มาตรการใช้ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูล กรมอนามัย
(Cloud Storage Service)
๑. สาหรับผู้ใช้งาน
1.1 การขออนุญาตใช้งานพื้นที่ Web Server ชื่อโดเมนย่อย (Sub Domain Name) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ จะต้องทาหนังสือขออนุญาตต่อหัวหน้าหน่วยงาน และจะต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการกระทาของระบบและผู้ใช้งานอื่น ๆ
1.2 บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าหน่วยงาน
1.3 ผู้ใช้งานต้องทาการพิสูจน์ตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะใช้สินทรัพย์ห รือระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน และหากการพิสูจน์ตัวตนนั้นมีปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากรหัสผ่านล็อกก็ดี หรือเกิดจากความผิดพลาด
ใด ๆ ก็ดี ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
1.4 ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีระดับความสาคัญ ที่อยู่ในการครอบครอง/ดูแลของหน่วยงาน
ห้ามไม่ให้ทาการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทาซ้า หรือทลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
1.5 การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบงานต้องมีการขออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
ให้ติดตั้งก่อนดาเนินการ
1.6 กรมอนามัย ได้ให้ความสาคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นซอฟต์แวร์ที่หน่วยงาน
อนุญาตให้ใช้งานหรือที่หน่วยงานมีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานสามารถขอใช้งานได้ตามหน้าที่ความจาเป็น และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งาน
ทาการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อื่นใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
1.7 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทางาน
ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทาการ ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทาสาเนาเพื่อนาไปใช้งานที่อื่น ๆ ยกเว้นได้รับการอนุญาต
จากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์
1.8 ผู้ใช้งานต้องพึงระวังไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงค์ดีตลอดเวลา รวมทั้งเมื่อพบสิ่งผิดปกติ
ผู้ใช้งานต้องแจ้งเหตุแก่ผู้ดูแลระบบ
1.9 เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ผู้ใช้งานต้องไม่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้าสู่เครือข่าย และต้องแจ้งแก่ผู้ดูแลระบบ
1.10 ห้ามลักลอบทาสาเนา เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง ซึ่งข้อมูล ข้อความ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ
ที่เป็นสินทรัพย์ของหน่วยงาน หรือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
1.11 ห้ามทาการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายมาสู่สินทรัพย์ของหน่วยงาน
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๒. สาหรับผู้ดูแลระบบ
2.1 จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ต้องการใช้งานได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จาก ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของข้อมูล/เจ้าของระบบ ตามความจาเป็นต่อการใช้งาน เท่านั้น
2.2 ผู้ดูแลระบบ ต้องกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการเข้าใช้งาน
ของผู้ใช้งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์
การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ
2.3 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานและตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศ
2.4 ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
2.5 ต้องจัดให้มีการบันทึกการผ่านเข้า-ออกสถานที่ตั้งของระบบสารสนเทศเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ
2.6 กาหนดเวลาการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ดังนี้
(๑) ระบบงานบริการ e-Service (Front Office) สาหรับผู้ใช้งานภายนอกสามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา
(๒) ระบบงานภายใน (Back Office) สาหรับผู้ใช้งานภายในตามที่หน่วยงานกาหนด
2.7 ผู้ดูแลระบบต้องทบทวนบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.8 ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลแต่ล ะประเภทชั้น ความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธี
การทาลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ มีการตรวจสอบความเหมาะสมของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิ์ต่าง ๆ ทีใ่ ห้ไว้ยังคงมีความเหมาะสม
2.9 ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรับผิดชอบ
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการกาหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ
(Systems Software)
2.10 การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามแนวทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐
2.11 ผู้ ดูแลระบบ ต้องกาหนดสิ ทธิ์การใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ส าคั ญ เช่ น
ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wireless LAN) ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต (Internet) เป็ น ต้ น โดยต้ อ งให้ สิ ท ธิ์ เฉพาะการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
และต้องได้รับความเห็น ชอบจากหัวหน้ าหน่ วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ
2.12 ข่าวสารสารสนเทศทุกประเภทในฐานข้อมูลต้องได้รับการจัดระดับการป้องกันผู้มีสิทธิ์
เข้าใช้หรือดาเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย
2.13 การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หน้า ๒

2.14 หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูล ผู้มีสิทธิ์และอานาจในสายงาน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ใช้งานและโปรแกรมที่ได้รับอนุญาตให้กระทาการใด ๆ กับข้อมูลนั้นได้ตามสิทธิและจัดให้มีแฟ้มลงบันทึก
เข้าออก (Log File) การใช้งานสาหรับฐานข้อมูลตามความจาเป็น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการใช้งานฐานข้อมูล
2.15 ในกรณีฐานข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หรือแลกเปลี่ยน หรือขอใช้ข้อมูล
จากส่วนราชการให้จัดทาข้อตกลงการใช้ข้อมูล หรือสาหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงานภายนอก
2.16 กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการสารองข้อมูล
2.17 มีการจัดทาบั ญ ชีระบบสารสนเทศที่ มีความสาคัญ ทั้งหมดของหน่วยงาน พร้อมทั้ ง
กาหนดระบบสารสนเทศที่จะจัดทาระบบสารอง และจัดทาระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
2.18 กาหนดให้มีการสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบและกาหนดความถี่ ใน
การสารองข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกาหนดให้มีความถี่ในการสารองข้อมูลมากขึ้น
2.19 ต้องจั ดท าแผนเตรี ย มความพร้อมกรณี ฉุกเฉิน ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถดาเนิน การด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
2.20 มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
2.21 ต้องมีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบส ารอง และการจัดทาแผนเตรียมพร้อมกรณี ฉุกเฉินในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.22 ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสารอง และระบบ
แผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความเสี่ ยงต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ระบบมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2.23 มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบสารองและระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
ที่เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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