ระบบพิสูจน์ตัวตนหรือสิทธิ์ในการใช้งาน Internet ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ทํ าฐานข้ อ มู ล Username ของเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่ อ Login ใช้งาน Internet ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยการกระทํ าความผิ ดเกี่ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 ที่ต้องให้มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ต้อง
สามารถระบุรายละเอียดผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ (Identification and Authentication) เช่น ลักษณะการใช้บริการ
Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หรือ Proxy Cache หรือ Cache Engine หรือบริการ Free
Internet หรือ บริการ 1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้จริง

หน้าจอ Login เพือใช้ Internet ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
[ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ]

หน้าจอ Login เพือใช้ Internet ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
[ เดิม ]

ระบบบริหารจัดการสมาชิก Internet (สิทธิ์ User ที่ใช้งาน Internet) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบนี้รับผิดชอบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี Server ตั้งอยู่ภายใน
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่าย Internet
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน***

1. ส่วน / ฝ่ าย /กลุม่ งาน ....................................................... สํานัก / กอง....................................................
กรม.................................................................................................โทรศัพท์......................................................
2. ชื-อ..................................................................สกุล...........................................................................(ภาษาไทย)



(ภาษังกฤษ)

3. เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก


4.

User Name………………...……….Password………………………..…..

หมายเหต ุ
1. User Name ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ตาํ- กว่า 3 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
2. Password ใช้ภาษาอังกฤษ 8 ตัวอักษรขึน< ไป เล็ก/ใหญ่ คละตัวเลข
3. เมื-อเข้าสูร่ ะบบจะต้อง Log on ด้วย User Name ของตนเองทุกครัง<
4. หลังเลิกการใช้งานจะต้อง Log off ออกจากระบบทุกครัง<
5. ทางศูนย์จะจัดส่ง User Name , Password ตามที-อยู่ที-ได้กรอกข้อมูลไว้
6. ถ้ามีขอ้ สงสัยให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าที- โทร. 02 590 2198

จังหวัดทีขอใช้บริการ......................................

สมาชิกเลขที................................

แบบขอใช้บริการ E-MAIL
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
***กร ุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน***
1.ประเภทสมาชิก  สมัครสมาชิกใหม่

สมาชิกเก่าย้ายสถานทีทํางาน (ไม่ตอ้ งแนบสําเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง)

2.ชือ-นามสก ุล (นาย / นาง / นางสาว)........................................................................................................................(ภาษาไทย)

(Mr. / Mrs. / Miss).........................................................................................................................(ภาษาอังกฤษ)
3.เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

4.เป็นข้าราชการ/ล ูกจ้างประจํา ตําแหน่งทางสายงาน...............................................................................................................
5.สถานทีทํางาน ชือหน่วยงาน.....................................................................................ทีตัง= ถนน.......................................................
แขวง/ตําบล...................................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์(..........)...............................................โทรสาร(..........).................................................
6.สถานทีอยู่ เลขที..................................ถนน..............................................แขวง/ตําบล....................................................................
เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................
7.หน้าทีความรับผิดชอบ.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ลงชือ
...................................................................
ผูข้ อใช้บริการ (................................................................)
ตําแหน่ง
วัน เดือน ปี ............../.............................../.................

ลงชือ
...................................................................
ผูบ้ งั คับบัญชา (................................................................)
ระดับผูอ้ าํ นวยการขึน= ไป
วัน เดือน ปี ............../.............................../.................

เงือนไข 1. ผูส้ มัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูส้ มัครสมาชิกจะต้องเป็ นข้าราชการหรือล ูกจ้างประจําในสังกัดกระทรวงสาธารณส ุข เท่านัน
(ยกเว้นสมาชิกแพทย์เดิมจากกระทรวงกลาโหม และ กทม.)
3. หากย้ายสถานทีทํางานขอให้แจ้งด้วย
4. จะต้องมีผบู้ งั คับบัญชาลงนามในใบสมัคร
5. จะต้องแนบสําเนาภาพถ่ายบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของลูกจ้างประจําแนบมาพร้อมใบสมัคร
6. หากใบสมัครเงือนไขไม่ครบตามข้อ 1-5 ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
จะไม่ดําเนินการให้

ระบบการตรวจสอบสมาชิก Internet
ระบบนี้สมาชิกหรือ User สามารถดําเนินการได้เอง ซึ่งมี Link ไว้ให้ในหน้าเว็บกระทรวง
http://www.moph.go.th และเว็บสํานักงานปลัดกระทรวง http://ops.moph.go.th แล้ว
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ขอกําหนดทางการปฏิบัติงานสําหรับควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Access rights)

1. การควบคุมการเขาถึงระบบ (Access control)
ผูบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายควบคุมการ
เขาถึงอยางเปนลายลักษณอักษร และปรับปรุงตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว การจัดทํานโยบายนี้จะ
พิจารณาจากความตองการทางการปฏิบัติงาน และดานความมัน่ คงปลอดภัยในการเขาถึง
ทรัพยสนิ ทางดานสารสนเทศ
2. การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใช (User access management)
2.1 การลงทะเบียนผูป ฏิบัติงาน (User registration)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดใหมีขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนทางการ
สําหรับการลงทะเบียนผูปฏิบัติงานใหมเพือ่ ใหมีสิทธิตาง ๆ ในการใชงานตามความจําเปน รวมทั้ง
ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิการใชงาน เชน เมือ่ ลาออกไป หรือเปลี่ยนตําแหนงงาน
ภายในองคกร เปนตน
2.2 การบริหารจัดการสิทธิการใชงานระบบ (Privilege management)
ผูดูแลระบบงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจัดใหมีการควบคุมและ
จํากัดสิทธิการใชงานระบบตามความจําเปนในการใชงาน
2.3 การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User password management)
ผูดูแลระบบงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองจัดใหมีกระบวนการบริหาร
จัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางเปนทางการ เพื่อควบคุมการจัดสรรรหัสผานใหแกผูใชงาน
อยางมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการตามนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีฯ ภายใตแนวทางความมัน่ คงปลอดภัยของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น การเขาสูระบบอินเตอรเน็ตของกระทรวงฯจึงไดกําหนดให user ทําการ
พิสูจนตวั ตนโดย Login และระบุ Password กอนเขาระบบ
ทัง้ นีห้ าก User ไมไดตั้งระบบยกเลิกการจําpasswordของ Internet explorer ไว อาจทําให
การเขาใชระบบครั้งตอไปมีปญหาได
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดจัดทําคูมือยกเลิกการจํา password ของ
Internet explorer มาพรอมนี้เพื่อใหใชเปนแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน
2.4 การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of user access rights)
1

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองจัดใหมีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของ
ผูใชงานระบบอยางเปนทางการตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว
3. หนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities)
3.1 การใชงานรหัสผาน (Password use)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองกําหนดวิธีปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชงาน
ในการเลือกและใชงานรหัสผาน
3.2 การปองกันอุปกรณที่ไมมีผูปฏิบัติงานดูแล (Unattended user equipment)
บุคลากรใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองมีวธิ ีเพื่อปองกันไมใหผูไมมสี ิทธิสามารถ
เขาถึงอุปกรณสํานักงานที่ไมมีผูปฏิบัติงานดูแล
3.3 นโยบายควบคุมการไมทิ้งทรัพยสินสารสนเทศสําคัญไวในที่ที่ไมปลอดภัย (Clear
desk and clear screen policy)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองจัดทํานโยบายเพื่อควบคุมไมใหมีการปลอยให
ทรัพยสนิ สารสนเทศที่สําคัญ เชน เอกสาร สื่อบันทึกขอมูล อยูในสถานทีท่ ี่ไมปลอดภัย เชน
สามารถเขาถึงไดทางกายภาพ อยูในบริเวณที่เปนที่สาธารณะ หรือพบเห็นไดงา ย เปนตน
4. การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network access control)
4.1 นโยบายการใชงานบริการเครือขาย (Policy on use of network services)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจัดทํานโยบายการใชงานเครือขายซึง่
จะตองครอบคลุมถึงการระบุวาบริการใดที่อนุญาตใหผใู ชงานสามารถใชได บริการใดไมสามารถ
ใชงานได
4.2 การพิสูจนตวั ตนสําหรับผูใชทอี่ ยูภายนอกองคกร (User authentication for
external connections)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดใหมีการพิสูจนตัวตนกอนที่
จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกองคกรสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของ
องคกรได
4.3 การพิสูจนตวั ตนอุปกรณบนเครือขาย (Equipment identification in networks)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดใหอุปกรณบนเครือขาย
สามารถระบุและพิสูจนตัวตนเพื่อบงบอกวาการเชื่อมตอนั้นมาจากอุปกรณหรือสถานทีท่ ี่ไดรับ
อนุญาตแลว
4.4 การแบงแยกเครือขาย (Segregation in networks)
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ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองทําการแบงแยกเครือขายตามกลุม
ของบริการสารสนเทศที่ใชงาน กลุมของผูใ ช และกลุมของระบบสารสนเทศ
4.5 การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network connection control)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจํากัดผูใชงานในการเชือ่ มตอทาง
เครือขายระหวางองคกร การเชื่อมตอตองเปนไป ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงและขอกําหนดที่
แอพพลิเคชัน่ ที่ใชงานทางการปฏิบัติงานไดระบุไว
4.6 การควบคุมการกําหนดเสนทางบนเครือขาย (Network routing control)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดเสนทางบนเครือขายเพื่อ
ควบคุมการเชือ่ มตอทางเครือขายและการไหลเวียน ของสารสนเทศบนเครือขายใหเปนไปตาม
นโยบายควบคุมการเขาถึง
5.การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating system access control)
5.1 ขั้นตอนปฏิบัติในการเขาถึงระบบอยางมั่นคงปลอดภัย (Secure log-on
procedures)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจัดใหมีขนั้ ตอนปฏิบัตทิ ี่มีความมัน่ คง
ปลอดภัยสําหรับการเขาถึงหรือการเขาใชงานระบบปฏิบัติการ
5.2 การระบุและพิสูจนตัวตนของผูใชงาน (User identification and authentication)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจัดใหผูใชงานมีขอมูลสําหรับระบุ
ตัวตนในการเขาใชงานระบบที่ไมซ้ําซอนกัน และตองจัดใหมีกระบวนการพิสูจนตวั ตนกอนเขาใช
งานระบบตามขอมูลระบุตัวตนที่ไดรับ
5.3 ระบบบริหารจัดการรหัสผาน (Password management system)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจัดทําหรือจัดใหมรี ะบบบริหาร
จัดการรหัสผานที่มกี ารควบคุมการกําหนดรหัสผานที่มคี ุณภาพ
5.4 การใชงานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (User of system utilities)
ผูดูแลระบบตองจํากัดและควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทยูทลิ ิตี้ เพื่อปองกันการละเมิด
หรือหลีกเลีย่ งมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือมีอยูแลว
5.5 การหมดเวลาการใชงานระบบสารสนเทศ (Session time-out)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดใหระบบตัดการใชงานผูใช
เมื่อผูใชไมไดใชงานระบบมาเปนระยะเวลา หนึ่ง ตามที่กาํ หนดไว
5.6 การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of connection time)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอระบบ
สารสนเทศที่มคี วามสําคัญสูง
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6. การควบคุมการเขาถึงแอพพลิเคชัน่ และสารสนเทศ (Application and information
access control)
6.1 การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information access restriction)
ผูดูแลระบบของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองจํากัดการเขาถึงสารสนเทศและ
ฟงกชันตาง ๆ ของแอพพลิเคชั่นตามนโยบาย ควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกาํ หนดไว การ
เขาถึงจะตองแยกตามประเภทของผูใชงาน
6.2 การแยกระบบสารสนเทศที่มคี วามสําคัญสูง (Sensitive system isolation)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองแยกระบบสารสนเทศที่มคี วามสําคัญสูงไวในบริเวณที่
แยกตางหาก ออกมาสําหรับระบบนี้โดยเฉพาะ
7.การควบคุมอุปกรณสื่อสารประเภทพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร
(Mobile computing and teleworking)
7.1 การปองกันอุปกรณสื่อสารประเภทพกพา (Mobile computing and
communications)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดนโยบายเพื่อควบคุมหรือปองกันอุปกรณ
สื่อสารชนิดพกพา ( เชน notebook, palm, และ laptop เปนตน) และตองกําหนดมาตรการปองกัน
โดยพิจารณาจากความเสีย่ งที่มีตออุปกรณเหลานี้
7.2 การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองกําหนดนโยบาย แผนงาน และขั้นตอนปฏิบัติสําหรับ
บุคลากรที่จาํ เปนตองปฏิบัตงิ านขององคกรจากภายนอกสํานักงาน
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ผูใชงาน

ผูดูแลระบบ

รับมอบ

สอบถาม

กําหนดรหัสผาน
ทําการเปลี่ยนรหัสผาน
สงมอบรหัสเปนเอกสารลับ
(ซองจดหมายปดผนึก)
แจงกลับผูด ูแล
ระบบ
จัดเก็บรหัสผาน

จัดเก็บขอมูล
ผใชงาน

แผนผังการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User password management)

5

การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการอาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงาน (User) กลุมตาง ๆ
ไดแก ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหารของสวนราชการ

ลําดับ
ที่

กลุมผูใชงาน

อาน

1

ผูบริหารของสวน
ราชการ

3

เขียน
(เพิ่มขอมูล)
3

2

บุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

3

3

สิทธิในการเขาใชงาน
แกไข ลบ

เงื่อนไข

°

° สามารถเพิ่ม แกไขหรือลบ
ขอมูลไดในกรณีที่บางระบบ
ไดอนุญาตใหกระทําได
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3 สามารถเพิ่ม แกไข หรือลบ
ขอมูลไดในกรณีที่บางระบบ
อนุญาตใหกระทําได หรือ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดสิทธิใน
การเขาใชงานระบบให
สามารถกระทําได ซึ่งจะ
พิจารณาเปนราย ๆไป

สถานภาพปจจุบัน

แนวทางการ
ดําเนินการ

หมาย
เหตุ

- เปนไปตามเงื่อนไข - ทบทวนการกําหนด
ที่กําหนด
สิทธิในการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศอยาง
เปนระบบและ
เหมาะสมกับ
สถานการณปจ จุบัน
- เปนไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
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ลําดับ
ที่

กลุมผูใชงาน

อาน

3

สวนราชการที่
เกี่ยวของ

3

เขียน
(เพิ่มขอมูล)
°

4

ประชาชนทัว่ ไป

3

°

สิทธิในการเขาใชงาน
แกไข ลบ
°

°

เงื่อนไข

สถานภาพปจจุบัน

แนวทางการ
ดําเนินการ

หมาย
เหตุ

° สามารถเพิ่ม แกไขหรือลบ
ขอมูลไดในกรณีที่บางระบบ
ไดอนุญาตใหกระทําได หรือมี
การทําขอตกลงหรือยินยอม
ระหวางหนวยงาน
° สามารถเพิ่ม แกไข หรือลบ
ขอมูลไดในกรณีที่บางระบบ
อนุญาตใหกระทําได
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