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ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (Information Security Policy)
______________________________
เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน*หรือตอไปนี้เรียกวา*“องคกร”*เปนไปอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง*รวมทั้งปองกันปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรและหนวยงานในสังกัด อีกทั้งเปนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 ใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหการดําเนินงานใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความ
มั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได มาตรา 7 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําเปนประกาศ และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลบังคับใชได องคกรจึงเห็นสมควรกําหนด
นโยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี ม าตรฐาน*(Standard)
แนวปฏิบัติ*(Guideline)*และขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ครอบคลุมดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตางๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ผูบริหารระดับสูงกรมชลประทาน จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ขอบเขตการดําเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน มีขอบเขตครอบคลุมการบริหารจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอม การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรพกพา การใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส*การ
ปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก การสํารองและกูคืนขอมูล การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
รวมถึ ง การสร า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นสารสนเทศ*ซึ่ ง อ า งอิ ง ตาม
มาตรฐาน*ISO/IEC*27001*Annex*A และวิธีปฏิบัติทางเทคนิคจาก*ISO/IEC*17799:2005
ขอ 3 วัตถุประสงค
(1)**เพื่อกําหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติใหผูบริหาร เจาหนาที่ ผูดูแลระบบและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานใหกับองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรสําหรับการดําเนินงานและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
(2)**เพื่อเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรไดรับทราบและเจาหนาที่ทุกคนตองถือปฏิบัติตาม
นโยบายนี้อยางเครงครัด
(3)**เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ทําใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอ 4 ในประกาศ...

-2ขอ 4 ในประกาศนี้
(1)**องคกร หมายถึง กรมชลประทาน
(2)**ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางการบริหารขององคกร
(3) ผูบริหารสูงสุด หมายถึง อธิบดีกรมชลประทาน
(๔) CIO (Chief Information Officer) หมายถึง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
องคกร (รองอธิบดีฝายบริหาร เปนผูไดรับมอบหมาย)
(๕)**ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง หนวยงานที่ใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร*ใหคําปรึกษา*พัฒนาปรับปรุง*บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายภายใน
องคกร
(๖)**ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ผูมีอํานาจในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกร ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในสวนของการกําหนดนโยบาย
มาตรฐานการควบคุมดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๗)**การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
(๘)**มาตรฐาน*(Standard)*หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใชในการปฏิบัติการจริงเพื่อใหไดตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย
(๙)**วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง*รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเปนขอ ๆ ที่ตองนํามาปฏิบัติ
เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค
(10)**แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนําใหปฏิบัติ
ตามเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น
(1๑)*ผูใชงาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับอนุญาต (Authorized User) ใหสามารถเขาใชงานบริหาร
หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยมีสิทธิและหนาที่ขึ้นอยูกับบทบาท (Role) ซึ่งองคกร
กําหนดไว ดังนี้
1)*ผูบริหาร หมายถึง อธิบดี รองอธิบดี ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการสํานักฯ กองฯ ศูนยฯ และ
หัวหนาหนวยงานราชการ
2)*ผู ดู แ ลระบบ*(System*Administrator)*หมายถึ ง เจา หน า ที่ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบและเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรม
เครือขายคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการฐานขอมูลของเครือขายคอมพิวเตอร
3)*เจาหนาที่ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และ
เจาหนาที่ประจําโครงการขององคกร
(1๒)*สิทธิของผูใชงาน*หมายถึง*สิทธิทั่วไป*สิทธิจําเพาะ*สิทธิพิเศษ*และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน
(1๓)*หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่กรมชลประทานอนุญาตใหมี
สิทธิในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของหนวยงาน โดยจะไดรับสิทธิในการใชระบบตาม
อํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล
(1๔)*ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยูใน
ระบบคอมพิ ว เตอร ใ นสภาพที่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร อ าจประมวลผลได และให ห มายความรวมถึ ง ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(1๕)*สารสนเทศ...

-3(1๕) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล
การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปนระบบที่ผูใชงานสามารถ
เขาใจไดงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอื่นๆ
(1๖)*ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขา
ดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ
ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
(1๗)*ระบบเครือขาย*(Network*System)*หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือ
การสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ขององคกรได เชน ระบบ LAN ระบบ
Intranet ระบบ Internet เปนตน
1)*ระบบ*LAN*และระบบ*Intranet*หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบ
คอมพิวเตอรตางๆ ภายในหนวยงานเขาดวยกัน เปนเครือขายที่มีจุดประสงคเพื่อการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน
2)*ระบบ*Internet*หมายถึง ระบบเครือขา ยอิเล็กทรอนิ กสที่เชื่อมตอระบบเครือขา ย
คอมพิวเตอรตางๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตทั่วโลก
(1๘)*ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ*(Information*Technology*System)*หมายถึง ระบบงาน
ของหนวยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย มาชวยในการสราง
สารสนเทศที่หนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน การบริหาร การสนับสนุนการใหบริการ การ
พัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูล
และสารสนเทศ เปนตน
(1๙)*พื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ*(Information*System Workspace) หมายถึง
พื้นที่ที่หนวยงานอนุญาตใหมีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน
1)*พื้ น ที่ ทํา งานทั่ ว ไป*(General*Working*Area)*หมายถึง*พื้น ที่ติด ตั้งเครื่องคอมพิว เตอร
สวนบุคคล และคอมพิวเตอรพกพาที่ประจําโตะทํางาน
2) พื้นที่ทํางานของผูดูแลระบบ (System Administrator Area)
3)*พื้นที่ติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย (IT Equipment or
Network Area)
4) พื้นที่จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data Storage Area)
5) พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN Coverage Area)
(20)*เจาของขอมูล หมายถึง ผูไดรับ มอบอํา นาจจากผูบังคับ บัญ ชาใหรับผิ ดชอบขอมูลของ
ระบบงานโดยเจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลนั้นๆ หรือไดรับผลกระทบโดยตรงหากขอมูลเหลานั้นเกิด
สูญหาย
(2๑)*สินทรัพย หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูล และสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงาน เชน อุปกรณระบบเครือขาย ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน
(2๒)*จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)*หมายถึง*ระบบที่บุคคลใชในการรับ-สงขอความระหวางกัน
โดยผานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายที่เชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงเปนไดทั้งตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคน มาตรฐานที่ใชในการรับสงขอมูลชนิดนี้ ไดแก SMTP POP3 และ IMAP เปนตน
(2๓)*รหัสผาน…

-4(2๓)*รหัสผาน* (Password) *หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข*ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2๔)*ชุดคําสั่งไมพึงประสงค หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีผลทําใหคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร
หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรง
ตามคําสั่งที่กําหนดไว
(2๕)*การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ*หมายถึง*การอนุญาต*การกําหนดสิทธิ*หรือ
การมอบอํานาจใหผูใชงาน*เขาถึงหรือใชงานเครือขาย*หรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสและทาง
กายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาถึง
โดยมิชอบเอาไวดวย
(2๖)*ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ หมายถึง การธํารงไวซึ่งความลับ (Confidentiality)*
ความถูกตองครบถวน*(Integrity)*และสภาพพรอมใชงาน*(Availability)*ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น*
ไดแก*ความถูกตองแทจริง*(Authenticity)*ความรับผิด*(Accountability)*การหามปฏิเสธความรับผิด*(NonRepudiation)*และความนาเชื่อถือ*(Reliability)
(2๗)*เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการ
หรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย หรือมาตรการ
ปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
(2๘)*สถานการณ ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ห รื อ ไม อ าจคาดคิ ด หมายถึ ง
สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (Unwanted*or Unexpected) ซึ่ง
อาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
ขอ 5 องคประกอบนโยบาย
(1)*นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
1)*กําหนดมาตรการควบคุมและปองกัน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการ
เขาใชงานหรือการเขาถึงอาคาร สถานที่ และพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตาม
ความสําคัญของอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและอาจจําเปนตองรักษา
ความลับ โดยมาตรการนี้มีผลบังคับใชกับผูใชงานและหนวยงานภายนอก ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
2)*จัดใหมีเวรยามรักษาอาคาร และหองควบคุมระบบเครือขายและอุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย
ภายในอาคาร*เพื่อปองกันการแอบลักลอบเขาสูพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน*เพื่อการลักลอบกอวินาศกรรม*การ
โจรกรรม หรือการทําลายอุปกรณ ระบบประมวลผล ระบบฐานขอมูลและระบบเครือขาย
3)*การเขาถึงอาคารของหนวยงานภายนอกหรือผูมาติดตอ*เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตอง
ใหมีการแลกบัตรที่ใชระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เปนตน เพื่อรับ
บัตรผูติดตอ “Visitor” แลวลงบันทึกขอมูลในเอกสาร “บันทึกการเขา*-*ออกพื้นที่”
4)*จัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติการเขา*-*ออกพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนประจําทุกวัน*และใหมีการปรับปรุงรายการผูมีสิทธิเขา*-*ออกพื้นที่ใชงานระบบสารสนเทศ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5)*รณรงค…

-55)*รณรงคหรือออกกฎใหเจาหนาที่องคกรแขวนบัตรพนักงาน เพื่อใชระบุตัวตนกอนเขาอาคาร
หรือสถานที่สําคัญของหนวยงาน
(2)*นโยบายการควบคุมการเขา*-*ออกหองควบคุมระบบเครือขาย
1)*ผู ดู แลระบบห อ งควบคุ มระบบเครื อข า ย ต องกํ า หนดสิ ทธิ บุ ค คลในการเข า*-*ออก
หองควบคุมระบบเครือขาย มีการบันทึก “ทะเบียนผูมีสิทธิเขา*-*ออกพื้นที่”
2)*เจาหนาที่ทุกคนตองทําบัตรผาน*(Key*Card)*เพื่อใชในการเขา*-*ออกหองควบคุมระบบ
เครือขาย
3)*การเขาถึงหองควบคุมระบบเครือขาย ตองมีการลงบัน ทึกตามแบบฟอรมที่ระบุไวใน
เอกสาร*“บันทึกการเขา*-*ออกพื้นที่”*และตองตรวจสอบใหมั่นใจวาบุคคลที่ผานเขา*-*ออกทุกคนตองกรอก
แบบฟอรมดังกลาวทุกครั้ง
4)*ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก*ตองแลกบัตรที่ใชระบุตัวตน*เชนบัตรประจําตัวประชาชน
หรือใบอนุญาตขับขี่กับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับบัตรผูติดตอ*“Visitor”*แลวลงบันทึกขอมูลในสมุด
บั น ทึ ก ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นเอกสาร*“บั น ทึ ก การเข า *-*ออกพื้ น ที่ ”*และในการเข า ห อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข า ย
เจาหนาที่ผูดูแลระบบขององคกรจะตองเปนผูนําพาเขาไป และคอยสอดสองกํากับดูแลตลอดการปฏิบัติงาน
(3)*นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ดานการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาที่กรมชลประทาน
1.1)*ต อ งมี ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ทางการสํ า หรั บ การลงทะเบี ย น
เจาหนาที่ใหม เพื่อใหมีสิทธิตาง ๆ รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน เชน เมื่อลาออกไป
หรือเมื่อเปลี่ยนตําแหนงงานภายในองคกร เปนตน
1.2)*ผูดูแลระบบตองตรวจสอบการอนุมัติการกําหนดสิทธิการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สํา คัญ*เชน*ระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต*(Application)*จดหมายอิเล็กทรอนิกส *(Email)*ระบบอิ น เตอร เ น็ ต *(Internet)*โดยต อ งให สิ ท ธิ เ ฉพาะการปฏิ บั ติ งานในหน าที่ แ ละต อ งทบทวนสิ ท ธิ
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ทุก 6 เดือนเปนอยางนอย
1.3)*ผู ดู แ ลระบบต อ งบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ แ ละการเข า ถึ ง ข อ มู ล ให เ หมาะสมตาม
ระดับชั้นความลับของผูใชงาน การทบทวนสิทธิการใชงาน และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย
1.4)*เจาของขอมูล และ “เจาของระบบงาน” ตองอนุญาตใหผูใชงานเขาสูระบบ
เฉพาะในสวนที่จําเปนตองรูตามหนาที่งานเทานั้น และการกําหนดสิทธิในการเขาถึงระบบงานตองกําหนดตาม
ความจําเปนขั้นต่ําในการใชงานตามภารกิจเทานั้น
1.5)*ผูใชงานจะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูลและระบบงานตาม
ความจําเปนตอการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6)*การควบคุมการเขาใชงานระบบจากภายนอกศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการควบคุมการใชงานระบบจากภายนอก กรณีผูใชงานเขาสูระบบจาก
ระยะไกล
(Remote Access)*โดยการกํ า หนดสิ ท ธิ *การควบคุ ม พอร ต *(Port)*และพิ สู จ น ยื น ยั น
ตัวตน*(Authentication)*โดยการปอนชื่อผูใชงาน (Username)*และรหัสผาน (Password) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง
2) ดานการควบคุม…

-62)*ดานการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย
2.1)*ผู ดู แ ลระบบต อ งมี ก ารออกแบบระบบเครื อ ข า ยตามกลุ ม ของบริ ก ารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใชงาน กลุมของผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ เชน โซนภายใน
(Internal*Zone)*โซนภายนอก*(External*Zone)*เปนตน*เพื่อทําใหการควบคุม และปองกันการบุกรุกได
อยางเปนระบบ
2.2)*การเขาสูระบบเครือขายภายในขององคกร โดยผานทางอินเตอรเน็ต หรือ
อินทราเน็ต ตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กอนที่จะสามารถใชงานไดในทุกกรณี
2.3)*ผูดูแลระบบตองมีวิธีการจํากัดสิทธิการใชงานเพื่อควบคุมผูใชงานใหสามารถใช
งานเฉพาะเครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
2.4)*ระบบเครื อขายทั้งหมดขององคกรที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่น ๆ
ภายนอกองคกร ตองเชื่อมตอผาน*Firewall*หรือ*Hardware*อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติปองกันการบุกรุกหรือการทํา
Packet Filtering
2.5)*ตองมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใชงาน
ของบุคคลที่เขาใชงานระบบเครือขายขององคกรในลักษณะที่ผิดปกติผานระบบเครือขาย โดยมีการตรวจสอบ
การบุกรุกผานระบบเครือขาย การใชงานในลักษณะที่ผิดปกติและการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือขายโดย
บุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
2.6)*การเขาสูระบบงานเครือขายภายในองคกรผานทางอินเตอรเน็ต ตองมีการ
Loginและมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
2.7)*ผูใชงานตองใชเครือขายสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ*เชน*ไมดาวนโหลดไฟล
ที่มีขนาดใหญเกินไป หรือดูหนังฟงเพลงออนไลนในระหวางเวลาปฏิบัติงาน*ซึ่งเปนเวลาที่มีการใชเครือขายอยาง
หนาแนน
2.8)*ผูใชงานตองรับผิดชอบระมัดระวังความปลอดภัยในการใชเครือขายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูใชงานตองไมยอมใหบุคคลอื่นเขาใชเครือขาย หรือเขาถึงระบบสารสนเทศจากบัญชีผูใชงานของตนเอง
2.9)*IP*Address*ภายในของระบบงานเครือขายภายในองคกร ตองมีการปองกันมิ
ใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได เพื่อเปนการปองกันไมใหบุคคลภายนอกสามารถรูขอมูล
เกี่ยวกับโครงสรางของระบบเครือขายและสวนประกอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดโดยงาย
2.10)*การติดตั้งและการเชื่อมตออุปกรณเครือขายจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น
3)*ดานการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
3.1)*ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่รับผิดชอบ
3.2)*กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองใส Username และ Password ทุกครั้ง
และตองไม อนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใชงาน*(Username)*และรหัสผาน*(Password)*ของตนในการเขาใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานรวมกัน
3.3)*ผูใชงานต องทําการลงบัน ทึกออก*(Logout)*ทันทีเมื่อเลิกใชงานหรือไมอยู ที่
หนาจอเปนเวลานาน
3.4)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ…
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3.4)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน อุปกรณเครือขายมีการตัด
และหมดเวลาการใชงาน*รวมถึงปดการใชงานหลังจากที่ไมมีกิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลา 15 นาที
3.5)*ตองกํ าหนดใหร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําการลางหนาจอหลังจากที่ไม มี
กิจกรรมการใชงานชวงระยะเวลา 15 นาที เพื่อปองกันผูอื่นเห็นขอมูลบนหนาจอ
3.6)*ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการตัดและหมดเวลาการใชงานที่
สั้นขึ้นสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงสูง*เชน*ระบบงบประมาณการเงิน ระบบงานเงินเดือน
เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
4)*ดานการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
4.1)*ผูดูแลระบบตองกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหมขององคกรเพื่อใหมีสิทธิ
ตางๆ ในการใชงานตามความจําเปน
4.2)*ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญโดย
ตองใหสิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งตองทบทวนสิทธิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
4.3)*ต อ งมี ก ารจํ า กั ด ระยะเวลาในการเชื่ อ มต อ ระบบโปรแกรมประยุ ก ต หรื อ
แอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ รวมถึงมีการพิสูจนตัวตน เพื่อเขาใชงานใหมตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไวทุกๆ 1
ชั่วโมง
4.4)*การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ ที่พัฒนาในรูปแบบ Webbase
Application กําหนดใหเขาถึงไดเฉพาะสํานักงานที่เปนจุดเชื่อมโยงเครือขายภายใน
(4)**นโยบายการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1)*บุคคลภายนอกที่ตองการสิทธิในการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรตอง
ทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร โดยระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขออนุมัติจากผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
2)*หนวยงานภายนอกที่ทํางานใหกับองคกรทุกหนวยงาน ไมวาจะทํางานอยูภายในองคกรหรือ
นอกสถานที่ จําเปนตองลงนามในสัญญาการไมเปดเผยขอมูลขององคกร โดยสัญญาตองจัดทําใหเสร็จกอนให
สิทธิในการเขาสูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3)*สําหรับโครงการขนาดใหญ ผูดูแลระบบตองควบคุมการปฏิบัติงานหนวยงานภายนอก ที่
สามารถเขาถึงขอมูลที่มีความสําคัญขององคกร ใหมีความมั่นคงปลอดภัยทั้ง*3*ดาน*คือ*การรักษาความลับ
(Confidentiality)*การรั ก ษาความถู ก ต อ งของข อ มู ล *(Integrity)*และการรั ก ษาความพร อ มที่ จ ะให บ ริ ก าร
(Availability)
4)*ผูใหบริการหนวยงานภายนอก*ตองจัดทําแผนการดําเนินงาน*คูมือการปฏิบัติงาน และ
เอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อควบคุมหรือตรวจสอบการใหบริการของผู
ใหบริการไดอยางเขมงวด และใหมั่นใจไดวาเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว
(5)*นโยบายการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
1)*กําหนดใหใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนทรัพยสินขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และ
โปรแกรมที่ติดตั้งตองมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
2) กําหนดใหใชชื่อผูใชงาน...

-82)*กําหนดใหใชชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร*รวมทั้ง*Logout*ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen Saver ใน
ระหวางเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน
3)*ผูใชงานตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหาไวรัสจากสื่อตางๆ เชน Floppy Disk Thumb
Drive และ External Harddisk อื่นๆ กอนนํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบหาไวรัสจากเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงาน*รวมทั้งตรวจสอบไฟลที่แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือไฟลที่ดาวนโหลดมาจาก
อินเตอรเน็ต
4)*ผูใชงานตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไวบนสื่อบันทึกอื่น ๆ เชน
CD DVD External Harddisk เปนตน และจัดเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสม
(6)*นโยบายการควบคุมการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส
1)*ผูดูแลระบบตองมีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เฉพาะบัญชีผูใชงานที่มีสิทธิเทานั้น (User Authentication)
2)*ผู ดู แ ลระบบต อ งกํ า หนดเส น ทางการเชื่ อ มต อ ระบบคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การเข า ใช ง าน
อินเตอรเน็ต*โดยตองผานระบบรักษาความปลอดภัยที่องคกรจัดสรรไว*เชน*Proxy*Firewall IPS/IDS เปนตน
3)*กําหนดแนวทางปฏิบัติการใชงานระบบอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ถูกตอง
โดยผูใชงานตองไมเผยแพรขอมูลที่เปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลที่ไมเหมาะสมทางศีลธรรม หรือขอมูล
ที่ละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจกอความเสียหายใหกับองคกร
4)*ตองมี การเก็บ ข อมู ลการเขาถึงระบบ (Log*File)*และข อมูล จราจรทางคอมพิว เตอร
(Traffic Data)
(7)*นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย
1)*ผูดูแลระบบจะตองกําหนดบัญชีผูใชงาน*รหัสผาน และสิทธิผูใชงาน ในการเขาถึงระบบ
เครือขายไรสาย (Wireless Lan)
2)*กรณี ที่องค กรมี น โยบายในการใชชื่อผูใ ชงานกลางใหผูใช งานติดต อเจาหนา ที่ของศูน ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรับคา*SSID*(Service*Set*Identifier)*และ*Network*Key) ในการ
ระบุตัวตน กอนเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย
3)*ผูดูแลระบบตองกําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ*Access*Point*(AP) ใหเหมาะสม และ
ลงทะเบียนอุปกรณไรสายทุกเครื่อง เพื่อควบคุมไมใหสัญญาณของอุปกรณรั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใชงาน
และปองกันไมใหผูโจมตีสามารถรับ - สงสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมได
(8)*นโยบายปองกันไวรัส และซอฟตแวรที่ไมประสงคดี
1)*กอนนํา ซอฟต แวร จ ากภายนอกมาใชงานภายในองคกร*ผูใชงานตองรับ ผิดชอบในการ
ตรวจสอบซอฟตแวรดังกลาวใหแนใจวาซอฟตแวรนั้นๆ ไมมีไวรัสคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรอันตรายแฝงอยู
2)*ผูดูแลระบบตองตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่นํามาเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
เพื่อตรวจหาไวรัสและซอฟตแวรอันตราย รวมทั้งมีการปรับปรุงโปรแกรมปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อ
ควบคุมและปองกันซอฟตแวรและขอมูลขององคกร จากซอฟตแวรอันตรายหรือไวรัสคอมพิวเตอร

(9)*นโยบายปองกันระบบเครือขาย…
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1)*อนุญาตเฉพาะบริการเครือข ายที่จําเป นตอการใชงานป ดบริการ รวมทั้งซอฟตแวร ที่ไม
จําเปนบนไฟรวอลล ไมอนุญาตใหสแกน เพื่อตรวจสอบเครือขายดวยโปรแกรมประเภท*Network Scanning
Tools เชน Nmap เปนตน
2)*ใชไฟรวอลลหลายชนิดรวมกัน*ไดแก ไฟรวอลลแบบกรองแพ็กเก็ต*ไฟรวอลลแบบProxy
เพื่อควบคุมการใชงานเครือขาย และกรองแพ็กเก็ตที่ผานเขามาในเครือขายองคกร
3)*ใชระบบอื่นทํางานรวมกับไฟรวอลลN*ไดแก*ระบบปองกันการบุกรุก*(IPS) ไฟรวอลล
สวนตัว*(Personal*Firewall)*โปรแกรมปองกันไวรัส*(Antivirus)*โปรแกรมกรองอีเมลและกรองเว็บ (Anti
Spam) ซึ่งเปนการเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาพรวมไดสูงขึ้น
4)*ตรวจสอบกฎที่กําหนดไวบนไฟรวอลลไมมีขอใดขัดแยงกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ขององคกร*หมั่นตรวจสอบกฎของไฟรวอลลเพื่อกําจัดกฎที่ไมมีความจําเปนทิ้งไป*ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประมวลผลกฎของไฟรวอลลที่กําหนดไว
(10)*นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Policy)
1)*ผูดูแลระบบตองสํารองขอมูลอิเล็กทรอนิกสขององคกร โดยเก็บรักษาไวตามแนวทาง
ปฏิบัติการเก็บรักษาขอมูลขององคกร และจัดเก็บไวในสถานที่ที่เหมาะสม
2)*ผูดูแลระบบตองตั้งคาระบบใหมีการสํารองขอมูลโดยอัตโนมัติ หรือสํารองขอมูลของระบบที่
อยูในความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละระบบ ไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน
3)*ผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป ตองสํารองขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองตาม
ความเหมาะสม ไมต่ํากวา 1 ครั้งตอเดือน
4)*ผูดูแลระบบตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณ/ซอฟตแวร*เพื่อใหสามารถฟนฟูระบบ/
ขอมูลจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการหยุดทํางานของการประมวลผลโปรแกรม (Hang) หรือไฟฟาดับ
ตลอดจนเหตุการณอื่นใดซึ่งสงผลตอเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถใชงานไดตามปกติ
๕) จัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(11)*นโยบายการสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
1)*กํ า หนดให มี ก ารสอบทานระบบการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติงาน ขั้นตอน และกระบวนการที่เกี่ยวของดานความปลอดภัยสารสนเทศ วา
สอดคลองกับนโยบายหรือไม โดยรายงานสรุปผลอยางนอยปละครั้ง ให CIO ทราบ พรอมเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแกไขในกรณีที่พบวาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดบกพรอง
2)*หั ว หน า งานในแต ล ะหน ว ยงานต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานอย า งสม่ํ า เสมอถึ ง การ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย
3) จัดใหมี “การประเมินความสี่ยงดานสารสนเทศ” และจัดทํารายงานสรุปผลอยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) กําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคง
ปลอดภัยจากภายนอก (External Auditor) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(12) นโยบายการสรางความตระหนัก…

- 10 (12) นโยบายการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
1)*กําหนดใหมีการฝกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอยางสม่ําเสมอ
2)*ให ความรู เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิบัติ โดยการจัดทําคูมื อการใชงานระบบสารสนเทศอยา ง
ปลอดภัย*และมีการเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานในลักษณะเกร็ดความรู*หรือขอระวังในรูปแบบที่สามารถ
เขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย
3)*ระดมการมีสวนรวมและลงสูภาคปฏิบัติ ดวยการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และสํารวจ
ความตองการของผูใชบริการ
ขอ 6 การกําหนดความรับผิดชอบ
(1) ระดับนโยบาย
กําหนดใหผูบริหารระดับสูงสุด (CEO) เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นในกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก
องค ก รหรื อ ผู ห นึ่ ง ผู ใ ดอั น เนื่ อ งมาจากความบกพร อ ง*ละเลย*หรื อ ฝ า ฝ น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กําหนดใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*เปนผูรับผิดชอบ ติดตาม
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ
(2) ระดับปฏิบัติ
1) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ผูรับผิดชอบ ไดแก
1.1) ผูบริหารระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
1.2) สํานักงานเลขานุการกรม
1.3) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
2) นโยบายการควบคุมการเขา - ออกหองควบคุมระบบเครือขาย ผูรับผิดชอบ ไดแก
2.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
3) นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ ไดแก
3.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
3.3) เจาหนาที่ประจําโครงการขององคกร
4) นโยบายการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ ไดแก
4.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
4.3) เจาหนาที่ประจําโครงการขององคกร
5) นโยบายการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
ผูรับผิดชอบ ไดแก
5.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.2) ผูใชงาน
6) นโยบายการควบคุมการใชงาน…

- 11 6) นโยบายการควบคุมการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ผูรับผิดชอบ ไดแก
6.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
6.3) ผูใชงาน
7) นโยบายการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย ผูรับผิดชอบ ไดแก
7.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
8) นโยบายปองกันไวรัสและซอฟตแวรที่ไมประสงคดี ผูรับผิดชอบ ไดแก
8.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
8.3) ผูใชงาน
9) นโยบายปองกันระบบเครือขายและตรวจจับการบุกรุก ผูรับผิดชอบ ไดแก
9.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
10) นโยบายการสํารองและกูคืนขอมูล ผูรับผิดชอบ ไดแก
10.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.2) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
10.3) ผูใชงาน
11) นโยบายการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ ไดแก
11.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11.2) ผูตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือผูตรวจสอบจากภายนอก
(External Auditor)
11.3) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
12) นโยบายการสรางความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ ไดแก
12.1) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.2) สํานักงานเลขานุการกรม
12.3) หนวยงานที่ไดรับมอบหมายในการจัดฝกอบรม
12.4) ผูดูแลระบบที่ไดรับมอบหมาย
12.5) เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 7 ตองมีการดําเนินการตรวจสอบ ประเมิน รวมทั้งปรับปรุงนโยบาย และ ขอปฏิบัติตามระยะเวลา
๑ ครั้งตอป
ขอ 8 องคประกอบของนโยบาย…

- 12 ขอ 8 องค ป ระกอบของนโยบาย จัด เปน มาตรฐานดา นการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยอางอิงรายละเอียดแนวปฏิบัติจากเอกสาร “นโยบายและแนวปฏิบัติการ
รักษาความมั่น คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกรมชลประทาน” เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได และเปน ไปตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่ขององคกรและหนวยงานภายนอกตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดตอไป
ขอ 9 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่
พ.ศ. 2556 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2556

อธิบดีกรมชลประทาน

