพือ่ดําเนนิการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอกฏหมาย 

ที่เกี่ยวของตอไป 

 

 

                                                                                                                         สวนที ่๒...  
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                                                                       สวนที ่๒ 

การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ 

(Building and Workspace Security) 
 

ขอ ๒๒  การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที ่และพืน้ที่ใชงานระบบสารสนเทศ มีความมุง

หมาย เพื่อกาํหนดมาตรการควบคุมและปองกันภัยเกี่ยวกับสถานท่ี ซึง่เปนที่ต้ังของระบบสารสนเทศ เพิ่มเติม

จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวง 

กลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยหนวยกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๒๘ และระเบียบกองทพัอากาศ 

วาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒ 

ขอ ๒๓  ใหสวนราชการกําหนดให อาคาร สถานที่ซึง่เปนที่ต้ังของระบบสารสนเทศ และพื้นที ่

ใชงานระบบสารสนเทศอื่นใด เปนพื้นที่หวงหาม โดยพิจารณาตามความสําคัญวาจะตองพทิักษรักษาส่ิงที่เปน 

ความลับของระบบสารสนเทศในระดับใด โดยกําหนดเปน “เขตหวงหามเด็ดขาด” หรือ “เขตหวงหามเฉพาะ”  

แลวแตกรณี 

  พื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศในสวนที่เปนหนวยแสดงผล ตองปลอดภัยจากการไดยิน

และการมองเห็นของผูไมมอํีานาจหนาทีท่ี่จะเขาถึง ทัง้นี้รวมถงึการบันทกึภาพจากกลองวงจรปด และใหกําหนด

มาตรการควบคุมบุคคลกอนจะเขาพืน้ที่หวงหามอีกชัน้หนึ่งดวย 

   ใหสวนราชการพิจารณากําหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติมใหเหมาะสม เชน หามนํา

อุปกรณส่ือสาร ถายภาพ หรืออุปกรณเก็บขอมูลแบบเคลื่อนที่ได (Removable Storage Device) เขาไปภายใน 

“เขตหวงหามเด็ดขาด” หรือ “เขตหวงหามเฉพาะ”  

ขอ ๒๔  การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 

  ๒๔.๑  อาคาร สถานที่ ซึง่เปนที่ต้ังของระบบสารสนเทศทีจ่ัดใหมีเวร - ยามรักษาการณ

เพื่อพทิักษรักษาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะแลว ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามระเบียบกองทพัอากาศวาดวย 

การรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๖๔  

๒๔.๒  ใหสวนราชการเจาของอาคาร สถานที่ จัดทําแผนเตรียมรับสถานการณฉุกเฉิน

ตาง ๆ เชน แผนปองกนัอัคคีภัยของระบบสารสนเทศ แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) โดยเตรียมอุปกรณ

สนับสนนุในการเคล่ือนยาย และทําลายไวใหพรอมที่จะปฏิบัติไดทันทวงที และช้ีแจงใหเจาหนาทีผู่เกี่ยวของ

เขาใจวิธ ีและข้ันตอนปฏิบัติ โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรักษาการณ 

พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๗ 

 

                                                                                                            ๒๔.๓... 



                                   - ๙ - 

๒๔.๓  หากสถานการณรุนแรงจนไมสามารถพทิักษรักษาระบบสารสนเทศให 

ปลอดภัยได ใหใชแผนการเคล่ือนยาย และแผนการทําลายระบบสารสนเทศในเวลาฉุกเฉิน 

๒๔.๔  เพื่อมิใหสวนใดสวนหนึง่ของระบบสารสนเทศที่กาํหนดช้ันความลับตกไปอยู 

ในความครอบครองของฝายตรงขาม หรือผูไมมีอํานาจหนาที ่ใหทําลายตามลําดับความสําคัญชั้นลับที่สุดกอน 

๒๔.๕  ใหสวนราชการเจาของอาคาร สถานที่ กําหนดมาตรการการปองกันอัคคีภัย 

พรอมจัดเตรียมอุปกรณในการดับเพลิง สําหรับระบบคอมพิวเตอร มาตรการปองกนัภัยธรรมชาติพรอม 

จัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยธรรมชาติสําหรับระบบคอมพิวเตอร จัดเตรียมสถานที ่วสัดุ อุปกรณทีจ่ําเปน 

สําหรับการฟนฟูระบบ รวมทั้งสถานท่ีเก็บรักษาสํารองขอมูลที่ปลอดภัย 

 

สวนที่ ๓ 

การจัดการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

(Information System Security Management) 

 

ขอ ๒๕  การจดัการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีความมุงหมาย เพือ่กําหนด

แนวทางการจดัการสําหรับผูเกี่ยวของในระดับของสวนราชการ และกองทพัอากาศ ในการพิจารณามาตรการ

ควบคุม และปองกันภัยระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละระบบ 

ขอ ๒๖  การกาํหนดมาตรการ หรือระบบการรักษาความปลอดภัย ตองผานการประเมิน 

ความเส่ียง (Risk Assessment) ความออนแอ (Vulnerability) ภัย (Threat) ระบบสารสนเทศ เพื่อใหได

มาตรการปองกันที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละระบบ โดยการทาํแผนจัดการความเส่ียง  

(Risk Management Plan) 

ขอ ๒๗  การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตองดําเนนิการปองกนัใหถงึระดับที่สมดุล

กับความเส่ียงของระบบสารสนเทศที่ประเมินได 

ขอ ๒๘  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ ในฐานะหนวยงานที่รับผิด 

ชอบงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีหนาที่ดังนี ้

๒๘.๑  กําหนดและรักษานโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ 

กองทพัอากาศ 

๒๘.๒  เสนอแนะการแตงต้ังนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

ตามขอ ๙ 

 

                                                                                                                                                   ๒๘.๓... 



                                                                         - ๑๐ - 

๒๘.๓  กาํหนดหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ของกองทัพอากาศ 

๒๘.๔  ประเมนิความเส่ียงของระบบสารสนเทศ เพื่อระบุภัยที่จะเกิดกบัระบบ 

สารสนเทศของกองทพัอากาศ 

๒๘.๕  พฒันาหลักการ และกระบวนการดานการรักษาความปลอดภัยระบบ 

สารสนเทศและประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกบักองบัญชาการกองทพัไทย  

และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   ๒๘.๖  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

   ๒๘.๗  ใหมีการฝกอบรม สัมมนาและดูงาน เกี่ยวกับงานดานการรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

๒๘.๘  ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยที่ 

เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

   ๒๘.๙  ดําเนินการตรวจเยีย่ม เพื่อทําการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ 

สารสนเทศ (IT Security Audit) เพื่อพิจารณาใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามนโยบาย 

และแผนการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๒๘.๑๐  รายงานอันตรายทีอ่าจเกิดข้ึน หรือที่เกิดข้ึนแลวกับระบบสารสนเทศ 

ของกองทัพอากาศ ใหแกผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการทหารอากาศ 

   ๒๘.๑๑  ตรวจสอบหาหลักฐาน เมื่อมกีารละเมิดเพื่อการดําเนนิการทางกฏหมาย 

ตอไป 

ขอ ๒๙  นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งแตงต้ังโดยหัวหนาหนวยข้ึนตรง

กองทพัอากาศ มีหนาที่ดังนี ้

   ๒๙.๑  นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน มีหนาที ่

    ๒๙.๑.๑  กําหนดมาตรการปองกนัสําหรับพื้นที่ทีก่ําหนดใหมีการรักษาความ

ปลอดภัยตาม ขอ ๒๓ ตามผลการประเมนิความเส่ียงของระบบสารสนเทศ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

 ๒๙.๑.๒  ควบคุม ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมดของระบบงาน 

 ๒๙.๑.๓  ควบคุมและตรวจสอบการติดต้ังโปรแกรมเขาสูระบบสารสนเทศ 

ใหเปนไปตามความมุงหมายของทางราชการ 

 

                                                                                                                                                ๒๙.๑.๔... 



                                    - ๑๑ - 

 ๒๙.๑.๔  ควบคุม กํากับ ดูแลการเขาใชเครือขายระบบสารสนเทศในสวนที่

เกี่ยวของใหเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบกําหนด และแจงใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศของหนวยทราบ 

 ๒๙.๑.๕  รับผิดชอบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร รวมทั้งมาตรการปองกัน 

และการปรับแกไข 

 ๒๙.๑.๖  ศึกษา คนควา และติดตามขอมูลขาวสารเกีย่วกับการคนพบ 

จุดออนของระบบตาง ๆ หรือภัยรูปแบบใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ เพือ่ปรับปรุงมาตรการปองกนัให 

ทันสมยัเสมอ 

 ๒๙.๑.๗  พฒันากระบวนการรักษาความปลอดภัยรวมกบักรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 ๒๙.๑.๘  ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษา 

ความปลอดภัยที่เกีย่วของภายในสวนราชการ 

 ๒๙.๑.๙  ใหคําแนะนํากับผูเกี่ยวของใหมีความรูและปฏิบัติตามกระบวนการ 

รักษาความปลอดภัย 

    ๒๙.๑.๑๐  ใหคําแนะนํากับคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบ 

สารสนเทศของระบบงานในการจัดทาํแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

   ๒๙.๒  นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย มหีนาที ่

    ๒๙.๒.๑  กาํหนดมาตรการปองกันสําหรับพื้นที่ทีก่ําหนดใหมีการรักษา 

ความปลอดภัยตาม ขอ ๒๓ ตามผลการประเมินความเส่ียงของระบบสารสนเทศ และแจงใหผูเกีย่วของทราบ 

    ๒๙.๒.๒  ควบคุม ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมดของ 

สวนราชการ และหากมีการเช่ือมตอกับระบบสารสนเทศของระบบงาน ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทหาร

รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงานโดยเครงครัด 

 ๒๙.๒.๓  ควบคุมและตรวจสอบการติดต้ังโปรแกรมเขาสูระบบสารสนเทศ 

ใหเปนไปตามความมุงหมายของทางราชการ 

 ๒๙.๒.๔  ควบคุม กํากับ ดูแลการเขาใชเครือขายระบบสารสนเทศใหเปน 

ไปตามที่สวนราชการเจาของระบบสารสนเทศนัน้ ๆ กําหนด 

 ๒๙.๒.๕  รับผิดชอบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร และโปรแกรมประสงค 

รายอ่ืน ๆ รวมทั้งมาตรการปองกันอ่ืน ๆ และการปรับแกไข 

 ๒๙.๒.๖  ศึกษา คนควา และติดตามขอมูลขาวสารเกีย่วกับการคนพบจุดออน

ของระบบตาง ๆ หรือภัยรูปแบบใหม ๆ ของระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันใหทันสมัยเสมอ 

                                                                                               ๒๙.๒.๗... 



                       - ๑๒ - 

 ๒๙.๒.๗  ปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยตามคําแนะนาํของ 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 ๒๙.๒.๘  ตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยที่เกีย่วของภายในสวนราชการ 

 ๒๙.๒.๙  ใหคําแนะนํากับผูเกี่ยวของใหมีความรูและปฏิบัติตามกระบวนการ 

รักษาความปลอดภัย 

ขอ ๓๐  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีองคประกอบและหนาที ่ดังนี ้

 ๓๐.๑  องคประกอบของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

  ๓๐.๑.๑  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน 

ซึ่งแตงต้ังโดย หัวหนาสวนราชการ ผูรับผิดชอบระบบ ประกอบดวย 

      ๓๐.๑.๑.๑  หวัหนาสวนราชการ หรือ รองหัวหนาสวนราชการ 

ผูรับผิดชอบระบบ เปนประธาน 

๓๐.๑.๑.๒  หวัหนาหนวยข้ึนตรงของสวนราชการผูรับผิดชอบระบบ

เปนกรรมการ 

 ๓๐.๑.๑.๓  นายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ

ระบบงาน เปนกรรมการและเลขานกุาร 

 ๓๐.๑.๑.๔  ผูเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ตามขอ ๓๑ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปนกรรมการ 

  ๓๐.๑.๒  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย  

ซึ่งแตงต้ังโดยหัวหนาหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ หรือรองหวัหนาสวนราชการ 

เปนประธาน และมีกรรมการ ตามจํานวนที่เหมาะสมโดยมีนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ของหนวย เปนกรรมการ และเลขานุการ 

 ๓๐.๒  หนาทีข่องคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

๓๐.๒.๑  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบงาน 

มีหนาที ่

 ๓๐.๒.๑.๑  จดัทําแผนจัดการความเส่ียงสําหรับระบบสารสนเทศ 

ของระบบงาน                                                                                                                   

 ๓๐.๒.๑.๒  กาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะสําหรับ 

ระบบสารสนเทศของระบบงานตามแผนใน ขอ ๓๐.๒.๑.๑ หรือตามที่ไดรับการแนะนาํ 

                                                                                                                             ๓๐.๒.๑.๓... 



                                                           - ๑๓ - 

  ๓๐.๒.๑.๓  จัดทําแผนที่เกีย่วของ ดังนี ้

 ๓๐.๒.๑.๓(๑)  แผนการสํารองขอมูลของระบบ

สารสนเทศ 

 

 ๓๐.๒.๑.๓(๒)  แผนฟนฟูระบบสารสนเทศ 

 ๓๐.๒.๑.๓(๓)  แผนปองกนัภัยธรรมชาติของระบบ

สารสนเทศ 

 ๓๐.๒.๑.๓(๔)  แผนปองกนัอัคคีภัยของระบบ

สารสนเทศ 

 ๓๐.๒.๑.๓(๕)  แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) 

 ๓๐.๒.๑.๓(๖)  แผนปองกนัภัยที่สวนราชการนัน้

พิจารณาวาควรจัดทําตามสภาพแวดลอม 

  ๓๐.๒.๑.๔  จัดทําแผนผัง สถานทีท่ี่ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร  

และเครือขายคอมพิวเตอรของระบบงาน  

 ๓๐.๒.๑.๕  จดัทํารายการอปุกรณ สถานภาพการใชงานและ 

ผูรับผิดชอบ 

   ๓๐.๒.๑.๖  กาํหนดผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรแตละหนวยงาน

โดยใหมหีนาที ่ดูแล บํารุงรักษา ปองกนัภัย ตรวจสอบความพรอมใชงานตลอดจนควบคุมการใชงานอุปกรณ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไว 

    ๓๐.๒.๒  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของหนวย 

มีหนาที ่

    ๓๐.๒.๒.๑  จดัทําแผนจัดการความเส่ียงสําหรับระบบสารสนเทศ 

ของหนวย 

    ๓๐.๒.๒.๒  กาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะสําหรับ

ระบบสารสนเทศของระบบงานตามขอมูลจากแผนใน ขอ ๓๐.๒.๒.๑ หรือตามที่ไดรับการแนะนํา 

   ๓๐.๒.๒.๓  จดัทําแผนที่เกีย่วของตามความเหมาะสมดังนี ้

          ๓๐.๒.๒.๓(๑)  แผนการสํารองขอมูลของระบบ

สารสนเทศ 

 ๓๐.๒.๒.๓(๒)  แผนฟนฟูระบบสารสนเทศ 

                                                                                                ๓๐.๒.๒.๓(๓)... 
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  ๓๐.๒.๒.๓(๓)  แผนปองกนัภัยธรรมชาติของระบบ

สารสนเทศ 

 ๓๐.๒.๒.๓(๔)  แผนปองกนัอัคคีภัยของระบบ

สารสนเทศ 

 ๓๐.๒.๒.๓(๕)  แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) 

 ๓๐.๒.๒.๓(๖)  แผนปองกนัภัยที่สวนราชการนัน้

พิจารณาวาควรจัดทําตามสภาพแวดลอม 

  ๓๐.๒.๒.๔  จดัทําแผนผัง สถานทีท่ี่ติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร  

และเครือขายคอมพิวเตอรของหนวย 

    ๓๐.๒.๒.๕  จดัทํารายการอปุกรณ สถานภาพการใชงานและ

ผูรับผิดชอบ 

   ๓๐.๒.๒.๖  กาํหนดผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรแตละหนวยงาน

โดยใหมหีนาที ่ดูแล บํารุงรักษา ปองกนัภัย ตรวจสอบความพรอมใชงานตลอดจนควบคุมการใชงานอุปกรณ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไว 

ขอ ๓๑  ผูปฏิบัติหนาที่ดานระบบสารสนเทศที่เกีย่วของกับการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ นอกจากจะตองมีความรูและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ตามผนวก ก แลวใหมหีนาที่ดังนี ้

๓๑.๑  ผูบริหารระบบ (System Administrator) มีหนาทีดํ่าเนนิการใหผูใชที่ไดรับ 

อนุญาตเขาถงึระบบคอมพิวเตอรได วางระบบปองกนัการเขาถึงในระบบสารสนเทศใหพนจากผูไมเกี่ยวของ 

รักษาความลับ คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหระบบ ตามมาตรการปองกนัใน ขอ ๒๘ โดยกําหนด 

ใหมีกระบวนการพิสูจนทราบ (Authentication) กําหนดสิทธิ (Authorization) และบันทกึปูมใชงานที่เหมาะสม

(Audit Log) นอกจากนัน้ตองมีหนาที่ในการปฏิบัติตามแผนสํารองและกูขอมูล โดยหากเปนเครือขายดาน

ยุทธการควรตองกําหนดกระบวนการพิสูจนทราบที่ใชมากกวา password หรือเปน Multi-Factor 

Authentication เชน การใช Smart Card หรือ การอานลายนิว้มือ 

๓๑.๒  ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) มีหนาที่ดําเนนิการใหผูใชที่ได

รับอนุญาตเขาถึงฐานขอมูลได วางระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูลใหพนจากผูไมเกี่ยวของ รักษาความลับ  

คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหฐานขอมูล ตามมาตรการปองกันใน ขอ ๒๘ 

๓๑.๓  ผูบริหารเครือขาย (Network Administrator) มีหนาที่ดําเนนิการเพื่อใหผูไดรับ

อนุญาตสามารถเขาถึงระบบเครือขายได วางระบบปองกันการเขาถงึเครือขายใหพนจากผูไมเกี่ยวของ รักษา

ความลับโดยการเลือกใชการเขารหัสที่เหมาะสม คงสภาพและสรางสภาพพรอมใชงานใหระบบเครือขาย 

                                                                                                             รวมถึง... 
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รวมถึงดูแลการเช่ือมตออุปกรณคอมพิวเตอร ทางกายภาพใหตรงตามการใชงานที่ไดกําหนดไว ตามมาตรการ

ปองกันใน ขอ ๒๘ 

๓๑.๔  ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) มีหนาที่ดําเนนิการใหผูใชที่ไดรับอนุญาต 

สามารถเขาถงึโปรแกรมได ตรวจหาขอบกพรอง หรือส่ิงอ่ืนใดทีเ่ปนภัยตอโปรแกรม เพื่อกาํจัดกอนนาํเขาสู 

ระบบสารสนเทศ ตามมาตรการปองกนัใน ขอ ๒๘ 

ขอ ๓๒  ผูไดรับอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี ้

๓๒.๑  ปฏิบัติตามมาตรการใน ขอ ๒๘ 

๓๒.๒  ดําเนินการใด ๆ กับขอมูลเฉพาะที่ไดรับอนุญาตแลวเทานัน้ และตองปฏิบัติ 

ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศอยางเครงครัด 

 ๓๒.๓  ใชระบบสารสนเทศอยางระมัดระวัง ถูกตองตามกระบวนการรักษา 

ความปลอดภัย และใชในกจิการงานที่ไดรับอนุญาต หรือไดรับมอบหมายเทานัน้ 

 ๓๒.๔  ตรวจสอบโปรแกรมประสงครายกอนนาํมาใชงานในระบบ 

 ๓๒.๕ ไมนาํโปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาต หรือไมเกี่ยวของกับภารกิจหนาที ่ที่ไดรับ 

มอบหมายเขาสูระบบสารสนเทศ 

 ๓๒.๖  เก็บรักษาและใชงานบัญชีผูใช (User Account) ซึ่งประกอบดวยช่ือผูใช  

(user name) และรหัสผาน (Password) ใหเหมาะสม และเก็บรักษารหัสผาน (Password) ใหเปนไปดวยความ

ปลอดภัย ไมร่ัวไหลถงึบุคคลอ่ืน 

ขอ ๓๓  ผูรับผิดชอบอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงานตามที่ไดรับการมอบหมายจาก

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตองปฏิบัติและดําเนนิการ ดังนี ้

๓๓.๑  ดําเนนิการตามมาตรการปองกัน ในขอ ๒๙ และหนาที่ตาม ขอ ๓๐.๒.๑.๖ 

๓๓.๒  ดูแลการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในพื้นทีท่ี่รับผิดชอบ 

๓๓.๓  ดูแลสภาพแวดลอมการใชงานใหเหมาะสม 

ขอ ๓๔  การกาํหนดรหัสผาน (Password) ที่เหมาะสมสําหรับผูใชทุกระดับมีขอกําหนดข้ันตํ่า 

ดังนี้  

   ๓๔.๑  มีความยาวอยางนอย ๘ ตัวอักษร 

   ๓๔.๒  ประกอบไปดวยตัวอักษรพิมพเล็ก พมิพใหญ ตัวเลขและอักขระพิเศษ 

   ๓๔.๓  จะตองไมมีขอมูลเกีย่วกับผูใช เชน วันเกิด ชื่อเลน หมายเลขโทรศัพทจดจํา

รหัสผานแทนการเขียนบันทกึ  หากเจาของรหัสผานลืมรหัสผาน หรือตองการแกไขใหเจาของรหัสผานแจง 

ผูดูแลระบบ ใหดําเนินการ 

                                                                                                                                                  ๓๔.๔... 



                                                                         - ๑๖ -           

   ๓๔.๔  ตองเปล่ียนรหัสผานตามชวงเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม สําหรับ

ระบบที่มีความสําคัญ 

   ๓๔.๕  ความรับผิดชอบในการใชงาน Username และ Password เปนของเจาของ

ผูใชงาน ตองไมโอนสิทธหิรือยินยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานของตน  ตองไมเปดเผยรหัสผานใหแกผูใดทัง้ส้ิน  

รวมถึงผูดูแลระบบสารสนเทศ  

   ๓๔.๖  สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญ ตองไมใชรหัสผานเดียวกนัสําหรับ

เขาถึงระบบทัว่ไป  

   ๓๔.๗  ไมใชรหัสผานรวมกบัผูอ่ืนโดยเด็ดขาด  แมวาจะเปนผูรวมงานที่ตองใชแฟม 

ขอมูลเดียวกนั ทุกคนที่ไดรับอนุญาตจะตองมีรหัสผานเปนของตนเองในการเขาใชขอมูลดังกลาว 

  

หมวด ๓ 

การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 

(Computer System Security) 

 

ขอ ๓๕  การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร เปนมาตรการควบคุมและปองกัน  

เพื่อยนืยนัถึงความถกูตอง สิทธิการเขาใช ความลับ และความพรอมใชงานของสารสนเทศท่ีดําเนนิการ หรือที่

เก็บรักษาในระบบคอมพิวเตอร 
 

สวนที่ ๑ 

การรักษาความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร 

(Computer Equipment Security) 
 

ขอ ๓๖  การรักษาความปลอดภัยอุปกรณคอมพิวเตอร มีความมุงหมาย เพื่อกาํหนดมาตรการ 

ปองกันการเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร การร่ัวไหล และความเสียหายของขอมูลที่เกดิจากจุดออน หรือ

ขอบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางสภาพความพรอมใชงานของ

อุปกรณคอมพิวเตอร                                                                                                                                     

ขอ ๓๗  อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบสารสนเทศของทุกหนวย หรือทกุชุด ตองมีการกําหนด 

ผูรับผิดชอบ และจัดทํารายละเอียดที่จาํเปน เชน ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาใช การใชงาน ตลอดจนระดับของ 

การปองกัน เปนตน 

                                                                                                                       ขอ ๓๘... 
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ขอ ๓๘  การจดัเก็บส่ิงบันทกึที่สามารถแสดงผล หรือส่ือความเปนสารสนเทศที่มีชัน้ความลับได 

เชน จานบันทกึ ซีดีรอม และอื่น ๆ ที่นาํมาแสดงผลโดยระบบคอมพิวเตอรได หากแสดงช้ันความลับไวในที ่

ดังกลาวไมได ใหพทิักษรักษาตามช้ันความลับนัน้ และใหเก็บในกลอง หรือหีบหอ ซึง่มีเคร่ืองหมายแสดงชั้น

ความลับนั้น ๆ และหามมิใหผูใดมีการใชงานส่ือบันทกึขอมูลที่เคล่ือนที่ได (Removable Storage Devices)  

ในสายงานที่เกี่ยวของกับงานดานยุทธการที่มีชั้นความลับ เวนแตผูทีไ่ดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร และหากมีการกระทาํความผิดเกีย่วของกับส่ือบันทึกขอมูลที่เคล่ือนที่ไดนัน้ 

เจาของผูลงทะเบียนตองรับผิดชอบ 

ขอ ๓๙  ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตรวจสอบอุปกรณทีน่ํามาติดต้ัง

ใหมทกุคร้ัง วาไดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย สําหรับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูแลว ใหตรวจ 

สอบทุกรอบ ๓ เดือน หรือเมื่อมีเหตุอันควรแกการตรวจสอบ และรายงานใหหวัหนาสวนราชการทราบเม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาการตรวจสอบ  

ขอ ๔๐  การเคล่ือนยายอุปกรณคอมพิวเตอรเขา - ออก นอกพืน้ที่ใชงานระบบสารสนเทศ 

ของสวนราชการ หรือการเคล่ือนยายทีม่ผีลทําใหสภาวะการทาํงานของอุปกรณเปล่ียนแปลงไป จะตองแจง  

และขออนุญาตตามลําดับชัน้ถึงนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการ และใหผู

รับผิดชอบพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการตรวจสอบความปลอดภัยกอนการเคลื่อนยายทกุคร้ัง 

ขอ ๔๑  กอนนําอุปกรณคอมพิวเตอรไปซอมบํารุง หรือจําหนายขายซากใหบุคคลภายนอก 

กองทพัอากาศ หรือนาํอุปกรณคอมพิวเตอรกลับไปใชในงานของภารกิจใหมภายหลังจากใชในงานของ 

ภารกิจอ่ืน ๆ มาแลว หรือตองการทําลายขอมูล เมื่อหมดความจําเปนในการใชงานแลว หรือเปนการโอนสิทธ ิ

การถือครองอุปกรณคอมพิวเตอรในลักษณะอ่ืน ๆ ตองทําลายขอมูลทั้งหมดทีม่ีชั้นความลับต้ังแต “ลับ” ข้ึนไป 

ที่อยูในอุปกรณดังกลาวไมใหสามารถกูคืนมาใชงานไดอีก 

            ในกรณีที่นาํอุปกรณคอมพิวเตอรไปซอมภายนอกกองทัพอากาศ และมีการเปล่ียน 

ชิ้นสวน เพื่อทดแทนช้ินสวนที่ชํารุดเสียหาย ใหนายทหารรักษาปลอดภัยระบบสารสนเทศของสวนราชการที่

ดําเนนิการซอมบํารุงติดตามนําช้ินสวนดังกลาวกลับมาดําเนนิการใหถูกตองตอไป 

                                                                           สวนที ่๒ 

การรักษาความปลอดภัยการโปรแกรม 

(Program Security) 

 ขอ ๔๒  การรักษาความปลอดภัยการโปรแกรม มีความมุงหมาย เพื่อขจัดการใชประโยชน 

จากจุดออน หรือขอบกพรองของโปรแกรมในการทําอันตรายระบบสารสนเทศ 

                                                                                                                        ขอ ๔๓... 



                                               - ๑๘ - 

ขอ ๔๓  ผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อนาํไปใชในระบบสารสนเทศ ตองพัฒนาโปรแกรมตามหลัก 

วิชาการทีย่อมรับโดยทั่วไป และยินยอมใหทําการตรวจสอบไดตลอดเวลา รวมทั้งแสดงรายละเอียดที่จําเปน 

ตอการรักษาความปลอดภัยไวที่รหัสตนทาง (Source Code) เชน ชื่อผูเขียน วัน เดือน ปที่เขียน หรือปรับปรุง 

วัตถุประสงค ระดับการปองกัน สําหรับขอมูลที่จาํเปนตองใชในการพฒันา เชน ความสัมพันธที่สามารถ 

เชื่อมโยงไปถึงโปรแกรมหรือขอมูลลับอ่ืน ๆ หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหนาํโปรแกรมไปใชงานไดใหเพิ่มเติมไวใน

เอกสารคูมือ  

ผูพัฒนาโปรแกรมทั้งที่เปนบุคลากรทางคอมพิวเตอรของกองทพัอากาศและบุคคล 

ภายนอกที่รับจัดทําโปรแกรมใหกองทพัอากาศ ตองคํานึงถงึความปลอดภัยในทุกข้ันตอนของการพัฒนา 

โปรแกรม รวมทั้งรับผิดชอบตอการรักษาความลับของขอมูลและความถูกตองของโปรแกรม จดัทําเอกสาร 

หรือคูมือประกอบการใชงานสําหรับผูพัฒนาโปรแกรมและผูใช และพัฒนาโปรแกรมใหตรงตามวัตถุประสงค 

ของทางราชการเทานัน้ ใหใชเฉพาะซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ เพื่อปองกันโปรแกรมประสงคราย 

หากเปนโปรแกรมสําเร็จรูป เชน โปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรือ โปรแกรมสํานกังาน ตองมีการปรับปรุง 

ใหทนัสมัยตลอดเวลาเพื่ออุดชองโหวและเปนการปองกนัโปรแกรมประสงคราย 

ขอ ๔๔  การพฒันาโปรแกรมประยุกตใหสวนราชการ ผูมีสิทธิและอํานาจในสารสนเทศน้ัน 

เปนผูพจิารณาคุณสมบัติของผูที่สามารถใชงานโปรแกรมดังกลาวไดตามสิทธ ิ

 

หมวด ๔ 

การรักษาความปลอดภัยระบบส่ือสาร 

(Data Communication Security) 

ขอ ๔๕  การรักษาความปลอดภัยระบบส่ือสาร เปนมาตรการควบคุมและปองกนัเพือ่ยืนยนั 

ถึงความถกูตองของการโอน การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ หรือการติดตอกันในลักษณะใดลักษณะหนึง่ผานทาง

ระบบส่ือสารขอมูลวาไดกระทําโดยผูมีอํานาจหนาที่และปองกนัผูไมเกี่ยวของเขาถงึระบบสื่อสาร 

ขอ ๔๖  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัระบบเครือขายคอมพวิเตอร (Computer Network 

Security) เปนการรักษาความปลอดภัยระบบส่ือสาร มคีวามมุงหมาย เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกนั

การเขาถงึระบบเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต ความลับร่ัวไหลการบดิเบือน และการทําลายสารสนเทศใน 

ระหวางสงผานทางระบบเครือขายคอมพวิเตอร                                                                                                              

ขอ ๔๗  สวนราชการเจาของเร่ืองสารสนเทศในเครือขายระบบสารสนเทศ ผูมีสิทธิและอํานาจ 

ในสายงาน ทีม่ีการติดตอแลกเปล่ียนสารสนเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เปนผูพิจารณาคุณสมบัติ 

                                                                                                                       ของผูใช... 



                                               - ๑๙ - 

ของผูใชที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึง และดําเนินการกับสารสนเทศดังกลาว รวมทัง้พิจารณาระดับของการปองกนั

ที่ตองการ โดยหากมีการแลกเปล่ียนกับหนวยงานนอกกองทัพอากาศ ตองไดรับการตรวจสอบระดับความ

ปลอดภัยที่เหมาะสมจาก กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

  ขอ ๔๘  การสงสารสนเทศทีม่ีชั้นความลับผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร จะตองไดรับอนุมัติ

จากเจาของเร่ืองสารสนเทศ ผูมีสิทธิและอํานาจในสายงาน ทีก่ําหนดช้ันความลับนัน้กอน เมื่อไดรับอนุมัติแลว 

สารสนเทศกําหนดช้ันความลับจะตองสงเขารหัส (Encryption) โดยมาตรฐานที่ไดรับการรับรองแลวจาก 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ ผูมีสิทธิและอํานาจในสายงานสามารถกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติของการเขาใชที่สอดคลองกับระเบียบนี ้

  ขอ ๔๙  หากมีการใชเครือขายไรสายทั้งในดานยุทธการ และธุรการตองมีการปองกนัทัง้การ

พิสูจนทราบและการเขารหสั โดยตองมกีารข้ึนทะเบียนอุปกรณ (WiFi Access Point)  เพื่อตรวจสอบและ 

ยืนยนัความปลอดภัยจากกรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

  ขอ ๕๐  หามมิใหเครือขายทางดานยุทธการเช่ือมตอกบัระบบอินเทอรเน็ตหรือระบบอ่ืน ๆ  

ของหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ ยกเวนแตที่ไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก กรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 

หมวด ๕ 

การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security) 

ขอ ๕๑  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เปนมาตรการปองกนัสารสนเทศท่ีอยูในระบบ 

จากการเขาถงึ ดวยการรักษาความลับไมใหร่ัวไหล การคงสภาพขอมูล และการสรางสภาพพรอมใชงานใหแก 

ผูมีสิทธ ิรวมถงึมาตรการปองกันอ่ืน ๆ ที่จาํเปน 

สวนที่ ๑ 

การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล 

(Database Security) 

ขอ ๕๒  การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล มีความมุงหมาย เพื่อกาํหนดมาตรการปองกัน

ฐานขอมูลจากการเขาถึงการเปล่ียนแปลง การโอนถายขอมูล หรือการกระทําใด ๆ โดยผูไมเกี่ยวของ ตลอดจน

การเตรียมระบบสํารองและการฟนฟูระบบ 

                                                                                                                          ขอ ๕๓... 



                                               - ๒๐ - 

ขอ ๕๓  ขอมลู ขาวสาร สารสนเทศทุกประเภท ในฐานขอมูลตองไดรับการจัดระดับการปองกนั 

ผูมีสิทธิเขาใชหรือดําเนนิการ รวมทัง้รายละเอียดอ่ืน ๆ ทีจ่ําเปนตอมาตรการรักษาความปลอดภัย และหากเปน

ขอมูลที่มีชัน้ความลับ ตองมกีารเขารหัสในการจัดเก็บที่เหมาะสม โดยใชรูปแบบการเขารหัสตามมาตรฐานที ่

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศกาํหนด                                      

ขอ ๕๔  สวนราชการเจาของฐานขอมูล ผูมสิีทธิและอํานาจในสายงาน เปนผูพิจารณา 

คุณสมบัติของผูใชและโปรแกรมที่ไดรับอนญุาตใหกระทาํการใด ๆ กับขอมูลนั้นไดตามสิทธิ และจัดใหมีแฟม 

ลงบันทึกเขาออกและการใชงาน (Audit Log) การใชงานสําหรับฐานขอมูลตามความจําเปน เพื่อประโยชน 

ในการตรวจสอบความถกูตองของการใชงานฐานขอมูล 

ขอ ๕๕  ในกรณีฐานขอมูลทีม่ีการใชรวมกนัระหวางราชการใหจัดทําขอตกลงการใช 

ขอ ๕๖  ตองมกีารจัดทาํแผนสํารองและกูขอมูลที่เหมาะสม และหากเปนขอมูลเกี่ยวกบังาน 

ดานยทุธการตองมีการสาํรองขอมูลอยางนอย ๒ ชุด โดยเก็บไวในพืน้ที่ปฏิบัติงาน ๑ ชุดและเก็บไวหางจากจุด 

ที่มีการติดต้ังใชอีก ๑ ชุด สําหรับระบบอ่ืน ๆ ใหกาํหนดตามความเหมาะสม 

 

สวนที่ ๒ 

การจัดการสารสนเทศ 

(Information Management) 

 

ขอ ๕๗  การจดัการสารสนเทศ มีความมุงหมาย เพื่อกาํหนดมาตรการปองกันและควบคุมการ

ใชสารสนเทศท่ีมีชัน้ความลับในรูปแบบตาง ๆ 

ขอ ๕๘  ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการแสดงชัน้ความลับของสารสนเทศ ปฏิบัติดังนี ้

๕๘.๑  สารสนเทศที่จัดทาํในรูปแบบเอกสารหรือรายงาน ใหแสดงหรือพิมพตัวอักษร

ตามช้ันความลับกึ่งกลางหนาทั้งดานบน และดานลางของทุกหนาเอกสารที่มีชัน้ความลับนัน้ โดยใชตัวอักษร 

ที่มีขนาดใหญกวาที่ใชในขอความปกติ และใชสีหรือความเขมของตัวอักษรที่มีขนาดใหญ 

๕๘.๒  สารสนเทศที่จัดทาํในรูปแบบ ภาพเขียน เรขา ภาพถาย แผนที่ แผนภูม ิ 

แผนผัง ใหแสดงหรือพิมพตัวอักษรตามชัน้ความลับ เชนเดียวกับ ขอ ๕๘.๑ โดยใหแสดงชั้นความลับใหปรากฏ

เห็นไดชัดเจน หรือแสดงไวใกลชื่อภาพ หรือมาตราสวน 

๕๘.๓  ในการแสดง นาํเสนอ หรือพูดถงึสารสนเทศที่มีชัน้ความลับ ใหผูแสดงหรือ 

ผูพูดแจงใหผูดู หรือผูฟงทราบชั้นความลับที่กําหนดของสารสนเทศนัน้ ๆ หากแสดงภาพฉายบนจอภาพให 

แสดงชั้นความลับดวยอักษร ทั้งกอนและเมื่อเสร็จส้ินการแสดง การนาํเสนอหรือพูดแลว 

                                                                                                                                                 ๕๘.๔... 
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 ๕๘.๔  สารสนเทศที่กาํหนดชั้นความลับ จะตองวางระบบปองกนัมิใหผูไมมีหนาที ่

เกี่ยวของเขาถงึและแกไข ลบลาง หรือทาํลายโดยพลการ และหากมีขอมูลที่เปนช้ันความลับหลายชั้นความลับ

อยูในแฟมขอมูลเดียวกนั ใหกําหนดช้ันความลับสูงสุดของสารสนเทศน้ันไวที่แฟมขอมูลดังกลาว 

ขอ ๕๙  การจดัทําซํ้า หรือจัดทาํสําเนาขอมูลสารสนเทศท่ีกําหนดชั้นความลับ ตองไดรับ 

อนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเรื่องสารสนเทศ ที่กาํหนดช้ันความลับนัน้ และใหรวมหมายถงึ 

การสั่งงานระบบคอมพิวเตอรใหจัดการพมิพออกเปนเอกสารลับนัน้ดวย 

ขอ ๖๐  การปรับ และยกเลิกชั้นความลับของสารสนเทศ ใหเจาของสารสนเทศตรวจสอบ 

อยูเสมอวาช้ันความลับของสารสนเทศท่ีกาํหนดไวแตเดิมยังจาํเปนตองใชอยูหรือไม เพราะสารสนเทศ 

อาจลดชั้น เพิม่ชั้นหรือยกเลิกช้ันความลับไดตามความจาํเปน และควรลดช้ันลงทุกโอกาสเทาที่กระทําได 

เพื่อลดภาระในการรักษาความปลอดภัย 

ขอ ๖๑  สารสนเทศที่ไดรับจากรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ หากรัฐบาล 

หรือองคการนัน้ ๆ ไดกําหนดช้ันความลับไว จะตองปฏิบัติตอสารสนเทศนัน้เทาเทียมกับสารสนเทศที่กําหนด 

ชั้นความลับ 

ขอ ๖๒  การเผยแพรขอมูล ขาวสาร หรือสารสนเทศใด ๆ ของทางราชการผานส่ือทางระบบ 

สารสนเทศใหเปนไปตามระเบียบ คําส่ังของสวนราชการและกองทพัอากาศที่เกีย่วของ โดยใหมีการเผยแพร 

เทาที่จําเปนตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทัง้ใหบุคลากรของกองทพัอากาศ

ระมัดระวังการใหขอมูลผานชองทางที่ไมเปนทางการดวย โดยใหยึดถอืตามแนวทางของกฏหมาย ดังกลาว

เชนกนั 

ขอ ๖๓  สารสนเทศที่กาํหนดชั้นความลับ “ลับที่สุด” และ “ลับมาก” ทีใ่ชรวมกันระหวาง 

สวนราชการตองแบงระดับการเขาถึงสารสนเทศตามหนาที่ของผูใช 

ขอ ๖๔  สารสนเทศที่อยูในระบบคอมพิวเตอร หากสารสนเทศเปนราง หรือสําเนาของเอกสาร 

ที่มีชัน้ความลับ จะตองแสดงช้ันความลับเชนเดียวกับเอกสารตนฉบับ ในกรณีที่เอกสารตนฉบับไดดําเนินการ

ทําลายแลวใหลบทิ้งสารสนเทศที่อยูในระบบคอมพิวเตอรนั้นดวย โดยการทาํลายแบบไมใหสามารถกูขอมูล 

กลับคืนไดภายหลัง 

ขอ ๖๕  กุญแจเพื่อการเขาและถอดรหัสลับ (Encryption and Decryption Key) ทกุชนิดที ่

ใชในการเขารหัสระบบสารสนเทศใหจัดเปนสารสนเทศที่มีชัน้ความลับ “ลับ” ข้ึนไป ตองจํากัดการเขาถึงเทาที ่

จําเปน โดยมีขนาดของกุญแจ (จํานวน bit) ที่เหมาะสมและควรเปล่ียนตามวาระ ดังนี ้
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๖๕.๑  ตามหวงระยะเวลาอยางนอย ๓ เดือนตอหนึ่งคร้ัง หรือ ตามความจําเปนหาก

เกี่ยวของกับงานดานยทุธการ แตตองไมกําหนดระยะเวลาที่แนนอนได 

๖๕.๒  เมื่อมกีารเปล่ียนเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับการเขารหัส พรอมทั้งส่ังยกเลิกกญุแจ

เพื่อเขาและถอดรหัสลับ (Encryption and Decryption Key) เดิม 

๖๕.๓  เมื่อความลับร่ัวไหลหรือสงสัยวาความลับร่ัวไหล 

ขอ ๖๖  รหัสผาน (Password) ของผูใช ที่ใชในระบบสารสนเทศใหจัดเปนสารสนเทศที่ม ี

ชั้นความลับ “ลับ” ข้ึนไป และใหผูใชทุกคนปฏิบัติตามวิธกีารรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับรหัสผานประจําตัว 

 

หมวด ๖ 

การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมดิการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 

ขอ ๖๗  การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีความ 

มุงหมาย เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติเมื่อเกดิการละเมิดการรักษาความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศของ

กองทพัอากาศ และลดความเสียหายที่เกดิข้ึนจากการกระทําที่ฝาฝน หรือละเลยใหเหลือนอยที่สุด พรอมทั้ง

ตรวจสอบ คนหาสาเหตุ ผลเสียหายเพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันการละเมิดที่จะเกิดข้ึนซํ้าอีกกับกาํหนด

วิธีดําเนินการตอผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

ขอ ๖๘  การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีดังนี ้

๖๘.๑  เมื่อตรวจพบ หรือสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบ 

สารสนเทศ หรือมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา และนายทหารรักษา 

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศทราบโดยเร็วที่สุด 

๖๘.๒  ใหนายทหารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ดําเนินการดังนี ้

 ๖๘.๒.๑  รายงานข้ันตนตอ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ทหารอากาศ เพื่อการคนหาและพิสูจนหลักฐานทางดิจติอลที่อยูในอุปกรณคอมพิวเตอร (Computer Forensic)  

หากพบวาเปนการละเมิดตอสารสนเทศทีม่ีชั้นความลับใหแจง กรมขาวทหารอากาศ ในฐานะสายวิทยาการ

รักษาความปลอดภัยทราบดวย 

 ๖๘.๒.๒  ลดความเสียหายเบ้ืองตน โดยการระงับใช แกไข หรือยกเลิก 

ระบบสารสนเทศที่สงสัยวาถูกละเมิดนั้น หากเปนสารสนเทศที่มีชัน้ความลับจะตองแจงใหเจาของเร่ือง

สารสนเทศท่ีมชีั้นความลับนัน้ทราบ เพื่อพจิารณายกเลิกช้ันความลับ 
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 ๖๘.๒.๓  สํารวจความเสียหายทีเ่กิดจากการละเมิด ตรวจสอบสาเหตุและ 

จุดออน หรือขอบกพรองที่กอใหเกิดการละเมิดโดยใหมผูีแทนจาก กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ทหารอากาศ และกรมขาวทหารอากาศรวมในการตรวจสอบสาเหตุดวย 

 ๖๘.๒.๔  รายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนให กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสารทหารอากาศทราบ พรอมทั้งแนวทางปองกนัมิใหเกิดการละเมิดซ้ํา 

 ๖๘.๒.๕  หากปรากฏหลักฐาน หรือสงสัยวาระบบสารสนเทศถกูจารกรรม 

ใหรายงานใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศทราบ เพื่อแกไขโดยเร็วที่สุด 

ขอ ๖๙  หนาที่และความรับผิดชอบของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

เมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีดังนี ้

๖๙.๑  แจงใหสวนราชการเจาของสารสนเทศรวม ทราบโดยเร็วที่สุด 

๖๙.๒  แตงต้ังคณะกรรมการรวมกับสวนราชการที่มีการละเมิดการรักษาความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผูรับผิดชอบและผูกระทําผิดโดยเร็วที่สุด 

๖๙.๓  แจงใหสวนราชการตนสังกัด ลงโทษผูรับผิดชอบและผูกระทําผิดตอการละเมดิ 

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตามกรณทีี่กอใหเกิดความเสียหายตอระบบ หรือสงตัวผูกระทําผิด 

ไปดําเนินการตามกฎหมายแลวแตกรณี 

๖๙.๔  ส่ังใหแกไขขอบกพรอง และปองกนัมิใหเกิดเหตุการณซ้ําข้ึนอีก 

ขอ ๗๐  หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการทีม่ีผูละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศ 

๗๐.๑  ลงโทษหรือลงทัณฑทางวนิัยกับผูละเมิด และผูรับผิดชอบตอการละเมิดดังกลาว 

ตามความเหมาะสม เพื่อมิใหเกิดการละเมิดซ้ําข้ึนอีก ในกรณีผูละเมิดเปนบุคคลภายนอกกองทัพอากาศ  

ใหหนวยเกี่ยวของดําเนนิการตามกฎหมายตอไป 

๗๐.๒  หากกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง หรือเขาขายความผิด 

ตามกฎหมาย ใหสงตัวไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

๗๐.๓  พิจารณาขอมูลสารสนเทศที่มีชัน้ความลับ รหัสประมวลลับ (Code) กุญแจ 

เขาและถอดรหัสที่อยูในความรับผิดชอบ หากไดรับความเสียหาย ร่ัวไหล หรือไดรับความกระทบกระเทือน  

ตองดําเนนิการแกไขโดยเร็วที่สุด 

 ๗๐.๔  กาํหนดมาตรการปองกันเพิ่มเติม เพื่อขจัดความเสียหายทีจ่ะเกดิการละเมิด 

ซ้ําหรือเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติ ยกเลิกโปรแกรม และอ่ืน ๆ 
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๗๐.๕  หากกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสารสนเทศ และตองเสียคาใชจาย 

ในการกูคืนมา ใหสวนราชการเรียกรองคาเสียหายสวนนี ้เพื่อเปนคาใชจายในการกูระบบดวย 

ขอ ๗๑  ในกรณีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ อันกอใหเกิดความ

เสียหายตอระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศอยางรายแรง ใหกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหาร

อากาศ ส่ังการแกไข เปล่ียนแปลงระบบ แผนงาน และวธิีปฏิบัติไดตามความจาํเปนและความเหมาะสม 

ขอ ๗๒  เพื่อใหการดําเนนิมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

ตามระเบียบนีเ้ปนไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว ใหคําศัพทคอมพวิเตอรที่เกีย่วของ มีความหมายตาม 

ผนวก ข 

    

                                ประกาศ  ณ  วนัที ่    ๒๐     พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 

 (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ 

                                                                                    (อิทธพร   ศุภวงศ) 

     ผูบัญชาการทหารอากาศ 
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หน.คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ., 

สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ., 
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ผนวก ก 

หนาทีก่ารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแบงตามบทบาท 

 

๑.  ผูบริหารระบบ (System Administrator) มีความรูดานฮารดแวร ซอฟตแวรระบบ 

เปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี ้

๑.๑  บริหารและดูแลอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งเปนแมขายบริการแกหนวยตาง ๆ ของ 

สวนราชการ 

๑.๒  ควบคุมและตรวจสอบการใชงานระบบ 

๑.๓  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การบาํรุงรักษาระบบ 

๑.๔  รักษาความปลอดภัยระบบ เชน รักษาความลับ ความคงสภาพและความพรอมใชงาน 

๒.  ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) มีความรูดานการจัดการฐานขอมูล 

ระบบคอมพิวเตอรเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี ้

๒.๑  ควบคุมดูแลฐานขอมลู เชน การรวบรวม การเพิม่ การเปล่ียนแปลง 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 และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี ้

๓.๑  กาํหนดเลขที่อยูไอพี (IP Address) ใหคอมพิวเตอรในเครือขายของสวนราชการ 

โดยประสานกับสวนราชการหรือผูบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกองทัพอากาศ 

๓.๒  กาํหนดบัญชีผูใช (Account) และรหัสผาน (Password) ของผูใชภายในเครือขาย 

ที่รับผิดชอบ 

๓.๓  ดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในสวนราชการ 

๓.๔  ดูแลโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณทีเ่กี่ยวกับระบบเครือขาย  

๓.๕  รักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย เชน รักษาความลับ ความคงสภาพกําหนด 

การเขารหัส และความพรอมใชงานใหระบบเครือขาย 

 

                           

                                                                                                              ๔. ผูเขียน... 
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๔.  ผูเขียนโปรแกรม (Programmer) มีความรูเร่ืองระบบคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอรและฐานขอมูลเปนอยางนอย และรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดังนี ้

๔.๑  เขียนและพัฒนาโปรแกรมที่ไดรับมอบหมาย 

๔.๒  จัดหาขอมูลเพื่อทดสอบโปรแกรม 

๔.๓  ดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนา 

๔.๔  รักษาความปลอดภัยโปรแกรม เชน รักษาความลับ ความคงสภาพ 

และความพรอมใชงานใหโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ผนวก ข 

คําศัพทคอมพวิเตอรที่เกีย่วของ 

๑.  Account ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพวิเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: บัญชีผูใช 

อธิบายความหมาย 

: เปนสัญลักษณหรือชุดของตัวอักษรเรียงติดตอกัน มีลักษณะเปนหนึง่เดียว 

(Unique) ไมซ้ํากัน เพื่อเปนการระบุตัว (Identification) เจาของบัญช ีหรือกลุมคนทีส่ามารถเขาถงึระบบได 

บัญชีผูใชเปนเคร่ืองมอืรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคูกับรหัสผาน (Password) 

๒.  Application ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: การประยุกต 

อธิบายความหมาย 

: งานทีท่ําดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหไดผลลัพธ 

ตามที่ตองการ เชน งานออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรม งานพยากรณทางธุรกิจ งานดานการจัดการ

สถานพยาบาล เปนตน การประยุกต มีความหมายรวมถึงโปรแกรมประยุกต หรือโปรแกรมใชงาน (Application 

Program) และซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 

๓.  Computer Network ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพวิเตอร  

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: เครือขายคอมพิวเตอร, ขายงานคอมพิวเตอร 

อธิบายความหมาย 

: เปนคํากลาวโดยทั่ว ๆ ไปของการเช่ือมตอส่ือสารกันระหวางระบบคอมพิวเตอร  

ต้ังแต ๒ ระบบข้ึนไป หรือระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับเคร่ืองปลายทาง (Terminals) ทั้งหลาย เพื่อใหสามารถ

นําขอมูล โปรแกรมรวมทัง้อุปกรณรอบขางมาใชงานรวมกันได โดยมีอุปกรณในระบบส่ือสารเปนตัวเช่ือมโยง 

๔.  Decryption / Encryption ยังไมมีการกาํหนดไวในศัพทคอมพิวเตอร  

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: การถอดรหัสลับ / เพื่อการเขารหัสลับ 

อธิบายความหมาย 

: การถอดรหัสลับ (Decryption) 

(๑) กระบวนการนําขอความ (Message) ที่ผานการเขารหัสลับ (Encrypted) แลว 

มาแปลงกลับใหเปนขอความด้ังเดิม (Original Meaningful Message) หรือขอความธรรมดา (Plaintext)  

เปนความหมายที่ตรงกันขามกับคําวา การเขารหัสลับ 

 

                                                                                                     (๒) กระบวน... 
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(๒) กระบวนการที่ตรงขาม คือ การแปลงขอความที่เขารหัสลับแลวใหกลับไปอยูใน 

รูปแบบปกติ คําที่มีความหมายเหมือนกนัคือ เขารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode) หรือ เขารหัส 

(Encipher) และถอดรหัส (Decipher) ซึ่งใชแทนคําวา เขารหัส (Encrypt) และถอดรหัส (Decrypt) และเรียก

ระบบที่มีการเขารหัสลับและถอดรหัสลับวา ระบบการเขารหัสลับ (Cryptosystem) 

: การเขารหัสลับ (Encryption) 

(๑) เปนขบวนการเขารหัสใหขอความเพื่อทาํใหไมทราบความหมายที่แทจริงของ 

ขอความดังกลาว 

(๒) กระบวนการเขารหัส (Encode) หรือการเขารหัสลับ (Encryption) ใหแกขอมูล 

(Data) ใด ๆ กต็ามซ่ึงตองการรหัสเฉพาะเจาะจง (Specific Code) หรือ กุญแจ (Key) สําหรับการแปลงใหกลับ 

มาเปนขอมูลด้ังเดิม (Original data) 

(๓) เปนการเขารหัสขอมูลส่ือสาร (Communication Data) 

๕.  Decryption Key / Encryption Key ยังไมมีการกําหนดไวในศัพทคอมพิวเตอร 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: กุญแจเพื่อการถอดรหัสลับ / กุญแจเพื่อการเขารหัสลับ 

อธิบายความหมาย 

: เปนคําศัพทสําหรับการเขารหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key System)  

ประกอบดวยไฟลคอมพิวเตอรคูหนึ่ง คือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) ใชในการเขารหัสลับ ซึง่ไฟลสําหรับ 

การเขารหัสคือ Encryption Key และ กุญแจลับ (Secret Key) ใชเมื่อถอดรหัสลับ ซึง่ไฟลสําหรับการถอดรหัส

คือ Decryption Key 

๖.  Hardware ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพวิเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: ๑. สวนเคร่ือง, ฮารดแวร 

: ๒. สวนอุปกรณ, ฮารดแวร 

อธิบายความหมาย 

: ระบบคอมพวิเตอรสวนที่เปนอุปกรณทางกายภาพ เชน อิเล็กทรอนกิส แมเหล็ก 

และเคร่ืองจักรกล แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของฮารดแวรและซอฟตแวร ซึ่งเปนองคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอรเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

                                                                                                            ๗. Log... 
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๗.  Log File ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพวิเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: แฟมลงบันทกึเขาออก 

อธิบายความหมาย      

: เปนการบันทกึการปฏิบัติทัง้หมดของอุปกรณที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูล 

(Data Processing Equipment) จะบันทึกงานทกุงานหรือการดําเนินการ (Run) ตามลําดับที่เกิดข้ึน เวลาเร่ิม 

ตนและส้ินสุดของแตละงาน รวมทั้งกจิกรรมที่ทาํ ทัง้นี้เพือ่นํามาตรวจสอบความถกูตองของการใชงานได 

ในภายหลัง 

๘.  Malicious Code ยังไมกาํหนดความหมายไวในศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: โปรแกรมประสงคราย 

อธิบายความหมาย 

: โปรแกรมหรือสวนของโปรแกรมที่สรางข้ึน และเผยแพรโดยผูมีเจตนารายมุงทาํลาย 

อยางใดอยางหนึง่ตอส่ิงที่เปนเปาหมาย โดยทั่วไปโปรแกรมประสงครายจะแบงตามลักษณะ การแพรกระจาย

และการกระทาํได ๕ ประเภท คือ 

๘.๑  ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) เปนโปรแกรมหรือสวนของโปรแกรม 

ที่ผูเขียนมีวตัถุประสงคในการทําลายอยางใดอยางหนึ่ง หนทางเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการเกาะติดกับ 

โปรแกรมที่ใชงานทัว่ ๆ ไปภายในระบบคอมพิวเตอรและทําใหโปรแกรมเปาหมายทีอ่าศัยอยูนัน้กลายเปน 

โปรแกรมประสงครายดวย ไวรัสคอมพิวเตอรแพรกระจายโดยสําเนาตัวเอง (Copy) ไปเกาะติดกับโปรแกรม 

ตาง ๆ เพื่อใหโปรแกรมเหลานั้นนําพาไปยงัสวนตาง ๆ ของระบบเพื่อจะไดแพรกระจายไปสูโปรแกรมอ่ืน ๆ 

ที่ยังไมมีโปรแกรมไวรัสเกาะอยู ซึ่งการแพรกระจายจะเปนลักษณะทวีคูณ ทาํลายเปาหมายไดทุกรูปแบบ 

ตามเจตนาของผูเขียนโปรแกรม ไวรัสคอมพิวเตอรมักจะแบงประเภทตามแหลงที่อาศัยภายในระบบ 

หรือโปรแกรมที่จะกระทําการโดยเฉพาะ เชน ไวรัสในสวนการปลุกเคร่ือง (Boot Sector Virus) มาโครไวรัส 

(Macro Virus) เปนตน ไวรัสคอมพิวเตอรจะกระทาํการ (Active) ไดก็ตอเมื่อโปรแกรมเปาหมายที่โปรแกรม 

ไวรัสอาศัยอยูมีการดําเนินการ (Run/Process) 

๘.๒  หนอน (Worm) เปนโปรแกรมที่สามารถสําเนาตัวเอง (Copy) ใหแพรกระจาย 

ในระบบเครือขาย และสามารถกระทําการ (Active) ตาง ๆ ไดโดยลําพัง ไมตองอาศัยโปรแกรมอ่ืน ๆ ใน 

การนาํพาไปยงัสวนตาง ๆ ของระบบ ทําลายระบบโดยการสําเนาตัวเองเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนระบบไมสามารถ 

ทํางานตอไปได 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           ๘.๓ ตัวลวง... 
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๘.๓  ตัวลวง หรือ มาโทรจัน (Trojan Horse) เปนโปรแกรม หรือสวนของโปรแกรม 

ที่ถูกนํามาซอนไวในโปรแกรมใชงานโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงภายในระบบโดยผูใชไมทราบและคิดวาเปน 

โปรแกรมที่ใชงานตามปกติ มักกระทําโดยผูพัฒนาโปรแกรมหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษา 

โปรแกรม เชน โปรแกรมมาโทรจันที่แทรกมากับบท (คําส่ัง) ลงบันทึกเขา (Login Script) ที่รอใหบริการแก 

ผูใชที่ตองการเขาสูระบบใดระบบหนึง่ โดยการใสบัญชผูีใชและรหัสผาน ซึ่งนอกจากทําหนาที่ตรวจสอบ 

ความถกูตองแทจริงในการเขาระบบของผูใชแลวยังแอบสําเนาบัญชีผูใชและรหัสผานดังกลาวเก็บไวใช 

ประโยชนสวนตัวในภายหลัง 

        มาโทรจันไมสามารถเคล่ือนยายหรือสําเนาตัวเองได บางคร้ังใชเปนทีพ่รางตัว 

ของโปรแกรมประสงครายอ่ืน ๆ มักเปนไปในลักษณะของการเชิญชวนใหเกิดความสนใจและนาํโปรแกรม 

ดังกลาวบรรจุเขาในระบบ ซึง่ผูใชเองที่นาํมาโทรจันเขาสูระบบโดยไมเจตนา เชน เกมสคอมพิวเตอร 

(Computer Game) โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ภาพอนาจาร (Nude) เปนตน ซึ่งโปรแกรม

เหลานี้เมื่อบรรจุเขาระบบไดแลวก็อาจแพรไวรัสหรือโปรแกรมประสงครายอ่ืน ๆ ได 

๘.๔  กับดัก (Trap Door) เปนโปรแกรมทีส่รางใหมีหนทางลับหรืออภิสิทธิ ์

ในการเขาสูระบบ โปรแกรมหรือขอมูลเปาหมายไดเฉพาะบุคคล และตลอดเวลาท่ีตองการ โดยปกติมี 

วัตถุประสงคใหผูควบคุมระบบใชเปนทางเขาเพื่อดูแล บํารุงรักษา หรือตรวจสอบระบบ เชน โปรแกรม 

ของเคร่ืองรับจายเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) กําหนดใหรหัสผาน ๙๙๙๙ เปนรหสัผานที ่

สามารถเขาถงึการบันทกึเขาออก (Log) ของรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) ยอดเงินฝากเขาลูกคา 

         กับดักกระทําไดโดยผูพัฒนาโปรแกรมหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของในชวงทีก่ําลัง 

พัฒนาโปรแกรมซ่ึงอาจสรางทางลับเพื่อหาประโยชนอยางใดอยางหน่ึงจากระบบในภายหลังจากตัวอยาง 

ขางตนเมื่อสามารถเขาสูแฟมบันทึกเขาออก (Log File) ของรายการเปล่ียนแปลงไดแลวอาจสรางโปรแกรม 

ใหมีการโอนเงนิหลังจุดทศนยิมจากรายการเปล่ียนแปลงมาสะสมไวในบัญชีลับบัญชีใดบัญชีหนึง่ได 

๘.๕  ระเบิด (Bomb) เปนโปรแกรมที่มีเจตนารายอยางใดอยางหนึง่ จะดําเนนิการ 

เมื่อมีเหตุการณตรงตามเงื่อนไขเกิดข้ึน ไดแก เงื่อนไขเวลา วนัที่ หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ เชน โปรแกรมกาํหนด 

ใหจัดรูปแบบจานบันทึกแบบแข็ง (Format Hard Disk) เมื่อมีผูเขาใชระบบที่มีบัญชผูีใชข้ึนตนดวยอักษร 

“ S” ครบ ๕๐ คร้ัง เปนตน 

             อยางไรก็ตามปจจุบันโปรแกรมประสงครายไดมีการพัฒนาความสามารถ 

ในการทําลาย และการหลบหลีกการตรวจจับของโปรแกรมปองกนัตาง ๆ อยูเสมอ ดังนัน้ในอนาคตจะปรากฏ 

โปรแกรมประสงครายในรูปแบบที่มีการผสมผสานกันหลาย ๆ ประเภทมากย่ิงข้ึน 

 

 

                                                                                                                                        ๙. Password... 



                                                                       - ๕ - 

๙.  Password ความหมาย ในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: รหัสผาน 

อธิบายความหมาย 

: เปนชุดของตัวอักษรหรือคําพิเศษ (Special Word) หรือวลี (Phase) ซึง่ใหสิทธ ิ

ในการเขาถึงระบบแกผูใชแตละคน นอกจากนี้รหัสผานยังเปนเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยที่ใชแสดงตอ 

ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหการรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication) ของผูใช และตรวจสอบสิทธ ิ

ในการใชงานระบบ (Access to its Resources) ดังนัน้จึงตองมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติใหผูใชสามารถ 

จัดการรหัสผานของตนเองไดอยางปลอดภัยและถูกตอง 

๑๐.  Program ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพิวเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: ๑.  โปรแกรม, ชุดคําส่ัง 

: ๒.  สรางโปรแกรม 

อธิบายความหมาย 

: เปนชุดคําส่ังที่ตอเนื่องกนัเปนลําดับเพื่อใหคอมพวิเตอรประมวลผลในลักษณะ 

ที่ตองการ อาจอยูในรูปของการเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง (High-Level) ซึ่งตองผานการแปล 

ความหมายใหเปนรหัสจุดหมาย (Object Code) กอน คอมพิวเตอรจงึประมวลผลได หรืออาจอยูในรูปของ 

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) เปนโปรแกรมที ่

สรางข้ึนโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการใชงานในลักษณะใดลักษณะหนึง่โดยเฉพาะ เชน โปรแกรมประมวลผลคํา 

(Word Processing) - สารบรรณ - ธุรการ โปรแกรมทางธุรกิจ - การเงิน - การธนาคาร โปรแกรมเกี่ยวกับ

งานวิจยั - การศึกษา - การพยากรณ โปรแกรมควบคุมการทาํงานของอุปกรณ - เคร่ืองมือเฉพาะอยาง เปนตน 

โปรแกรมเหลานี้มกัจะเขียนดวยภาษาระดับสูง และใชประโยชนเพียงกลุมผูใชบางกลุมเทานัน้ รวมทัง้ตองม ี

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโปรแกรมเพื่อใหใชงานไดทนัสมัยอยูเสมอ 

๑๑.  Removable Storage Devices ส่ือบันทกึขอมูลทีเ่คล่ือนที่ได หมายถงึ อุปกรณเชื่อมตอ 

ใด ๆ ที่สามารถเก็บขอมูลได เชน External Hard Disk, USB Drive, เคร่ืองเลน MP3, หรือ อ่ืน ๆ 

 

                                                                                                              ๑๒. Software... 



                                                - ๖ - 

๑๒.  Software ความหมายในภาษาไทยตามศัพทคอมพวิเตอร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

: สวนชุดคําส่ัง ซอฟตแวร 

อธิบายความหมาย 

: เปนคําที่ใชเรียกโปรแกรมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป ตองการแสดง 

ใหเหน็ถงึความแตกตางระหวาง ฮารดแวร และซอฟตแวรซึ่งเปนองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

: เปนคําส่ังที่อยูในรูปภาษาเคร่ือง (Machine Language) ซึ่งเปนภาษาระดับตํ่า 

(Low-Level) ที่หนวยประมวลผลกลางของคอมพวิเตอรสามารถเขาใจและประมวลผลตามคําส่ังนัน้ไดทันที 

โดยทั่วไปม ี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......../.............../............... 

หมวดท่ี ๑  กลาวทั่วไป(ตองมกีารตั้งคณะกรรมการ ฯ ในขอ ๑ หรือ ๒ ตามความเหมาะสม) 

๑. แตงตั้ง คณก. รักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศของระบบงาน 

    (หากไมมีใหดขูอ ๒) 

๑.๑. น.รักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศของระบบงาน 

          มี     

          ชื่อระบบงาน.........................................................................  

         มี    

         ยศ ช่ือ..............................................เมื่อ......................         

         ไมมี           ไมมี 

๒. แตงตั้ง คณก. รักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศของหนวย  ๒.๑ น.รักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

          มี    

          แตงตั้งเมือ่............................................................................. 

         มี   

         ยศ ช่ือ..............................................เมื่อ......................         

         ไมมี           ไมมี 

๓. ผูปฏิบัติหนาท่ีดานระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วของกับการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ            มี                     ไมม ี

          ผูบริหารระบบ                              ผูบริหารฐานขอมูล                              ผูบริหารเครือขาย                              ผูเขียนโปรแกรม 

หมวดท่ี ๒  การรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศ และการจัดการดานการรักษาความปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศ 

๔. น.รักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศตามขอ ๒.๑ เขารับการอบรมเกี่ยวกบัการ รปภ. ระบบสารสนเทศ            ผาน                 ไมผาน 

๕. หนวยงานจัดทําทะเบียนความไววางใจของผูปฏิบัติหนาท่ีเกีย่วกับระบบสารสนเทศตามระดับความไววางใจ 

    ๕.๑ การจัดทําทะเบียน            เรียบรอย                   ยังไมไดจัดทํา  ๕.๒  สําเนาให ทสส.ทอ.           เรียบรอย                  ยังไมไดสาํเนา       

๖. หนวยงานมีการกําหนดใหอาคาร สถานท่ี ซ่ึงเปนที่ตั้งและท่ีใชงาน ของระบบสารสนเทศ  

     เปนพื้นท่ีหวงหาม  

เขตหวงหาม “ เด็ดขาด  หรือ  เฉพาะ ” 

               มี                              ไมม ี

๗. หนวยงานพิจารณากําหนดมาตรการปองกนัเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

     กําหนดมาตรการเร่ือง............................................................................................................................................................................ 

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

๘. การปฏิบัติเมือ่เกิดสถานการณในเวลาฉกุเฉนิ 

     ๘.๑  อาคาร สถานท่ี ของท่ีตั้งระบบสารสนเทศมกีารจัดใหมีเวร-ยามรักษาการณ          มี                               ไมม ี
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    ๘.๒  หนวยงานเจาของอาคาร สถานที่ มีการจัดทําแผนเตรียมรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ 

            เชน แผนเผชิญเหตุ (Contingency Planning) 

         มีแผนรองรับ              ไมมีแผน     

    ๘.๓  หากสถานการณฉกุเฉินรุนแรงจนไมสามารถดูแลรักษาระบบสารสนเทศได  

             เชน แผนการเคลื่อนยาย  หรือแผนการทําลายระบบสารสนเทศ 

         มีแผนรองรับ              ไมมีแผน     

    ๘.๔  การดําเนินการสําหรับการฟนฟูระบบสารสนเทศท่ีเกดิความเสยีหาย          มีแผนรองรับ              ไมมีแผน     

    ๘.๕  การดําเนินการสําหรับการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ          มีแผนรองรับ              ไมมีแผน     

    ๘.๖  การดําเนินการเมื่อประสบภัยธรรมชาตแิละอัคคีภยั          มีแผนรองรับ              ไมมีแผน     

๙. การกําหนดมาตรการปองกันท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศโดยทําแผนจัดการความเสีย่ง (Risk Management Plan) 

   โดยผาน          การประเมินความเสีย่ง(risk assessment)           ความออนแอ(vulnerability)               ภัย(threat)             ยังไมไดกาํหนด    

๑๐. หนวยงานกําหนดรหัสผาน (password)ท่ีเหมาะสมสําหรับผูใชทุกระดับตามขอกําหนด         มีการกําหนดครบ            บางสวน       

                        ๑๐.๑  มีความยาวอยางนอย ๘ ตัวอกัษร 

                        ๑๐.๒  ประกอบดวยตัวอักษรพมิพเลก็ พิมพใหญ ตัวเลขและอักขระพิเศษ 

                        ๑๐.๓  ตองไมมขีอมูลเกีย่วกับผูใช เชน วันเกิด ชื่อเลน หมายเลขโทรศัพท เปนตน 

                        ๑๐.๔  เปลี่ยนรหัสผานตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

                        ๑๐.๕  ไมเปดเผยรหัสผานใหแกผูอ่ืน  หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานของตน 

                        ๑๐.๖  รหัสผานสําหรับระบบสารสนเทศท่ีมคีวามสําคัญ ไมควรเปนรหัสเดียวกับระบบสารสนเทศท่ัวๆไป 

                        ๑๐.๗  ไมใชรหัสผานรวมกับผูอ่ืนโดยเดด็ขาด 

หมวดท่ี ๓  การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 

๑๑.  การจัดทํารายการอุปกรณ สถานภาพการใชงาน และกําหนดผูดูแลรับผิดชอบ           จัดทําแลว                  ไมไดจัดทํา   

๑๒.  การจัดทําแผนผัง สถานท่ีติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย          จัดทําแลว                  ไมไดจัดทํา   

๑๓.  กําหนดมาตรการจดัเก็บสิ่งบันทึกขอมูลเชน ซีดีรอม ฯ  ท่ีมีชั้นความลับ          มีมาตรการ                ไมมมีาตรการ  

๑๔.  หนวยงานมีผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปใชในระบบสารสนเทศ ดําเนินการพฒันาโปรแกรมตาม  

    หลักวิชาการ และยินยอมใหทําการตรวจสอบ รายละเอียดท่ีจําเปนตอการ รปภ.ระบบสารสนเทศ 

         มีผูพัฒนาและมีการตรวจสอบ 

         ไมมีผูพัฒนาหรือไมมกีารตรวจสอบ 

หมวดท่ี ๔  การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร 

๑๕.  การรับสงขอมูลสารสนเทศท่ีมีช้ันความลับผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จะตองทําการเขารหัส (encryption) ตามมาตรฐานที่ไดรับ 

    การรับรองจาก ทสส.ทอ.                                  มีการเขารหัส                  ยังไมมกีารเขารหัส       

๑๖.  การใชงานเครือขายไรสายท้ังในดานยุทธการ และธุรการ จะตองมีการปองกันท้ังการพิสูจนทราบและการเขารหัส โดยมกีารข้ึนทะเบียน 

    อุปกรณ (WiFi) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความปลอดภยัจาก ทสส.ทอ.                     มีกระบวนการปองกัน               ยังไมไดดาํเนินการ 
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๑๗.  ระบบเครือขายทางดานยุทธการเช่ือมตอกบัระบบอินเทอรเน็ต              เชื่อมตอ                  ไมเช่ือมตอ   

หมวดท่ี ๕  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 

๑๘.  ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศทุกประเภท ในฐานขอมูล มีการจัดระดับการปองกันผูมีสิทธิเขาไปใชงาน  หากเปนขอมูลท่ีมีชั้นความลับ  

    ตองมีการเขารหัสในการจัดเกบ็ที่เหมาะสม 

           มีการกําหนดสิทธิและเขารหัสขอมูล                     มกีารกําหนดสิทธิแตไมไดเขารหัสขอมูล                   ไมมีท้ังการกําหนดสิทธิและเขารหัส 

๑๙.  หนวยงานดําเนินการจัดใหมีแฟมลงบันทึกเขาออกและการใชงาน (audit log)             มี log file               ไมม ี

๒๐.  หนวยงานดําเนินการช้ีแจงขาราชการทุกคนใหรับทราบถึงวิธีการใชระบบสารสนเทศท่ีปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบและลงโทษ    

    กรณีการละเมิดการรักษาความปลอดภยัตอระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ อันเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีฝาฝน หรือละเลย สงผลกระทบ  

    เสียหายตอกองทัพอากาศ 

             ดําเนินการชี้แจงอยางตอเนื่อง                             ดําเนินการช้ีแจงแลว                                               ยังไมไดดาํเนินการชี้แจง                 

 

 

 

 

                  CIO หนวย.......................................................           ลงช่ือ                                                                     

                                                                                                                     (                                                         ) 

                                                                                                                          ............./....................../................. 

 

 

                   หน.แผนกรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ                  ลงช่ือ 

                                    กคส.ทสส.ทอ.                                                               (                                                          ) 

                                                                                                                           ............../........................./................ 
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