แผนการดําเนินการ
ตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศ
(IT Security Audit Procedure)

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การดําเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การดํ า เนิ น การตอบสนองเหตุ ก ารณ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศสํ า หรั บ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหสามารถรองรับเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยภายใน
องคกร ใหทราบถึงรูปแบบการดําเนินการที่เปนรูปธรรม กําหนดเงื่อนไขหรือนโยบายการดําเนินงาน
บุคลากรและอุปกรณที่ใชภายในหนวยงาน และแนวทางการปฏิบัติตอบสนองเหตุการณความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศแยกตามบทบาทหนาที่หรือตามอุปกรณ เพื่อใหทีมงานหรือบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติได กลาวถึงแนวทางการสํารองขอมูลและการปรับปรุงขอมูลให
ทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการดําเนินงานและเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดเพื่อใหแนใจวากระบวนการดังกลาวยังสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตัวอยางระเบียบการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหปลอดภัยตามรายละเอียดเนื้อหาออกเปน
สวน ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 แผนการดําเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
สวนที่ 2 (ราง) ระเบียบวาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย
สวนที่ 3 (ราง) แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
สวนที่ 4 ระเบียบปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ สป.(ฉบับราง)
สวนที่ 5 ขอกําหนดการปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สวนที่ 6 การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล สําหรับผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคผนวก แบบบันทึกการปฏิบัติงาน บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย
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สวนที่ 1
แผนการดําเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
1. แนวทางการดําเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ตามบทบาทหนาที่
ทีมงานดูแลเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สามารถนําแนวทางการ
ดําเนินการแยกตามบทบาทหนาที่ตามอุปกรณที่ใชไปใช และทํารายงานสรุปการดําเนินการใหหัวหนา
ทีมดูแลเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยตรวจสอบ แยกตามอุปกรณไดดังนี้

1. ระบบปองกันผูบุกรุก
แผนดําเนินการรายวัน
1. ดําเนินการตรวจสอบไฟลล็อกของหรือรายงานของระบบปองกันการบุกรุก สิ่งที่
ควรตรวจสอบมีดังตอไปนี้
• การโจมตีเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด การโจมตีประเภทใดเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
• ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่สามารถคาดเดาไดหรือไม
• ระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด
• หมายเลขไอพีของเครือขายเปนผูโจมตี
• อื่นๆตามที่นโยบายดานความปลอดภัยขององคกรกําหนด
2. ดําเนินการรายงานสรุปผลที่ไดจากระบบปองกันการบุกรุก
นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 ขางตนมาเขียนรายงาน และรายงานไปยังหัวหนาและทีมงานดูแล
เหตุการณความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทางอีเมล เพื่อใหสะดวกในการเก็บขอมูลและ
โตตอบ
• ศึกษาเพิ่มเติมวาระบบปองกันผูบุกรุกที่ใชงานอยู
• สามารถสรางรายงานไดตามแนวทางการตรวจสอบหรือไม ถาไดใหสรางรายงาน
สรุปทุกวัน
• ถาระบบปองกันผูบุกรุกไมสนับสนุน ใหดําเนินการหามาตรการในการสรางรายงาน
อยางรวดเร็วเพื่อลดภาระงานของทีมงาน
3. ตรวจพบการโจมตีระบบหรือเหตุการณละเมิดความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• แจงขอมูลใหกับหัวหนาทีมดูแลเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรเพื่อ
ตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหาในขั้นตน และวางแผนแกปญหาระยะยาวกับผูอํานวยการสารสนเทศ
หลังจากดําเนินการแกไขปญหาระยะสั้นไปแลว โดยมีขอมูลสําคัญที่ตองแจงดังนี้
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• การโจมตีหรือการละเมิดสําเร็จหรือไม
• ขอมูลของการโจมตีหรือขอมูลเหตุการณละเมิดความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

2. ระบบไฟรวอลล
แผนดําเนินการรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน
1. ดําเนินการตรวจสอบกฎของของระบบปองกันการบุกรุก ควรทําการตรวจสอบกฏอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง และควรมีการทําเอกสารเกี่ยวกับคําอธิบายกฎประกอบไวดวย
2. ดําเนินการตรวจสอบบันทึกของไฟลล็อกและรายงานของไฟรวอลล สิ่งที่ควรตรวจสอบมี
ดังตอไปนี้
• ไฟรวอลลไดทําการ block packet มากนอยเพียงใด
• ลักษณะของ packet สวนใหญที่ถูก block เปน
• Packet ของหมายเลขไอพีของเครือขายใดถูกblock เปนจํานวนมาก
• อื่น ๆตามที่นโยบายดานความปลอดภัยขององคกรกําหนด
3. ดําเนินการรายงานสรุปผลที่ไดจากไฟรวอลล นําขอมูลที่ไดจากขอ 2 ขางตนมาเขียน
รายงาน
4. ตรวจพบการโจมตีระบบหรือเหตุการณละเมิดความปลอดภัยระบบสารสนเทศแจงขอมูล
ใหกับหัวหนาทีมดูแลเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอรเพื่อตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหา
ในขั้นตน และวางแผนแกปญหาระยะยาวกับผูอํานวยการสารสนเทศ หลังจากดําเนินการแกไขปญหา
ระยะสั้นไปแลวโดยมีขอมูลสําคัญที่ตองแจงดังนี้
• การพยายามโจมตีไฟรวอลลทําไดสําเร็จหรือไม
• ขอมูลของการโจมตีหรือขอมูลเหตุการณละเมิดความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

3. ระบบปองกันภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ต
ภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ตหรือมัลแวร (Malware) ประกอบไปดวย ไวรัส หนอนอินเตอรเน็ต
โทรจันรวมถึงสปายแวร
แผนดําเนินการรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน
1. ดําเนินการตรวจสอบไฟลล็อกและรายงาน ของอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบปองกันภัย
คุกคามทางอินเตอรเน็ตสิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังตอไปนี้
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• มัลแวรประเภทใดถูกพบเปนจํานวนมาก
• มัลแวรถูกสงมาจากเครือขายใด และถูกสงไปยังที่ใด
• มีการสงมัลแวรจากเครือขายภายในองคกรออกไปยังภายนอกหรือไม
• อื่นๆ ตามที่นโยบายดานความปลอดภัยขององคกรกําหนด
2. ดําเนินรายงานสรุปผลที่ไดจากอุปกรณที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมัลแวรบนเครื่องไคล
เอ็นต นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 ขางตนมาเขียนรายงาน
3. ควรศึกษาวิธีการแกไขเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดมัลแวร โดยเฉพาะมัลแวรประเภทที่ตรวจ
พบวากระจายอยูในเครือขายขององคกร
4. ตรวจสอบพบวาเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายติดมัลแวรหรือสงมัลแวรออกไปขาง
นอกหรือพบมีกระจายของมัลแวรในองคกรเปนจํานวนมาก ควรระงับการเชื่อมตอของเครื่องที่
ติดมัลแวร กับระบบเครือขาย แลวทําการแกไขเครื่องของผูใชโดยทันที ซึ่งรายละเอียดการแกไขนั้น
สามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของเจาของผลิตภัณฑ ในกรณีที่เครื่องที่ติดมัลแวร เปนเครื่องเซิรฟเวอร
ควรติดตอผูดูแลระบบใหดําเนินการแกไขตอไปและบันทึกการปฏิบัติงานตอวัน ในกรณีที่ปญหาพบวา
มีปญหากระทบตอการดําเนินการขององคกรใหประสานงานกับหัวหนาทีมเพื่อดําเนินการตัดสินใจ
แกปญหาตอไป

4. ระบบตรวจสอบและปองกันชองโหวความมั่นคงปลอดภัย
แผนดําเนินการรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน
1. ดําเนินการตรวจสอบไฟลล็อกและรายงานของระบบตรวจสอบและปองกันชองโหวความ
มั่นคงปลอดภัย สิ่งที่ควรตรวจสอบมีดังตอไปนี้
• มีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนเพียงใดที่ทําการปรับปรุงชองโหวและที่ไมไดปรับปรุง
ชองโหว
• การปรับปรุงชองโหวที่เครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายยังไมไดลงนั้น มี
ความสําคัญหรือไมมากนอยเพียงใด
2. ตรวจพบวามีเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายยังไมไดลงปรับปรุงชองโหว แจงใหหัวหนา
ทีมรับทราบและดําเนินการตรวจสอบสาเหตุที่ไมสามารถปรับปรุงชองโหวได รวมถึงประเมินผลกระทบ
จากการปรับปรุงชองโหววามีผลมากนอยเพียงใด
3. ดําเนินการตรวจสอบคาการปรับแตงของระบบตรวจสอบและปองชองโหวความมั่นคง
ปลอดภัยควรทําการตรวจสอบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และควรมีการทําเอกสารเกี่ยวกับคาการ
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ปรับแตงของระบบรวมถึงการวันเวลาที่มีการปรับปรุงชองโหวและปญหาที่พบในแตละครั้งประกอบไว
ดวย
2. แนวทางการสํารองขอมูลอุปกรณเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศ
ทีมงานดูแลเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศ ตองดําเนินการสํารองขอมูล
บนระบบและรายงานสรุปการดําเนินการสํารองขอมูลใหกับหัวหนาทีมดวยทุกครั้ง โดยแนวทางการ
ดําเนินการสําหรับอุปกรณเสริมสรางความปลอดภัยภายในองคกรที่ประกอบดวย
• ระบบปองกันผูบุกรุก
• ระบบไฟรวอลล
• ระบบปองกันภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ต
• ระบบตรวจสอบและปองกันชองโหวความมั่นคงปลอดภัย และดําเนินการตรวจสอบตามนี้
แผนการดําเนินการ
1. ดําเนินการสํารองขอมูลไฟลล็อก ควรทําการสํารองขอมูล อยางนอยวันละ 1 ครั้งโดยขอมูล
ที่สํารองนี้ควรเก็บไวในที่ปลอดภัย
2. ดําเนินการสํารองคาปรับแตงของอุปกรณ ควรทําการสํารองขอมูลของคาปรับแตงเก็บไวใน
ที่ปลอดภัยหนึ่งชุด และควรสํารองขอมูลกอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงตอไปที่อาจสงผลกระทบให
ระบบไมสามารถทํางานได
3. แนวทางการปรับปรุงขอมูลอุปกรณเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศ
ทีมงานดูแลเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศ ตองดําเนินการปรับปรุง
ขอมูลของอุปกรณ เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศใหทันสมัย และรองรับภัย
คุกคามใหมเสมอ และรายงานสรุปการดําเนินการสํารองขอมูลใหกับหัวหนาทีมดวยทุกครั้ง โดย
แนวทางการดําเนินการสําหรับอุปกรณเสริมสรางความปลอดภัยภายในองคกรที่ประกอบดวย
• ระบบปองกันผูบุกรุก
• ระบบไฟรวอลล
• ระบบปองกันภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ต
• ระบบตรวจสอบและปองกันชองโหวความมั่นคงปลอดภัยและดําเนินการตรวจสอบตามนี้
แผนการดําเนินการ
1. ดําเนินการปรับปรุงกฏบนอุปกรณเพื่อทําใหระบบนั้นสามารถปองกันการโจมตี
หรือรองรับภัยคุกคามแบบใหมได
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ควรทําการปรับปรุงกฏบนอุปกรณอยางนอยวันละ 1 ครั้งหรือตามที่เจาของผลิตภัณฑประกาศ
วาใหทําการปรับปรุงกฏหรือสัญลักษณในการตรวจจับหรือปองกัน
2. ดําเนินการปรับปรุงชองโหวของอุปกรณและติดตามขาวสารของเจาของผลิตภัณฑอยาง
สม่ําเสมอควรทําการปรับปรุงชองโหวอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
4. แนวทางการบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงของอุ ป กรณ เ สริ ม สร า งความมั่ น คงบนระบบ
สารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ นอกจากความสําคัญของกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมแลว การบันทึกขอมูลการดําเนินการและการบริหารจัดการการ
เปลี่ ย นแปลงเป น สิ่ ง สํ า คั ญ และมี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น การตอบสนองเหตุ ก ารณ ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางหลีกเลี่ยงไมได กระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงเรียกวา Change Management Process ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. เลือกกระบวนการที่ตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสําคัญตามแนวทางทั้ง
สามแนวทาง คือ แนวทางการดําเนินการตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ แนวทางการสํารองขอมูลและแนวทางการปรับปรุงขอมูลอุปกรณเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัย ถือเปนกระบวนการสําคัญที่ควรมีการดําเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
2. การกําหนดสิทธิของผูมีหนาที่หรือผูที่สามารถเปลี่ยนแปลงการปรับแตงคาหรือเปลีย่ นแปลง
กฏของอุปกรณเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ สิทธิและบทบาทหนาที่เปนสิ่ง
สําคัญที่ควรมีการกําหนดใหชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร และสิทธิในการแกไข
ภาระหนาที่รับผิดชอบรวมถึงภาระหนาที่ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
3. ขั้นตอนการบันทึกการเปลี่ยนแปลง คือการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในขั้นตอน
ดําเนินการสิ่งที่ตองระบุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคือ วันเวลา การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ
ทรัพยากรหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ เหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
4. ขั้นตอนการดําเนินการสรุปการดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ ทีมงาน
ตอบสนองเหตุการณความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศควรจะสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้นในแต
ละเดือนเปนอยางนอยสรุปใหหัวหนาทีมเพื่อใชในการติดตามตรวจสอบตอไป
5. ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลการบันทึกการเปลี่ยนแปลง หัวหนาทีมตอบสนองเหตุการณ
ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ มีหนาที่ในการตรวจสอบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและความ
ถูกตองของทีมงานโดยละเอียดและดําเนินการแกไขปญหาเพิ่มเติม กอนจะสรุปปญหาสําคัญใหกับ
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ผูอํานวยการระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผนระยะยาวขององคกร นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตอบสนองความมั่นคง
ปลอดภัยทางคอมพิวเตอรควรปรับและนําไปใชภายในองคกรใหเหมาะสมกับทีมงานภายในหนวยงาน
สามารถปฏิบัติและตรวจสอบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงได
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สวนที่ 2
(ราง) ระเบียบวาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย
ดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดใหมี
เครือขายคอมพิวเตอรขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อใหการใช
งานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะที่ไมถูกตอง เห็นสมควรวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
บทที่ 1 คํานิยาม
"องคกร" หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
"เครือขายคอมพิวเตอร" หมายความถึง เครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข "ผูบังคับบัญชา" หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการตามโครงสรางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
"บุคลากร" หมายถึง ขาราชการและลูกจางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงบุคคลอื่นที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให
ปฏิบัติงานตามสัญญา ขอตกลง หรือใบสั่งซื้อ
"ขอมูล" หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวใน
รูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
"ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร" หมายความถึง ขาราชการและลูกจางที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรม
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลของเครือขายคอมพิวเตอร
บทที่ 2 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร
ใหมี "คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย
คอมพิวเตอร " ที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งจากโดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
* กํากับดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
* ใหคําปรึกษาแกผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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* ใหคําแนะนําและคําเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
* จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนอผูบังคับบัญชาเปนครั้งคราวตามความ
เหมาะสม
* ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
* ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
บทที่ 3 ขอปฏิบัติของบุคลากรในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ 1 บุคลากรมีสิทธิใชเครือขายคอมพิวเตอรไดภายใตขอกําหนดแหงระเบียบนี้
การฝาฝนขอกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง และกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด องคกรจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแกบุคลากรที่ฝาฝนตาม
ความเหมาะสมตอไป
ขอ 2 บุคลากรพึงใชทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไม download ไฟลที่มีขนาด
ใหญโดยไมจําเปน และไมควรปฏิบัติในระหวางเวลาทํางานซึ่งมีการใชเครือขายอยางหนาแนน
ขอ 3 บุคลากรพึงใชขอความสุภาพ และถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใชเครือขาย อาทิ
เชน ไมใชการสง mail แบบกระจายถึงทุกคนที่เปนสมาชิกเครือขายโดยไมจําเปน หรือ การใชขอความ
ที่สุภาพชนทั่วไปพึงใชในขอความที่สงไปถึงบุคคลอื่น เปนตน
ขอ 4 บุคลากรมีหนาที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใชเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งไมยอม
ใหบุคคลอื่นเขาใชเครือขายคอมพิวเตอรจากบัญชีผูใชของตนเอง
ขอ 5 เพื่อประโยชนในการใชรหัสผานสวนบุคคล บุคลากรจะตอง
* ใชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่บุคลากรครอบครองใช
งานอยู ทั้งในระดับ BIOS และระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผานสวนบุคคล
ดังกลาวตองมีความยาวไมนอยกวา 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ
ตัวพิมพใหญ ตัวเลขและสัญลักษณเขาดวยกัน แตไมควรกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อหรือ
นามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพท
ที่ใชในพจนานุกรม
* ใชรหัสผานสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร
* ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save
Password) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่บุคลากรครอบครองอยู
* ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคล
อื่น
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ขอ 6 บุคลากรจะตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
* เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
* เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
* เพื่อการพาณิชย
* เพื่อการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัติใหแกองคกร ไมวาจะ
เปนขอมูลขององคกร หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
* เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาขององคกร หรือ
ของบุคคลอื่น
* เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของหรือผู
ที่มีสิทธิในขอมูลดังกลาว
* เพื่อการรับหรือสงขอมูลซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกองคกร เชน การ
รับหรือสงขอมูลที่มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ หรือการรับหรือสงขอมูลที่ไดรับจากบุคคลภายนอก
อันมีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังบุคลากรหรือบุคคลอื่น เปนตน
* เพื่อขัดขวางการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร หรือของบุคลากรอื่นของ
องคกร หรือเพื่อใหเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ไมสามารถใชงานไดตามปกติ
* เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร
ไปยังที่อยูเว็บ(web site) ใด ๆ ในลักษณะที่จะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริง
* เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดตอผลประโยชนขององคกร หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยง
หรือความเสียหายแกองคกร
ขอ 7 เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยสวนรวม บุคลากรจะตอง
* ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาของบุคคลอื่น
* ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบนเครือขาย
คอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
* ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรอื่นใดเพิ่มเติมในเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลขององคกร เพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลนั้น
หรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร ได
* ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตนเองครอบครองใชงานอยูเมื่อใชงานประจําวัน
เสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใชงานเกินกวา 1 ชั่วโมง เวนแตเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องบริการ
(server) ที่ตองใชงานตลอด 24 ชั่วโมง
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* ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากภายนอกองคกร ทุกครั้งดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรที่องคกร จัดให และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอรฝงตัว
อยูในขอมูลสวนใดจะตองรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
* ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของตน
เพื่อเปนการประหยัดปริมาณหนวยความจําบนสื่อบันทึกขอมูล
* ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการเขารหัสขอมูลซึ่งองคกร จัดใหสําหรับใชในการ
ติดตอกับเครือขายคอมพิวเตอรจากภายนอกสถานที่ทําการขององคกร
* ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขาย
คอมพิวเตอร หรือคณะกรรมการความปลอดภัยของขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ในการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของบุคลากรและเครือขายคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร หรือคณะกรรมการดังกลาวดวย
* ระมัดระวังการใชงานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครือขาย
คอมพิวเตอรเหมื อนเชนบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใชงานเครื่ องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและ
เครือขายคอมพิวเตอรแลวแตกรณี
* ไมเขาไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือขายคอมพิวเตอรกอนไดรับอนุญาต
* คืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรที่เปนขององคกร เชน
ขอมูลและสําเนาของขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผานเขาหรือออก ฯลฯ ใหแกองคกร รวมทั้ง
ขอรับขอมูลสวนบุคคลที่อยูบนเครือขายคอมพิวเตอรคืนจากองคกร ภายในกําหนด 7 วันนับแตวันพน
สภาพการเปนบุคลากร
บทที่ 4 ขอปฏิบัติของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ 1 ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองดูแลรักษาและปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อให
สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ รวมทั้งจะตองสอดสองดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรของบุคลากร
เพื่อใหเปนไป ตามระเบียบนี้
หากผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรพบวาบุคลากรผูใดมีพฤติการณสอไปในทางที่จะละเมิดขอ
กําหนดการใชเครือขายคอมพิวเตอรแหงระเบียบนี้ ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองรายงานให
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร
ตลอดจนผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปทราบโดยเร็วที่สุดและในกรณีจําเปนเพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแกองคกร ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีอํานาจในการระงับการใชงานเครือขาย
คอมพิวเตอรของบุคลากรดังกลาวไดทันที
ขอ 2 ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการเสนอความเห็นและขอสังเกตตอ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร
11

ตลอดจนผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการ
บริหารเครือขายคอมพิวเตอร หรือปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับเครือขายคอมพิวเตอรตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ขอ 3 ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการติดตั้งอุปกรณ ซอฟตแวร ระบบการเขารหัส
ขอมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวของกับเครือขายคอมพิวเตอร ตลอดจนบํารุงรักษาสิ่งตาง ๆ
ดังกลาวใหใชงานไดดีอยูเสมอ
ขอ 4 ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองไมใชอํานาจหนาที่ของตนไปในการเขาถึงขอมูลที่รับ
หรือสงผานเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งตนไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลนั้น และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่
ตนไดรับมาจากหรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูล
ที่ไมควรเปดเผยใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ
ขอ 5 เมื่อผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองคืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนที่เปนขององคกร เชน ขอมูลและสําเนาของขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผานเขา-ออก ฯลฯ
ใหแกองคกร ในทันทีที่พนหนาที่ และใหคณะกรรมการความปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอรดําเนินการตรวจสอบการคืนทรัพยสินของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรที่พนจากหนาที่โดย
ละเอียดเพื่อความปลอดภัยของขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ 6 ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรที่ฝาฝนขอกําหนดในระเบียบนี้ และกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกองคกร หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด องคกร จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทาง
กฎหมายแกผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรนั้นตามความเหมาะสมตอไป
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สวนที่ 3
(ราง) แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบระบบประจําวัน
๑. เครื่องใหบริการ (Server) สําหรับระบบที่มีชว งเวลาใหบริการ ใหสํารวจ Drive ที่ใช Boot
ระบบได ไมใหมีแผนดิสก หรือ CD ใด ๆ คางอยู กอนเปดระบบ และใหเปดอุปกรณที่ตองใชกระแสไฟฟา
เปนปริมาณมากกอน เชน เครื่องปรับอุณหภูมิ รวมทั้งอุปกรณรายลอมอื่น ๆ
๑.๑ ในการเริ่มตนทํางานแตละวัน (เมื่อระบบเริ่มทํางานแลว) ใหตรวจสอบโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยที่ติดตั้ง ดังนี้
- Audit Log File / รายงานจากโปรแกรม Firewall / รายงานจากโปรแกรม Anti Virus /
รายงานจากโปรแกรมตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย (Intrusion Detection Network System) ตรวจดูการใช
งานระบบที่ผา นมา เพื่อหาการลับลอบเขาระบบนอกเวลา หรือ พฤติกรรมนาสงสัย เชน ใสรหัสผาน ผิดมาก
เกินไป มีการใชงานระบบโดยใชสิทธิของผูใชที่ไมไดมาทํางาน มีการสงขอมูลออกไปนอกระบบที่ไมไดอนุญาต
- Security Assessment Tools ตรวจหาชองโหวของระบบ เพื่อแกไขจุดออนของระบบ
และ Update ขอมูลของโปรแกรมตรวจสอบ ถาพบวาไมทันสมัย แลวตรวจระบบอีกครั้ง
- ตรวจสอบขาวสาร รปภ.ระบบ แจงเตือนภัย การประกาศขอบกพรองของ
ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟตแวรใชงานประเภทตาง ๆ รวมทัง้ เว็บที่เกีย่ วของกับกลุม แฮกเกอร เพื่อใหสามารถ
ปรับการปองกันไดทันที จากแหลงขอมูลตอไปนี้
- ThaiCERT
- ผูผลิตโปรแกรมปองกันไวรัส
๑.๒ ระหวางชวงเวลาทํางาน ใหหมั่นตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ ดังนี้
- จุดออนของระบบ ตรวจสอบจาก Security Assessment Tools เมื่อพบใหแกไข
ทันที หรือไมควรเกิน ๑ วัน
- การ Scan port โดยเฉพาะ Server ที่มกี ารเชือ่ มตอกับอินเตอรเน็ต
- การพยายามเขาระบบโดยไมถกู ตอง ตรวจสอบจาก Audit Log File
๑.๓ กอนปดระบบ หรือกอนเลิกปฏิบัตงิ าน ใหตรวจสอบระบบ ดังนี้
- ตรวจสอบการสํารองขอมูลสําคัญภายใน Server (ถามี)
- ตรวจสอบผูใชงานวาไดออกจากระบบอยางถูกตองหมดแลว
- ตรวจสอบผูใชงานใหมีการสํารองขอมูลที่ตองการกอนปดระบบ ๑๐ นาที
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๑.๔ การดําเนินการเมื่อตรวจพบการละเมิด และขอบกพรองที่ตองแกไข
- หากพบวามีการบุกรุกจากภายในระบบ ใหตรวจสอบแหลงกระทําผิด และตัดออก
จากเครือขาย หาผูละเมิด แจงเตือนใหผูรับผิดชอบระบบอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบ
ทราบ ตรวจสอบความเสียหายของระบบที่ถูกละเมิด ปรับแกไข รายงาน
ผูบงั คับบัญชา ลงโทษทางวินัย (ถาหาผูละเมิดได) ในความผิดไมรายแรง
ลงโทษทางกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายรายแรงแกทางราชการ
- หากพบวามีการบุกรุกจากภายนอกระบบ ประสานหนวยเกี่ยวของหาแหลงกระทําผิด
แจงเตือนใหผรู ับผิดชอบระบบอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบทราบ ตรวจสอบความเสียหาย
ของระบบที่ถกู ละเมิด แกไขจุดออนที่เปนสาเหตุ รายงานผูบังคับบัญชา ลงโทษทาง
กฎหมายผูละเมิด (ถามี)
- หากพบการแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอรกําลังดําเนินอยู ตรวจสอบและแยกแหลง
แพรไวรัสออกจากเครือขาย โดยถอดสาย LAN ออก ตรวจสอบระบบที่ถูกทําลาย
แกไขขอบกพรองที่เปนสาเหตุ เชน ปรับขอมูลการตรวจสอบไวรัสใหทนั สมัย แกไข
จุดออนของระบบปฏิบัติการ
- กรณีหนวยไมสามารถแกไขสถานการณไดเอง ใหขอรับการสนับสนุนที่
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร ๐๒ – ๕๙๐๑๒๐๘ หรือ ๐๒ – ๕๙๐๑๒๑๒ หรือ E-mail
: boonchai_c@health.moph.go.th ,suwanna@health.moph.go.th
๒. เครื่องลูกขาย ใหตรวจสอบดังนี้
- โปรแกรมปองกันไวรัสทีต่ ิดตั้ง ไดรับการปรับขอมูลใหทนั สมัยแลว ทุกเครื่อง
- รหัสผานของผูใชทุกคนมีความแข็งแกรง
- ระบบปฏิบัติการไดรับการปรับขอแกไขทั้งหมดแลว ทุกเครื่อง
- การตั้งคาของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเชน Firewall Anti Virus มีความเหมาะสม
- มีการสํารองขอมูลที่ใชงานแลวอยางครบถวน หลังปฏิบัติงานเรียบรอยแลว
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สวนที่ 4
ระเบียบปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับราง)
นิยาม คําศัพทในระเบียบปฏิบัตินี้
๑. “ จนท.ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ สป.” หมายถึง ผูรบั ผิดชอบการดูแลรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของ สป.
๒. “ จนท.ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของหนวยงาน และ ผูดูแลดูแลรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของหนวยงาน “
หมายถึงผูรบั ผิดชอบการ รปภ.ระบบสารสนเทศ ของหนวยงาน(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
๓. “ ทรัพยากร “ หมายถึง อุปกรณในระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร สารสนเทศ รวมทั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ขอบังคับ
๑. ใชหองศูนยปฏิบตั ิการคอมพิวเตอรและเครือขาย ตามเวลาราชการ กําหนดเวลาทําการ
๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ นอกเหนือจากนั้น ใหถอื เปนการปฏิบัตินอกภารกิจ ตองไดรับอนุญาตจากผูอาํ นวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูไดรับมอบหมายจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกอน
๒. การเปด ปดหองตามปกติใหกระทําโดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. การเปด ปดระบบการตรวจสอบตามปกติใหกระทําโดยเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๔. การใชระบบตรวจสอบความปลอดภัย ฯ และทรัพยากรอืน่ ๆ ใหกระทําโดยเจาหนาทีศ่ ูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทานัน้
๕. หามผูไมเกี่ยวของ ทําการเคลื่อนยาย เปลี่ยนแปลง แกไข ทรัพยากรในระบบ
๖. กรณีฉุกเฉินตองใชระบบตรวจสอบ ไมสามารถปฏิบตั ิตามทีก่ ําหนดในขอบังคับ ๑ – ๕
ผูดําเนินการ บันทึกสาเหตุ ความจําเปน และผลกระทบที่ได รายงานผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทราบทันที
๗. ผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของหนวยงาน สามารถนําขอบังคับในระเบียบ
ปฎิบัตินี้ไปปรับใชกับระบบสารสนเทศของหนวยงานได
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ตารางการใชหองปฏิบัติงานและการตรวจสอบความปลอดภัยระบบสารสนเทศประจําวัน

เชา
๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐

Server
เริ่มตรวจสอบกอนการปฎิบัติงาน
- โปรแกรมตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย
- โปรแกรมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร
- โปรแกรมตรวจสอบจุดออนของระบบ

Client
เริ่มตรวจสอบกอนการปฎิบัติงาน
- โปรแกรมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร

ระหวางปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบระหวางปฏิบัติงาน
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ - การเขาระบบทีไ่ มถูกตอง
- การใชระบบที่ไมถูกตอง
- พฤติกรรมทีน่ าสงสัย
- ขอมูลขาวสารดานรักษาความปลอดภัยระบบ
การแจงเตือนภัย
- จุดออนของระบบ

ตรวจสอบระหวางปฏิบัติงาน
- ขอมูลขาวสารดานรักษาความปลอดภัย
ระบบ
- การแจงเตือนภัย

กอนเลิกงาน
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐

ตรวจสอบกอนเลิกงาน
- สํารองขอมูล

ตรวจสอบกอนเลิกงาน
- สํารองขอมูล
- การออกจากระบบอยางถูกตอง
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สวนที่ 5
ขอกําหนดการปฏิบัติการศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร
รายการเครื่องแมขาย
1. Web Sever : IP 203.157.19.1 (www.moph.go.th )
ระบบปฏิบัติการ Window 2003 Server
2. FTP Sever : IP 203.157.240.58 (ftp.moph.go.th )
ระบบปฏิบัติการ Linux
3. Mail Sever : IP 203.157.0.1 (webmail.moph.go.th )
ระบบปฏิบัติการ Linux
4. Pmoc Sever : IP 10.177.2.131 ระบบปฏิบัติการ Window 2003
5. ระบบงานสารบรรณ : IP 203.157.2.5 ระบบปฏิบัติการ Window 2003 Server
6. ICT Server : IP 203.157.19.21 (ict.moph.go.th ) ระบบปฏิบัติการ Window 2003
ระดับการปฏิบัติการ
• การดูแลระบบเครื่องแมขา ยและความปลอดภัย
1. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ(System Installation and Configuration) /
การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating System Update)
2. การจัดการบริหารบัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ(User Account
Management)
3. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System Security & Antivirus
Update)
• การดูแลและปฏิบัติการระบบฐานขอมูล
4. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Operation)
5. ติดตั้งฐานขอมูล โปรแกรมบริการ / โปรแกรมระบบงานตางๆ / กําหนดคาระบบของ
โปรแกรมและกําหนดผูใชและสิทธิการเขาใชบริการ หรือเขาถึงฐานขอมูล
• การปฏิบัติการบริหารความเสีย่ งของระบบสารสนเทศ
6. ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล (Database Backup) และ
การกูคืนฐานขอมูล (Database Restore)
7. ปฏิบัติการสํารองหรือสําเนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมระบบบริการ
8. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
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วิธีดําเนินการ
1. การปฏิบัติการประจํา / การตรวจสอบระบบ หรือการรับทราบ รับแจงปญหา
ระบบปฏิบัติการ
2. การดําเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลา ตามขอกําหนด
3. การศึกษา / คนหาวิธีการปรับปรุงระบบ / คนหาปญหา และวิธีการจัดการ/แกไข
4. ดําเนินการแกไข / การแจงผูใ ชงาน / การสํารองระบบ
5. บันทึกการปฏิบัติการ (ปรับปรุงแกไขระบบ / สํารองขอมูล) / การแกไขปญหา / การกู
คืน , ระดับปฏิบัติการ และผลสรุปการปฏิบัติการ
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ขอกําหนด เกณฑการปฏิบัติการระบบ
การติดตั้งและกําหนดคาระบบ(System Installation and Configuration) /
1. การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating System Update)
 ตรวจสอบเครื่องแมขาย และอุปกรณประกอบ
 ติดตั้งระบบปฏิบัติการตรงตามความตองการใชงาน
 กําหนดชื่อและรหัสผาน ผูดแู ลระบบ(System Administrator) และชื่อผูใช(User)
 กําหนดคาติดตั้ง ชื่อเครื่อง(Computer Name)/ IP Address
 ปรับปรุง / กําหนดคาระดับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (กรณีที่ระบบปฏิบัติการที่มี
Service Patch Update)
 ติดตั้งโปรแกรม Antivirus / ปรับปรุง virus definition และการกําหนดคาการตรวจสอบระบบ
การสแกน และการปรับปรุงโปรแกรม
2. การบริหารบัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ(User Account Management)
 กําหนดชื่อและรหัสผาน ผูดแู ลระบบ(System Administrator)
 กําหนดชื่อผูใช(User) รหัสผาน(Password) และสิทธิการเขาใชระบบ
 บันทึกบัญชีผูใช และสิทธิการเขาใชระบบ
3. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System Security & Antivirus
Update)
 ติดตาม เฝาระวัง ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร การเขาใชระบบ เชน Log File หรือ
ตรวจสอบ Performance ของระบบ หรือตรวจสอบจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้ง
 ปรับปรุง / กําหนดคาระบบความปลอดภัย ใหเหมาะสมกับปญหา
 ปรับปรุงโปรแกรม Antivirus และ definition ใหทนั สมัยเปนประจําทุกสัปดาห และทุก
Update เฉพาะ
 scan ตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร
4. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Operation)
 ติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูล ตามความตองการของระบบงานทีห่ นวยงานใชหรือรองรับงาน
บริการ
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 กําหนดคาระบบหรือโปรแกรมฐานขอมูล ใหทาํ งานรวมกับระบบปฏิบัติการไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ ตามระบบฐานขอมูลนั้นๆ กําหนด
 สราง และกําหนดรายชื่อผูบ ริหารระบบฐานขอมูล(Database Admin) ชื่อผูใชอื่นและสิทธิการใช
 ปรับปรุง / กําหนดคาระบบใหเหมาะสม ทันสมัย หรือปองกันการเกิดปญหาอยูเสมอ
5. ติดตั้งฐานขอมูล โปรแกรมบริการ / โปรแกรมระบบงานตางๆ / กําหนดคาระบบของ
โปรแกรมและกําหนดผูใชและสิทธิการเขาใชบริการ หรือเขาถึงฐานขอมูล
 ติดตั้งโปรแกรมการใหบริการ หรือโปรแกรมระบบงานตามความตองการ หรือการพัฒนา
 กําหนดคาระบบ หรือโปรแกรม หรือบริการ ใหทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ เปนไปตาม
โปรแกรมบริการหรือระบบงานนั้นอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
 ติดตั้งฐานขอมูลและเชื่อมตอกับระบบงาน และทําการทดสอบการใหบริการตามระบบงานนั้น
กําหนด
 แจงผูใช หรือเจาของระบบงาน ใหสามารถเริ่มใชงานได โดยแจงรายชือ่ รหัสผานและสิทธิการ
เขาใชงานระบบ และฐานขอมูลตามระบบกําหนด
 ระบุเกณฑการสํารอง / สําเนา / ทดสอบกูค ืน(Restore Test)
 บันทึกขอกําหนด คาติดตั้ง และบัญชีชื่อผูใชแตละระดับของระบบทุกครั้งที่มีการสราง/
ปรับปรุง
6. ปฏิบัตกิ ารระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล (Database Backup) และ
การกูคืนฐานขอมูล (Database Restore)
 ตรวจสอบการทํางานโปรแกรมการใหบริการ / โปรแกรมระบบงาน ที่ใชฐานขอมูล
 ตรวจสอบการทํางานของฐานขอมูลในระบบ Database System และขนาดความจุ ตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดแตละระบบ (ทุกวัน หรือ จันทร/พุธ/ศุกร หรือ รายสัปดาห)
 ตรวจสอบการทํางานและขนาดของ Device ที่จัดเก็บฐานขอมูลดานการทํางานและรองรับ
บริการไดปกติหรือไม
 ทําการสํารองขอมูล Back up ฐานขอมูลบันทึกลง สื่อที่กาํ หนดไว
 ระบุชื่อ Backup โดยระบุ ชือ่ ฐานขอมูล + วันที่ Backup
 ทําการสําเนา Backup ฐานขอมูลตามระบบกําหนด และสงใหหนวยงานจัดเก็บสําเนาที่ระบุ
 ทดสอบการกูค ืนฐานขอมูลจาก Back up ตามกําหนด
 ปฏิบัติการกูคืนจาก Backup ลาสุด ในกรณีมีความเสียหายของระบบฐานขอมูล
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 บันทึกการปฏิบัติการทุกครัง้ ตามชื่อฐานขอมูล (ชื่อ Backup / Restore Test หรือ การกูคืน) /
ระดับปฏิบัติการ / วันที่ปฏิบตั ิการ / ปญหาหรือผลสําเร็จ / ชื่อผูปฏิบัติการ / การสําเนาระบบ /
Destination Area
 แจงผูควบคุมกํากับ ผูรับผิดชอบระบบ และผูใชระบบฐานขอมูลถึงความเสียหาย การแกไข
การกูคืนและการใชงาน
7. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
 ตรวจสอบการทํางานสวนประกอบของเครือ่ งแมขาย ไดแก สถานภาพการทํางานของเครื่อง
โดยรวม Harddisk / System Fan / System Led / จอภาพ และอุปกรณอื่นๆ
 ทําความสะอาดเครื่อง อุปกรณ เปนระยะ ตามกําหนด
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณสํารองไฟฟา หากมีการติดตั้ง
 ตรวจสอบสถานะการทํางาน ประสิทธิภาพของระบบ จาก Device Monitor และ
Performance Monitor ของ Operating System ไดแก สถานะการทํางานของ CPU /
Memory / หนวย Hard Drive ขนาดความจุที่เหลือ
 แจงผลการตรวจสอบ / ปญหา ใหผูบริหารระบบ System Administrator ทราบ
 บันทึกการตรวจสอบ / แกไข และการดูแลบํารุงรักษาทุกครั้ง
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แบบบันทึกการปฏิบัตกิ ารระบบ
เครื่องแมขาย : Server : IP 203.157.19.1 (www.moph.go.th )
: FTP Sever: IP 203.157.240.58 (ftp.moph.go.th )
: Mail Sever : IP 203.157.0.1 (webmail.moph.go.th )
: Pmoc Sever : IP 10.177.2.131 ระบบปฏิบัติการ Window 2003
: IP 203.157.2.5 ระบบปฏิบัติการ Window 2003 Server
: IP 203.157.19.21 (ict.moph.go.th ) ระบบปฏิบัติการ Window 2003
( ) : backup รายวัน
( ) : backup รายสัปดาห
( ) : backup รายเดือน
หนวยจัดเก็บสําเนา

: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CD Storage)
(Contingency Plan)

มอบหมายผูด ูแล

:
:
:
:

ชื่อ นายรังสรรค จันทนสมิต
ชื่อ นายชวลิต ลิ้มปยนิ ทรากูล
ชื่อ นางกนกวรรณ มาปอง
ชื่อ นายศิวชั ชาวบางงาม

System Administrator and Operator
System Administrator and Operator
System Administrator and Operator
System Administrator and Operator

ระดับปฏิบัตกิ าร
1. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ(System Installation and Configuration) /
การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating System Update)
2. การบริหารบัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ(User Account
Management)
3. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System Security & Antivirus
Update)
4. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Operation)
5. ติดตั้งโปรแกรมใหบริการ / โปรแกรมระบบงานตางๆ และกําหนดคาการทํางานของ
โปรแกรมบริการ
6. ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล (Database Backup) และ
การกูคืนฐานขอมูล (Database Restore)
7. ปฏิบัติการสํารองหรือสําเนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมระบบบริการ
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8. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
9. ปฏิบัติการอื่นๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติการระบบฐานขอมูล
1. ทดสอบการใชฐานขอมูลงานโปรแกรมตางๆ ที่เรียกใชฐานขอมูล
2. ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Database Server และฐานขอมูล
3. ทํา Back Up ฐานขอมูลทีอ่ ยูในเครื่องแมขาย ทุกฐานขอมูลที่กําหนด จัดเก็บตาม
Device ที่เตรียมไว
4. copy ไฟล backup ไปเก็บยังเครื่อง back up server ของตัวเอง
5. ทดสอบ Restore ฐานขอมูลบนเครื่องแมขายสํารอง ตามระยะเวลากําหนด
6. ตรวจสอบการทํางานของระบบความปลอดภัย และ การปองกันไวรัส
7. ตรวจสอบการทํางานของเครื่องแมขายและอุปกรณ
8. ดูแล บํารุงรักษา และทําความสะอาดอุปกรณ
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สวนที่ 6
การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล
สําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไดรับบัญชีผูใช (User
Account) และรหัสผาน (Password) สําหรับการเขาถึงขอมูลเฉพาะในการบริหาร ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เชน สถานภาพและประสิทธิภาพของการ
รักษาความปลอดภัยระบบ ฯ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การมอบหมายภาระหนาที่รกั ษาความปลอดภัย
ระบบ ฯ ใหแกบุคลากรที่มีความสามารถ รวมทัง้ ขอมูล อื่น ๆ ทั้งหมด ภายในเว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข
หรือ http://www.moph.go.th
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และผูดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะไดรับบัญชีผูใช (User Account) และรหัสผาน (Password) สําหรับการ
เขาถึงขอมูลเฉพาะในดานเทคโนโลยีของการรักษาความปลอดภัยระบบ ฯ การแจงเตือนภัย การแนะนํา
แนวทางปฏิบัติ ฯ ซึง่ จะไมเปดเผยแกผูไมเกี่ยวของอื่น ๆ ภายในเว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข หรือ
http://www.moph.go.th เพือ่ ใหการติดตอประสานดานการรักษาความปลอดภัยระบบ ฯ ระหวางศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับผูเกี่ยวของของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การสรางรหัสผาน (password) ที่แข็งแกรง (Strong Password)
๑. มีการผสมกันระหวาง ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษรพิเศษ
๒. หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผานตามชื่อคน ชื่อเลน นามแฝง หรือ คําอื่น ๆ เกีย่ วกับตัวทานที่เปน
ที่ทราบกันโดยทั่วไป เชน ชื่อสมาชิกใน ครอบครัว ชื่อคนรัก ชื่อสัตวเลีย้ งที่โปรดปราน
สถานทีท่ ํางาน ฯลฯ หรือการใชคาํ ศัพทตามพจนานุกรม สมุดโทรศัพท วันเดือนปเกิด
๓. ตั้งคําหรือวลีเปนรหัสผานที่จดจําไดงายสําหรับทานแตคาดเดาไดยากสําหรับผูอื่น
๔. มีขนาด ๖ ถึง ๘ ตัวอักษร หรือมากกวา
การใชงานรหัสผาน (password) อยางปลอดภัย
๑. รหัสผานมีเพียงผูเปนเจาของเทานัน้ ที่จะทราบได เมื่อไดรับรหัสผานชั่วคราวจากผูดูแลระบบ ฯ
(กรณีนี้คือ ผูดูแลเว็บไซต http://www.moph.go.th ) ทั้งนีร้ วมถึงรหัสชั่วคราวจากบริษทั
ผูผลิตฮารดแวรหรือซอฟตแวรเพือ่ เขาใชระบบเปนครั้งแรก ใหรีบเปลี่ยนรหัสผานใหมดวยตนเอง
ภายใน ๓ วัน
๒. จดจํารหัสผานแทนการเขียนบันทึก หากเจาของรหัสผานลืมรหัสผาน หรือตองการแกไข
ใหเจาของรหัสผานแจงผูดูแลระบบ ฯ ใหดําเนินการ
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๓. เปลี่ยนรหัสผานตามชวงเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม สําหรับระบบที่มีความสําคัญ
มาก และไมควรนํารหัสผานที่เคยใชกลับมาใชใหมภายใน ๑ ป
๔. ขณะใชรหัสผานตองระมัดระวังมิใหผูอื่นลวงรูได
สิ่งที่ไมควรปฏิบัติ
๑. ไมโอนสิทธิ์หรือยินยอมใหผอู ื่นใชรหัสผานของตน เจาของรหัสผานตองไมเปดเผยรหัสผานใหแก
ผูใดทั้งสิ้น (รวมถึงผูดูแลระบบ ฯ ) ยกเวนกรณีจําเปน เชน ไดรับการขอรองจากผูด ูแลระบบ ฯ
และตองกระทําอยางปลอดภัย เชน ไมสง รหัสผานทางโทรศัพท หรือ การจดบันทึก หรือผาน
บุคคลที่สาม เมื่อเสร็จสิ้นความจําเปนนัน้ แลวใหยกเลิกรหัสผานนัน้ โดยการเปลีย่ นรหัสผานใหม
ดวยตัวเองทันที
๒. ไมสรางรหัสผานเดียวกันสําหรับเขาถึงระบบสารสนเทศมากกวา ๑ ระบบ
๓. ไมใชรหัสผานรวมกับผูอ ื่นโดยเด็ดขาด แมวา จะเปนผูรวมงานทีต่ องใชแฟมขอมูลเดียวกัน
ทุกคนที่ไดรับอนุญาตจะตองมีรหัสผานเปนของตนเองในการเขาใชขอ มูลดังกลาว
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ภาคผนวก
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย (User Account)
: Server : IP 203.157.19.1 (www.moph.go.th )
ลําดับที่
User Name
1.
Administrator
2.
3.
4.
5.
6.

สิทธิการเขาถึง
System Admin
All Access
Reserve Admin
Reserve Admin
System Operator
user (Read Only)
user

ชื่อผูใชสิทธิ
นายชวลิต ลิม้ ปยินทรางกูล
นางสาวสุวนั ตนา เสมอเนตร
นายรังสรรค จันทนสมิต
นางสาวนภาพร
ผูใชทั่วไป
ผูใชระบบทั่วไป

26

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย (User Account)
: Pmoc Sever : IP 10.177.2.131 ระบบปฏิบัติการ Window 2003
ลําดับที่
User Name
1.
Administrator
2.
3.
4.
5.
6.

สิทธิการเขาถึง
System Admin
All Access
Reserve Admin
Reserve Admin
System Operator
user (Read Only)
user

ชื่อผูใชสิทธิ
นายชวลิต ลิม้ ปยินทรางกูล
นายบุญชัย ฉัตรวิรุฬพันธ
นางสาวสุวนั ตนา เสมอเนตร
นายรังสรรค จันทนสมิต
ผูใชทั่วไป
ผูใชระบบทั่วไป
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย (User Account)
: Mail Sever : IP 203.157.0.1 (webmail.moph.go.th )
ลําดับที่
User Name
1.
Administrator
2.
3.
4.

สิทธิการเขาถึง
System Admin
All Access
Reserve Admin
Reserve Admin
System Operator

5.
6.

user (Read Only)
user

ชื่อผูใชสิทธิ
นายชวลิต ลิม้ ปยินทรางกูล
นายบุญชัย ฉัตรวิรุฬพันธ
นายรังสรรค จันทนสมิต
นายสุเทพ แกนจันทร
นางสุรีย กฤษณายุทธ
ผูใชทั่วไป
ผูใชระบบทั่วไป
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย (User Account)
: Server : IP 203.157.0.58 (FTP )
ลําดับที่
User Name
1.
Administrator
2.
3.
4.
5.
6.

สิทธิการเขาถึง
System Admin
All Access
Reserve Admin
Reserve Admin
System Operator
user (Read Only)
user

ชื่อผูใชสิทธิ
นายชวลิต ลิม้ ปยินทรางกูล
นายรังสรรค จันทนสมิต
นายบุญชัย ฉัตรวิรุฬพันธ
นางสาวสุวนั ตนา เสมอเนตร
ผูใชทั่วไป
ผูใชระบบทั่วไป
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย (User Account)
: Server : IP 203.157.2.5 (ระบบงานสารบรรณ )
ลําดับที่
User Name
1.
Administrator
2.
3.
4.
5.
6.

สิทธิการเขาถึง
System Admin
All Access
Reserve Admin
Reserve Admin
System Operator
user (Read Only)
user

ชื่อผูใชสิทธิ
นางกนกวรรณ มาปอง
นายดุลยวัฒน มาปอง
นางทิพวรรณ ยงศิริวทิ ย
นางกนกวรรณ มาปอง
ผูใชทั่วไป
ผูใชระบบทั่วไป
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แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บัญชีรายชื่อผูดูแล / ผูใชระบบ เครื่องแมขาย (User Account)
: Server : IP 203.157.19.21 (ict.moph.go.th )
ลําดับที่
User Name
1.
Administrator
2.
3.
4.
5.
6.

สิทธิการเขาถึง
System Admin
All Access
Reserve Admin
Reserve Admin
System Operator
user (Read Only)
user

ชื่อผูใชสิทธิ
นายศิวัช ชาวบางงาม
นายศิวัช ชาวบางงาม
นายศิวัช ชาวบางงาม
นายศิวัช ชาวบางงาม
ผูใชทั่วไป
ผูใชระบบทั่วไป
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เอกสารมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบหนาที่ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขาย
ชื่อผูรับมอบหมายงาน นายชวลิต ลิ้มปยินทรางกูล
ตําแหนง
เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร 6
สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
_
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรแมขาย อินเตอรเน็ต
ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ถึง
30 กันยายน 2550
มอบหมายใหปฏิบัติงาน ดังนี้
ภารกิจ/ ปฏิบัตกิ าร /กิจกรรม
เปาหมายที่ตองการ
1. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ (System Installation and
Configuration) / การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating
System Update)
2. จัดการและบริหาร บัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ
(User Account Management)
3. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System
Security & Antivirus Update)
4. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database
Management Operation)
5. ติดตั้งฐานขอมูล กําหนดสิทธิผูใช เชื่อมตอโปรแกรมใหบริการ
และกําหนดคาการทํางานของโปรแกรมบริการ
6. ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล
(Database Backup) และ การกูคืนฐานขอมูล (Database
Restore)
7. ปฏิบัติการสํารองหรือสําเนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
ระบบบริการ
8. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ
9. การ Backup ขามเครือขายกับกรมอนามัย
ผูรับมอบหมาย....บุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ
(นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ)
ประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ใหบริการไดมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
มีการกําหนดสิทธิผูเขาใชงานระบบงานตามที่กําหนด
เครื่องแมขายมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย
ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถใหบริการอยางถูกตอง
โปรแกรมระบบงานที่ตองการสามารถใหทํางานได
ถูกตอง
ฐานขอมูล มีการสํารอง / สําเนา และ การกูคืนอยาง
ถูกตอง
มีการสํารองหรือสําเนาระบบตามกําหนด
เครื่องแมขายทํางานไดถูกตอง

มีฐานขอมูลที่ไดรับการสํารองอยางถูกตอง เก็บไวเพื่อ
ปองกันปญหาจากภัยพิบัติและอัคคีภัย
ผูรับมอบหมาย....ชวลิต ลิ้มปยินทรางกูล
(นายชวลิต ลิม้ ปยินทรางกูล)

เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร 6
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เอกสารมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบหนาที่ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขาย
ชื่อผูรับมอบหมายงาน นายรังสรรค จันทนสมิต
ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร7
สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
_
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรแมขาย
ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ถึง
30 กันยายน 2550
มอบหมายใหปฏิบัติงาน ดังนี้
ภารกิจ/ ปฏิบัตกิ าร /กิจกรรม
เปาหมายที่ตองการ
10. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ (System Installation and
Configuration) / การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating
System Update)
11. จัดการและบริหาร บัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ
(User Account Management)
12. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System
Security & Antivirus Update)
13. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database
Management Operation)
14. ติดตั้งฐานขอมูล กําหนดสิทธิผูใช เชื่อมตอโปรแกรมใหบริการ
และกําหนดคาการทํางานของโปรแกรมบริการ
15. ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล
(Database Backup) และ การกูคืนฐานขอมูล (Database
Restore)
16. ปฏิบัติการสํารองหรือสําเนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
ระบบบริการ
17. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ
18. การ Backup ขามเครือขายกับกรมอนามัย
ผูรับมอบหมาย....บุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ
(นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ)
ประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ใหบริการไดมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
มีการกําหนดสิทธิผูเขาใชงานระบบงานตามที่กําหนด
เครื่องแมขายมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย
ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถใหบริการอยางถูกตอง
โปรแกรมระบบงานที่ตองการสามารถใหทํางานได
ถูกตอง
ฐานขอมูล มีการสํารอง / สําเนา และ การกูคืนอยาง
ถูกตอง
มีการสํารองหรือสําเนาระบบตามกําหนด
เครื่องแมขายทํางานไดถูกตอง

มีฐานขอมูลที่ไดรับการสํารองอยางถูกตอง เก็บไวเพื่อ
ปองกันปญหาจากภัยพิบัติและอัคคีภัย
ผูรับมอบหมาย....รังสรรค จันทนสมิต
(นายรังสรรค จันทนสมิต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร7

33

เอกสารมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบหนาที่ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขาย
ชื่อผูรับมอบหมายงาน นางกนกวรรณ มาปอง
ตําแหนง
เนักวิชาการคอมพิวเตอร7
สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
_
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรแมขาย อินเตอรเน็ต
ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ถึง
30 กันยายน 2550
มอบหมายใหปฏิบัติงาน ดังนี้
ภารกิจ/ ปฏิบัตกิ าร /กิจกรรม
เปาหมายที่ตองการ
19. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ (System Installation and
Configuration) / การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating
System Update)
20. จัดการและบริหาร บัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ
(User Account Management)
21. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System
Security & Antivirus Update)
22. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database
Management Operation)
23. ติดตั้งฐานขอมูล กําหนดสิทธิผูใช เชื่อมตอโปรแกรมใหบริการ
และกําหนดคาการทํางานของโปรแกรมบริการ
24. ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล
(Database Backup) และ การกูคืนฐานขอมูล (Database
Restore)
25. ปฏิบัติการสํารองหรือสําเนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
ระบบบริการ
26. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ
27. การ Backup ขามเครือขายกับกรมอนามัย
ผูรับมอบหมาย....บุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ
(นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ)
ประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ใหบริการไดมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
มีการกําหนดสิทธิผูเขาใชงานระบบงานตามที่กําหนด
เครื่องแมขายมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย
ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถใหบริการอยางถูกตอง
โปรแกรมระบบงานที่ตองการสามารถใหทํางานได
ถูกตอง
ฐานขอมูล มีการสํารอง / สําเนา และ การกูคืนอยาง
ถูกตอง
มีการสํารองหรือสําเนาระบบตามกําหนด
เครื่องแมขายทํางานไดถูกตอง

มีฐานขอมูลที่ไดรับการสํารองอยางถูกตอง เก็บไวเพื่อ
ปองกันปญหาจากภัยพิบัติและอัคคีภัย
ผูรับมอบหมาย....กนกวรรณ มาปอง
(นางกนกวรรณ มาปอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร7
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เอกสารมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบหนาที่ดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขาย
ชื่อผูรับมอบหมายงาน นายศิวัช ชาวบางงาม
ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร7
สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
_
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรแมขาย
ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549
ถึง
30 กันยายน 2550
มอบหมายใหปฏิบัติงาน ดังนี้
ภารกิจ/ ปฏิบัตกิ าร /กิจกรรม
เปาหมายที่ตองการ
28. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ (System Installation and
Configuration) / การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating
System Update)
29. จัดการและบริหาร บัญชีผูใช / สิทธิการเขาถึงและใชงานระบบ
(User Account Management)
30. การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย / Antivirus (System
Security & Antivirus Update)
31. ติดตั้ง / ปรับปรุงระบบจัดการฐานขอมูล (Database
Management Operation)
32. ติดตั้งฐานขอมูล กําหนดสิทธิผูใช เชื่อมตอโปรแกรมใหบริการ
และกําหนดคาการทํางานของโปรแกรมบริการ
33. ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล การสํารอง / สําเนาฐานขอมูล
(Database Backup) และ การกูคืนฐานขอมูล (Database
Restore)
34. ปฏิบัติการสํารองหรือสําเนาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
ระบบบริการ
35. การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ
36. การ Backup ขามเครือขายกับกรมอนามัย
ผูรับมอบหมาย....บุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ
(นายบุญชัย ฉัตรพิรุฬหพันธุ)
ประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัติการ(Operating System) ใหบริการไดมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
มีการกําหนดสิทธิผูเขาใชงานระบบงานตามที่กําหนด
เครื่องแมขายมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย
ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถใหบริการอยางถูกตอง
โปรแกรมระบบงานที่ตองการสามารถใหทํางานได
ถูกตอง
ฐานขอมูล มีการสํารอง / สําเนา และ การกูคืนอยาง
ถูกตอง
มีการสํารองหรือสําเนาระบบตามกําหนด
เครื่องแมขายทํางานไดถูกตอง
มีฐานขอมูลที่ไดรับการสํารองอยางถูกตอง เก็บไวเพื่อ
ปองกันปญหาจากภัยพิบัติและอัคคีภัย
ผูรับมอบหมาย....ศิวัช ชาวบางงาม
(นายศิวัช ชาวบางงาม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร7
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-

ชื่ออุปกรณ

หมายเลขประจําอุปกรณหรือ IP
Address

อุปกรณเครือขาย
- Switch Router (Core)
- Firewall/Packet shaper
- DNS/Proxy

Server : IP 203.157.19.1
Sever: IP 203.157.240.58
: Mail Sever: IP 203.157.0.1
: Pmoc Sever
: Sever ระบบสารบรรณ
: ict server

วิธีการตรวจสอบ
1.การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating System Update)
ตรวจสอบเครื่องแมขาย และอุปกรณประกอบ

บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ
นายชวลิต ลิ้มปยินทรางกูล
นายรังสรรค จันทนสมิต
นางกนกวรรณ มาปอง
นายศิวัช ชาวบางงาม

2. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ(System Installation and
Configuration) /
3. กําหนดชื่อและรหัสผาน ผูดูแลระบบ(System Administrator) และ
ชื่อผูใช(User)
4. กําหนดคาติดตั้ง ชื่อเครื่อง(Computer Name)/ IP Address
5. ปรับปรุง / กําหนดคาระดับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
(กรณีที่ระบบปฏิบัติการที่มี Service Patch Update)
6. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus / ปรับปรุง virus definition และการ
กําหนดคาการตรวจสอบระบบ การสแกน และการปรับปรุงโปรแกรม
7. ปรับปรุง / กําหนดคาระบบความปลอดภัย ใหเหมาะสมกับปญหา
8. ติดตาม เฝาระวัง ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร การเขาใช
ระบบ เชน Log File หรือ ตรวจสอบ Performance ของระบบ หรือ
ตรวจสอบจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้ง

36

ชื่ออุปกรณ

Server ไดแก
Web Server
จํานวน 5 เครื่อง

หมายเลขประจําอุปกรณหรือ IP
Address

http://203.157.19.1

วิธีการตรวจสอบ
9. ปรับปรุงโปรแกรม Antivirus และ definition ใหทันสมัยเปนประจํา
ทุกสัปดาห และทุกเดือน Update และscan ตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร
1.การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ(Operating System Update)
ตรวจสอบเครื่องแมขาย และอุปกรณประกอบ

บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ

นายรังสรรค จันทนสมิต
นายชวลิต ลิ้มปยทรากูล

2. การติดตั้งและกําหนดคาระบบ(System Installation and
Configuration)
3. กําหนดชื่อและรหัสผาน ผูดูแลระบบ(System Administrator) และ
ชื่อผูใช(User)
4. กําหนดคาติดตั้ง ชื่อเครื่อง(Computer Name)/ IP Address
5. ปรับปรุง / กําหนดคาระดับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
(กรณีที่ระบบปฏิบัติการที่มี Service Patch Update)
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ชื่ออุปกรณ

หมายเลขประจําอุปกรณหรือ IP
Address

วิธีการตรวจสอบ

บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ

6. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus / ปรับปรุง virus definition และการ
กําหนดคาการตรวจสอบระบบ การสแกน และการปรับปรุง
โปรแกรม
7. ปรับปรุง / กําหนดคาระบบความปลอดภัย ใหเหมาะสมกับ
ปญหา
8. ติดตาม เฝาระวัง ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร การเขาใช
ระบบ เชน Log File หรือ ตรวจสอบ Performance ของระบบ
หรือตรวจสอบจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้ง
9. ปรับปรุงโปรแกรม Antivirus และ definition ใหทันสมัยเปน
ประจําทุกสัปดาห และทุกเดือน Update และscan ตรวจหาไวรัส
คอมพิวเตอร
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ชื่ออุปกรณ

ชองโหวที่ตรวจพบ

หมายเลขประจําอุปกรณหรือ IP
Address

โดยตรวจสอบที่ http://www.zone-h.org/en/defacements/filter/filter_domain

-Firewall ยี่หอ Fortigate3000

=.moph.go.th/

ตัวอยาง Server ที่ถูกโจมตี ไดแก
pr.anamai.moph.go.th
medi.moph.go.th
amno.moph.go.th
ssko.moph.go.th
dpc7.ddc.moph.go.th
mail.phayao.moph.go.th

Web server

http://203.157.19.1

Win 2000
Linux
Win 2000
Linux
Linux
Linux

ไมพบชองโหว
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แนวทางในการจัดการกับชองโหวที่ตรวจพบ
1. ติดตั้งโปรแกรมอุดชองโหวในเว็บบราวเซอรของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหบราวเซอรมีความปลอดภัย
2. ใชไฟรวอลลทํางานโดยทําการตรวจสอบขอมูลทั้งหมด (ไวรัส โทรจัน สปายแวร) ที่เขาหรือออกจากระบบเครือขาย
กระทรวงสาธารณสุข
3. การเฝาดูการใชงานอินเทอรเน็ตโดยใช Web caching เพื่อดูความเคลื่อนไหวของการจราจรในระบบเครือขาย
4. ปรับปรุงซอฟตแวรในการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบเครือขาย
5. ปองกันไมใหไวรัสเขามาในระบบคอมพิวเตอร
6. ไมเปดเผยรหัสผานในการเขาเว็บไซตใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ
7. ใชโปรแกรมเพื่อควบคุมหรือกําจัดคุกกี้ที่ไมพึงประสงค(ดาวนโหลดไดจากเว็บ www.cookiecentral.com และ
www.lavasoft.de)

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่บริษัท
เจาหนาที่บริษัท
เจาหนาที่บริษัท
เจาหนาที่บริษัท
เจาหนาที่บริษัท
เจาหนาที่บริษัท
นายรังสรรค จันทนสมิต,เจาหนาที่บริษัท
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