มาตรการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย
๑. สาหรับผู้ใช้งาน
1.1 ผู้ ใช้ งานต้อ งท าการพิ สู จ น์ ตั ว ตนทุ ก ครั้งก่ อ นที่ จ ะใช้ สิ น ทรัพ ย์ห รือ ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านล็อกก็ดี หรือเกิดจากความผิดพลาดใด ๆ ก็ดี
ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที โดยปฏิบัติตามแนวทาง
1.2 การใช้งานรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชี
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) ของ
ตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งห้ามทาการเผยแพร่ แจกจ่าย ทาให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่าน (Password)
1.3 การกระทาใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของผู้ใช้งาน (Username) อันมีกฎหมายกาหนดให้ เป็น
ความผิด ไม่ว่าการกระทานั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นความรับผิ ดชอบส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้งาน
จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเอง
1.4 ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อข้อมูลของกรมอนามัย และข้อมูลของ
ผู้รับบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนาไปใช้ในทางที่ผิด การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วย
1.5 ผู้ ใช้ งานต้ องป้ องกั น ดู แล รั กษาไว้ ซึ่ งความลั บ ความถู กต้ อง และความพร้ อมใช้ ของข้ อมู ล
ตลอดจนเอกสาร สื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ์
1.6 ห้ามเปิดหรือใช้งาน (Run) โปรแกรมประเภท Peer-to-Peer (หมายถึง วิธีการจัดเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กาหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า
แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทาให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (File Server) เท่านั้น) หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง
ในระดับเดียวกัน เช่น บิทเทอร์เรนท์ (Bittorrent), อีมูล (Emule) เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
1.7 ห้ามใช้สิน ทรัพย์ของหน่วยงาน ที่จัดเตรียมให้ เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ
หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือกระทบต่อภารกิจของกรมอนามัย
1.8 ห้ามใช้สินทรัพย์ของกรมอนามัยเพื่อประโยชน์ทางการค้า
1.9 กระทาการใด ๆ เพื่อการดักข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใด ในเครือข่าย
ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม
1.10 ห้ามกระทาการรบกวน ทาลาย หรือทาให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก
1.11 ห้ามใช้ ระบบสารสนเทศของกรมอนามัย เพื่อการควบคุมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ
ภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
1.12 ห้ามกระทาการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการลักลอบใช้งานหรือรับรู้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเพื่อการใช้ทรัพยากรก็ตาม
1.13 ห้ า มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ กระทาการใด ๆ เพื่ อ เข้ า ถึ ง ระบบสารสนเทศของกรมอนามั ย
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
1.14 ห้ามผู้ใดกระทาการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทาการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลัก
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
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1.15 คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti virus) ตามที่หน่วยงาน
ได้ประกาศให้ใช้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์นั้น เป็น เครื่องเพื่อการศึกษา โดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
1.16 บรรดาข้อมูล ไฟล์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ได้รับจากผู้ใช้งานอื่นต้องได้รับการตรวจสอบ
ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีก่อนนามาใช้งานหรือเก็บบันทึกทุกครั้ง
1.17 ผู้ ใช้ งานต้ องพึ งระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ ประสงค์ ดี ตลอดเวลา รวมทั้ งเมื่ อพบสิ่ งผิ ดปกติ
ผู้ใช้งานต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบ
1.18 เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่
เครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ
๒. สาหรับผู้ดูแลระบบ
2.1 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัด ให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ
2.2 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
2.3 ผู้ดูแ ลระบบ ต้อ งจัด ให้มีก ารบัน ทึก การผ่า นเข้า -ออกสถานที่ตั้ง ของระบบสารสนเทศ
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
2.4 กาหนดเวลาการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ระบบงานบริการ e-Service (Front Office) สาหรับผู้ใช้งานภายนอกสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา
(๒) ระบบงานภายใน (Back Office) สาหรับผู้ใช้งานภายในตามที่หน่วยงานกาหนด
2.5 ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.6 ผู้ดูแลระบบ ต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
2.8 มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามแนวทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐
2.9 กาหนดให้มีการแบ่งแยกเครือข่าย ดังต่อไปนี้
(๑) Internet แบ่ง แยกเครือ ข่า ยเป็น เครือ ข่า ยย่อ ย ๆ ตามอาคารต่า ง ๆ เพื่อ ควบคุม
การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๒) Intranet แบ่งเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
สารสนเทศภายใน
2.10 กาหนดการป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน
และต้องทบทวนการกาหนดค่า Parameter ต่าง ๆ เช่น IP Address อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ การกาหนด
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต้องแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
2.11 ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอกหน่วยงาน ต้องเชื่อมต่อ
ผ่ านอุป กรณ์ ป้ องกัน การบุ ก รุ กหรื อโปรแกรมในการท า Packet filtering เช่น การใช้ไฟร์ว อลล์ (Firewall) หรือ
ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการตรวจจับมัลแวร์ (Malware) ด้วย
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2.12 ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคล ที่เข้าใช้
งานระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ในลักษณะที่ผิดปกติ โดยมีการตรวจสอบการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การใช้งาน
ในลักษณะที่ผิดปกติ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่าย โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
2.13 IP address ของระบบงานเครือข่ายภายในจาเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอก
ที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็น ได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ
เครือข่ายได้โดยง่าย
2.14 การใช้เครื่องมือ ต่า ง ๆ (Tools) เพื่อ การตรวจสอบระบบเครือ ข่ายต้อ งได้รับ การอนุมัติ
จากผู้ดูแลระบบและจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
2.15 ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบว่ า อุ ป กรณ์ ที่ เป็ น ของส่ ว นตั ว ซึ่ ง ใช้ ในการเข้ า ถึ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานจากระยะไกลมีการป้องกันไวรัสและการใช้งานไฟร์วอลล์ตามที่หน่วยงานกาหนด
2.16 ต้องมีก ารจั ด เตรี ย มอุป กรณ์ ส าหรับ การปฏิบั ติ งานจากระยะไกล การจั ดเก็ บ ข้อมู ล และ
อุปกรณ์สื่อสารไว้ให้กับผู้ใช้งานจากระยะไกล
2.17 ผู้ใช้งานจากระยะไกลทุกคน ต้องผ่านการพิสูจน์ตัว ตน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจะต้องมี
การตรวจสอบ เช่น รหัสผ่าน หรือวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น
2.18 ไม่อนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวเพื่อเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
จากระยะไกล หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน
2.19 ต้องกาหนดชนิดของงาน ชั่วโมงการทางาน ชั้นความลับของข้อมูล ระบบงานและบริการต่างๆ
ของหน่วยงานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
2.20 ต้องกาหนดขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการขออนุมัติ การขอยกเลิก การกาหนดหรือปรับปรุ งสิทธิ์
การเข้าถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจากระยะไกล
2.21 ผู้ ดู แ ลระบบ ต้ อ งก าหนดเส้ น ทางการเชื่ อ มต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การเข้ า ใช้ ง าน
อินเตอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy, Firewall, IPS-IDS
เป็นต้น ห้ามผู้ใช้งานทาการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Dial-up Modem ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผล
ความจาเป็นและต้องทาการขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2.22 จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน
ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ ต้องกาหนดชั้นความลับในการเข้าถึง
2.23 กาหนดให้มีการบันทึกการทางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application Logs)
และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า – ออกระบบ บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ เป็นต้น
เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย ๙๐ วัน นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.24 ต้ องมี วิ ธีการป้ องกั นการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงบั นทึ กต่ าง ๆ และจ ากั ดสิ ทธิ์ การเข้ าถึ งบั นทึ ก
เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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