
ประกาศโรงพยาบาลธวัขบุรี
เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงด้านส''รสนเพศ

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลธวัชบุร_ี__________________________ _

ด้วยปีญหาด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัย'ให้กับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิม,ชีนทั'งในประเท1ศ1และ 
ต่างประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ 
ตลอดจนองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกซนที,มีการดำเนินงานใดๆ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
สารสนเทศขององค์กร ขาดความเชื่อมั่นต่อการทำธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ประกอบกับ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ประเทคสามารถ 
ยกระดับการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการ 
ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายจึงเห็นความสำคัญที่จะนำกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ มาบังคับใช้ 
กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐมี 
ความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้มีการกำหนด 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทาง 
เบื้องต้นให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการกำหนดนโยบาย และข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน 
สารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
(๑) ผู้ใข้งาน หมายความว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารองค์กร 

ผู้รับบริการ ผู้ใข้งานท่ัวไป
(๒) สิทธิ'ของผู้ใช้งาน หมายความว่า สิทธิท่ัวไป สิทธิจำเพาะ สิทธิจำเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธี้อื่นใดที่ 

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
(๓) สินทรัพย์ (asset) หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าสำหรับองค์กร
(๔) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายความว่า การอนุญาต การกำหนดสิทธิหรือการ 

มอบอำนาจ'ให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรือใช้งานเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และ 
ทางกายภาพ รวมทั้งการอนุญาตเข่นว่านั้นสำหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกำหนดข้อปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิขอบเอาไว้ด้วยก็ได้

(๕) ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (information security) หมายความว่า การธำรงไว้ซึ่งความลับ 
(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของ 
สารสน เท ศ รวมท ั้งค ุณ สมบ ัต ิอ ื่น  ได ้แ ก ่ค ว าม ถ ูก ต ้อ งแ ห ้จร ิง  (authenticity) ความร ับ ผ ิด  
(accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) 

(๖) เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (information security event) หมายความว่า กรณีที่ระบุการ 
เกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการหรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่า!!เนนโยบาย 
ด ้านความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการฟ้องกันที่ล ้มเหลว หรือเหตุการณ ์อ ันไม่อาจรู้ได ้ว ่าอาจ 
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย

"



(๗) สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด (information security 
incident) หมายความว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด 
(unw anted or unexpected) ซึ่งอาจทำให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคง 
ปลอดภัยถูกคุกคาม

ข้อ ๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอย่างน้องต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อ,ไปน้ี 
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใข้งานสารสนเทศ
(๒) จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดทำแผน 

เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ 
สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
ข้อ ๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให ้ม ีข ้อปฏิบ ัต ิในการักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ 
หน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกระบวนการ ดังต่อ'ไปน้ี
(๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อปฏิบัติท ี่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน 

สารสนเทศของหน่วยงาน
(๒) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบเพื่อให้ 

สามารถเข้าถึง เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติดังนี้ 
(๓) หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวให้ขัดเจน 
(๔) หน่วยงานของรัฐต้องทบทวนปรับปรุงตามนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นปีจจุบันอยู่เสมอ 
ข้อ ๔ ข้อปฏิบัติในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยครอบคลุมตามข้อ ๕ -6)๕ 
ข้อ ๔ ให้มีข้อกำหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (access control) ซึ่งต้องมีเนื้อหาอย่าง 
น้อย ดังนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลโดยคำนึงถึง 

การใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย
(๒) ในการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องกำหนดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ 

อนุญาต การกำหนดสิทธิ หรือการมอบอำนาจของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
(๓) หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ลำดับความสำคัญ หรือลำดับชั้นความลับ 

ของข้อมูล รวมทั้งระดับชั้นการเข้าถึง เวลาที่ไต้เข้าถึง และซ่องทางการเข้าถึง 
ข้อ ๖ ให้มีข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ (business requirem ent 
for access control) โดยแบ่งการจัดทำข้อปฏิบัติเป็น ๒ ส่วน คือ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ และ 
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานตามภารกิจและข้อกำหนดต้านความมั่นคงปลอดภัย 
ข้อ ๗ ให้มีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใข้งาน (user access m anagem ent) เพื่อควบคุมการเข้าถึง 
ระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ไต้รับอนุญาตแล้ว และผ่านการัฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างความตระหนักถึง 
เร ื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security aw areness training) เพื่อฟ้องกันการ 
เข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ไต้รับอนุญาต โดยต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใข้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่ 

เก ิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท ่าไม่ถ ึงการณ์ รวมถึงกำหนดให้มี 
มาตรการเซิงฟ้องกันตามความเหมาะสม

(๒) การลงทะเบ ียน ผ ู้ใข ้งาน  (user registration) ต ้องกำหนดให ้ม ีช ั้นตอนทางปฏ ิบ ัต ิสำหร ับการ 
ลงทะเบียนผู้ใข้งานเมื่อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ และการจัดออกจากทะเบียนของ 
ผู้ใข้งานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว



(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผู้1ข้งาน (user m anagem ent) ต้องจัดให้มีการควบคุมและจำกัดสิทธิเทือ 
เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละซนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจำเพาะสิทธิพิเศษ 
และสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง

(๔) ก ารบ ร ิห ารจ ัด ก ารรห ัส ผ ่าน ส ำห ร ับ ผ ู้ใข ้งาน  (user passw ord m anagem ent) ต ้องจ ัดให ้ม ี 
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ใข้งานอย่างรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใข้งาน (review of user access rights) ต้องจัดให้มีกระบวนการ 
ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผูใข้งานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

ข้อ ๘ ให้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดขอบของผูใข้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึง 
โดยไม่ไต้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลสารสนเทศและการลักขโมย 
อุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ โดยต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
(๑) การใช้งานรหัสผ่าน (password user) ต้องกำหนดแนวปฏิบัติท ี่ด ีสำหรับผู้ใข้งานในการกำหนด 

รหัสผ่าน การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีคุณภาพ 
(๒) การป้องกันอุปกรณ์ในขณะที่ไม่มีผู้ใข้งานที่อุปกรณ์ ต้องกำหนดข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ 

ผูไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที่ไม่มีผู้ดูแล 
(๓) การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (clear desk and clear screen 

policy) ต้องควบคุมไม่ให้สินทรัพย์สารสนเทศ เข่น เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ 
สารสนเทศ อยู่ในภาวะซึ่งเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม,มีสิทธิ และต้องกำหนดให้ผู้ใข้งานออกจาก 
ระบบสารสนเทศเมื่อว่างเว้นจากการใช้งาน

(๔) ผู้ใข ้งานอาจนำการเข ้ารหัส มาใช้กับข้อมูลที่เป ็นความลับ โดยให้ปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบการรักษา 
ความลับทางราขการ พ.ศ. ๒๔๔๔

ข้อ ๙ ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (network access control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงบริการทาง 
เครือข่ายโดยไม่ไต้รับอนุญาต โดยต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
(๑) การใช้งานบริการเครือข่าย ต้องกำหนดให้ผู้ใข้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศไต้แต่เพียบบริการที่ 

ไต้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น
(๒) ก าร ย ืน ย ัน ต ัว บ ุค ค ล ส ำห ร ับ ผ ู้ใข ้ท ี่อ ย ู่ภ าย น อ ก อ งค ์ก ร  (user au then tication  for external 

connections) ต้องกำหนดให้มีการยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใข้ท ี่อยู่ภายนอกองค์กร 
สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบสารสนเทศขององค์กรไต้ 

(๓) การระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (equipm ent identification in networks) ต้องมีวิธีการที่สามารถ 
ระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายไต้ และควรใช้การระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายเป็นการยืนยัน 

(๔) ก าร ป ้อ ง ก ัน พ อ ร ์ต ท ี่ใข ้ส ำห ร ับ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ับ แ ต ่งร ะ บ บ  (rem ote diagnostic and 
configuration port protection) ต้องควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใข้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่ง 
ระบบทั้งการเข้าถึงทางกายภาพและทางเครือข่าย

(๔) การแบ ่งแยกเคร ือข ่าย (segregation in networks) ต ้องทำการแบ ่งแยกเคร ือข ่ายตามกลุ่มของ 
บริการสารสนเทศ กลุ่มผู้ใข้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

(๖) การควบคุมการเขื่อมต่อทางเครือข่าย (network connection  control) ต้องควบคุมการเข้าถึงหรือ 
ใช้งานเครือข่ายที่มีการใช้ร่วมกันหรือเฃื่อมต่อระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุม 
การเข้าถึง

(๗) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (network routing control) ต้องควบคุมการจัดเส้นทางบน 
เครือข่ายเพื่อให้การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และการส่งผ่านหรือไหลเวียนของข้อมูลหรือสารสนเทศ 
สอดคล้องกับข้อปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงหรือการประยุกต้ใช้งานตามภารกิจ 

ข้อ ๑๐ ให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ โดยต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้



(๑) การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการเข้าใช้งานที่ม ั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง 
ควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย

(๒) การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใข้งาน (user identification and au thentication) ต้องกำหนดให้ 
ผู้ใข้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตันของผู้ใข้งาน และเลือกใช้ขันตอนทางเทคนิคใน 
การยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใข้งานที่ระบุถึง 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผ่าน (password m anagem ent system ) ต้องจัดทำหรือจัดให้มีระบบบริหาร 
จัดการรหัสผ่านที่สามารถทำงานเซิงโต้ตอบ (interactive) หรือมีการทำงานในลักษณะอัตโนมัติ ซ่ึง 
เอื้อต่อการกำหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ

(๔) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system  utilities) ควรจำกัดและควบคุมการใช้งาน 
โปรแกรมประเภทอรรคประโยชน์ เพื่อป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัย 
ท่ีได้กำหนดไว้หรือท่ีมีอยู่แล้ว

(๔) เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น (session 
tim e-out)

(๖) การจำกัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection  tim e) ต้องจำกัด 
ระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพ ื่อให้ม ีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งข ึ้นสำหรับระบบสารสนเทศหรือ 
แอพพลิเคซั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสำคัญสูง

ข้อ ๑๑ ให้มีการควบคุมการเช้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคซั่นและสารสนเทศ (application and 
information access control) โดยต้องมีการควบคุม ดังนี้
(๑) การจำกัดการเช้าถึงสารสนเทศ (information access restriction) ต้องจำกัดหรือควบคุมการเช้าถึง 

หรือเช้าใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเช้าใช้งานในการเช้าถึงสารสนเทศและ 
ฟ้งก์ขัน (functions) ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคซั่น ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องตาม 
นโยบายควบคุมการเช้าถึงสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้

(๒) ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสำคัญสูงต่อองค์กร ต้องได้รับการแยกออกจาก 
ระบบอื่นๆ และม ีการควบค ุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให ้ม ีการควบคุมอ ุปกรณ ์ 
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร (m obile com puting and 
teleworking)

(๓) การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องกำหนดข้อปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสม 
เพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ 

(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน (teleworking) ต้องกำหนดข้อปฏิบัติ แผนงานและขั้นตอนเพื่อ 
ปรับใช้สำหรับงานขององค์กรจากภายนอกสำนักงาน 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศต้องจัดทำระบบสำรอง ตามแนวทางต่อไปนี้ 
(๑) ต้องพิจารณาคัดเลือกและจัดทำระบบสำรองที่เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่เหมาะสม 
(๒) ต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อม 
กรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ไต้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ 

(๓) ต้องมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดขอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ระบบ 
สำรอง และการจัดทำแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม1สามารถดำเน ินการด้วยวิธ ีทาง 
อิเล็กทรอนิกส์

(๔) ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสำรองและระบบแผนเตรียมพร้อม 
ฉุกเฉินอย่างสมั่าเสมอ



(๔) สำหรับความถี่ของการปฏิบัติในแต่ละข้อ ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ของแต่ละหน่วยงาน

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีกาตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศโดยต้องมีเนื้อหา 
อย่างน้อย ดังนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับ 

ระบบสารสนเทศ (information security audit and assessm ent) อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะต้องดำเนินการ โดยผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ 

(internal auditor) หรือ โดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (external 
auditor) เพ ื่อให ้หน ่วยงานของรัฐได ้ทราบถ ึงระด ับความเส ี่ยงและระด ับความม ั่นคงปลอดภ ัย 
สารสนเทศของหน่วยงาน

ข้อ ๑๔ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดความรับผิดชอบที่ข ัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล 
สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง 
ละเลย หรือฝ่าปีนการปฏิบัติตามแนวนโยบายแนวปฏิบัติในการักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่ด ูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็น 
ผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น
ข้อ ๑๔ หน่วยงานชองรัฐสามารถเลือกใช้ข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ท่ี 
ต่างไปจากประกาศฉบับนี้ หากแสดงให้เห็นว่า ข้อปฏิบัติที่เลือกใข้มีความเหมาะสม หรือเทียบเท่า 
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นต้นไป

สัง ณ วันที ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายประกาศ เจริญราษฎร์) 
ผู้อำนวยการโรง ผยาบาลธวัซบุรี


