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คำนำ
พระราชกฤษฎี ก ากำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารในการทำธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะ
เจ้าของระบบงานสารสนเทศที่ต้องดูแลระบบงาน ระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศ จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการดูแล บำรุงรักษา การควบคุม การเตรียมพร้อม การ
เฝ้าระวัง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กรมมีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขั้นสูง จึงได้จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่ องโดยตลอด เพื่อ ให้ ม ีรายละเอียด
ที่ครบถ้วน ทันสมัย รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้งาน
การถูกบุกรุกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ในเบื้องต้ น
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ใช้งาน ผู้ดูแล
ระบบ รวมไปถึงผู้รับบริการ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีมติให้จัดส่งให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้มีหนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ดศ
(สพธอ) 511/519 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในภาพรวมของหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว จึงขอแจ้ง
เวียนหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

0/51

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จัดทำโดย
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรกฎาคม 2565

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕65

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1/51

กรกฎาคม ๒๕65

ก
ก/51

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

สารบัญ
หน้า

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์

1
2

3. การนำไปใช้

2

4. คำนิยาม

3

5. ลักษณะและความสำคัญของแนวนโยบาย

6

6. แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
6.1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
6.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ
6.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย
6.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์
6.6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต
6.8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก
6.9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสำรองข้อมูล
6.10 การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
6.11 ความมัน่ คงปลอดภัยด้านการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่

6
6
6
11
13
14
15
17
18
19
19
20

7. ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
7.1 ระเบียบปฏิบัติในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
7.2 ระเบียบปฏิบัติในการป้องกันพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (Remote
Diagnostic and Configuration Port Protection)
7.3 ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control)
7.4 ระเบียบปฏิบัตใิ นการควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)
7.5 ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
7.6 ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดวางเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR Web Hosting)
7.7 ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง (DMCR Cloud) สำหรับหน่วยงานในสังกัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7.8 ระเบียบปฏิบัติในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore)
7.9 ระเบียบปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Policy)
7.10 ระเบียบปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Impact on
Cyber Security Policy)

21
21

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

23
24
25
26
28
32
34
37
42

กรกฎาคม ๒๕65

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ข
ข/51

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

ภาคผนวก นโยบายและแผนปฏิบัติการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
51
ก. นโยบายเว็บไซต์ (DMCR Website Policy)
ข. นโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเว็บไซต์ (DMCR Website Security Policy)
ค. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DMCR Privacy Policy)
ง. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ (Information Emergency Situation Plan)
จ. แผนสำรองข้อมูล (Data Backup Plan)
ฉ. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security System)
ช. ข้อตกลงระดับการบริการด้านสารสนเทศ (Service Level Agreement: SLA)
ซ. เอกสารแจ้งผลการพิจารณาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕65

1/51

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. หลักการและเหตุผล
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น สิ ่ ง สำคั ญ ยิ ่ ง สำหรั บ องค์ ก ร เป็ น ระบบงานที ่ เ ข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วย
ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระหว่างกันในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น
การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ รวมไป
ถึงระบบงาน ระบบฐานข้อมูลที่เป็นหัวใจสำคัญยิ่งของหน่วยงาน และแม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ประโยชน์ มีความสำคัญ และสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันยิ่งสำคัญก็
ยิ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เช่นกัน
เนื่องจาก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องอาศัยการผ่านเข้าออกของข้อมูลผ่านช่องทางการจราจร
เพื่อการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือหลาย ๆ หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบัน
การเชื่อมโยงเหล่านี้ยิ่งมีหลายช่องทางและหลายเป้าหมาย ซึ่งยิ่งมีการเชื่อมโยงออกไปมากช่องทางเท่าใด
ก็ยิ่งจะมีโอกาสหรือเปิดช่องให้ถูกบุกรุกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ เช่น จากโปรแกรมที่ประสงค์ร้าย หรือการบุกรุกโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อก่อกวนให้ระบบใช้การไม่ได้ ขาดความเสถียร ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การเข้ามาลบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล หรือแม้แต่การเข้ามาขโมยข้อมูลหรือความลับทางราชการ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหายด้านระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสียชื่อเสียง
หรือภาพพจน์ ความเชื่อมั่นของหน่วยงานได้อีกด้วย ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะเจ้าของ
ระบบงานสารสนเทศที่ต้องดูแลระบบงาน ระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศ จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการดูแล บำรุงรักษา การควบคุม การเตรียมพร้อม การเฝ้าระวัง
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กรมมีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขั้นสูง
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ
จากสภาพการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จึงได้ปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานขึ้น
ใหม่ โดยกำหนดให้มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ครอบคลุม
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ มากขึ้น
เพื่อให้รองรับการดำเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นไป
ตามกฎหมาย และตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีมติให้ใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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และใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน
ของผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ รวมไปถึงผู้รับบริการ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่ต้องได้รับความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศจากทุกหน่วยและ
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกคน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อกำหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื ่อกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และวิธี ปฏิ บั ติ ให้ผ ู ้บริ หาร เจ้าหน้าที่ ผู้ ดูแ ลระบบ
และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
2.4 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. การนำไปใช้
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ตอบสนองต่อพันธกิจและ
นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.2 กำหนดแนวปฏิบัติ แนวทางแก้ไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสม หากพบการละเมิดหรือ
ฝ่ า ฝื น แนวนโยบายในการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ รวมทั้ ง ติ ด ตามและตรวจสอบ
การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3.3 เน้นกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.4 เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งของหน่วยงานเอง
และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.5 ติ ด ตาม ตรวจสอบการดำเนิ น งาน และปรั บ ปรุ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
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4. คำนิยาม
คำนิยามในส่วนนี้เป็นการให้คำจำกัดความสำหรับศัพท์ที่ใช้งานในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนี้ เพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ประกอบด้วย
4.1 หน่วยงาน หมายถึง สถาบัน สำนักงาน กอง ส่วน ศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย หน่วยปฏิบัติ หรือที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่น ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.2 ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer: CEO) หมายถึง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ
แก่องค์กรหรือผู้ หนึ่ งผู ้ใด อั นเนื่ องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่ าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4.3 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer:
DCIO) หมายถึง ผู้มีอำนาจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีบทบาท
หน้ าที ่และความรั บผิ ดชอบในส่ ว นของการกำหนดนโยบาย มาตรฐานการควบคุ ม ดูแ ลการใช้ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักงาน กอง ส่วน
ศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย หน่วยปฏิบัติ และผู้มีอำนาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
4.5 กสท. หมายถึ ง กองสารสนเทศและเทคโนโลยี ก ารสำรวจทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คำปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง ติดตั้ง
บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบชุดคำสั่ง โปรแกรม และเครือข่ายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.6 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และมี อ ำนาจตั ด สิ น ใจเกี ่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ ฐานข้ อ มู ล ระบบงาน และระบบเครื อ ข่ า ยภายใน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.7 ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาต (Authorized user) ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือ
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสิทธิ์และหน้าที่ขึ้นอยู่กับบทบาท (Role) ซึ่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งกำหนดตามข้อ 8) 9) 10) 11) 12) และ 13)
4.8 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่น
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ระบบงาน และระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ ได้ เช่น การจัดการระบบงาน
บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User Account) หรือบัญชีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Account) เป็นต้น
4.9 ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลระบบงานของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.10 เจ้าหน้ าที ่ หมายถึง ข้ าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.11 ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งจำเป็นต้องใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4.12 ผู้ใช้งานภายนอก หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่นอกเหนือจากข้อ 8) 9) 10) และ 11)
ที่จำเป็น หรือได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบตามอำนาจหน้าที่และต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูล
4.13 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา
4.14 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หมายถึง ความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยธำรงไว้ซึ่งความลับ
(Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ
รวมทั ้ ง คุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ได้ แ ก่ ค วามถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง (Authenticity) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
๔.๑๕ สิทธิของผู้ใช้งาน หมายถึง ระดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิทั่วไป สิทธิจำเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.16 การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายถึง การอนุญาต การกำหนดสิทธิ หรือ
การมอบอำนาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึง หรือใช้งานระบบเครือข่ายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ทางกายภาพ ตลอดจนกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมิชอบ
๔.๑๗ บัญชีผู้ใช้งาน หมายถึง บัญชีรายชื่อ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งานภายนอก
4.18 เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ์ สภาพของบริการ
หรือเครือข่ายที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หรือมาตรการ
ป้องกันที่ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อันไม่รู้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
๔.๑9 สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด หมายถึงสถานการณ์
ซึ่งอาจทำให้ระบบขององค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
๔.20 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หมายถึง ระบบที่บุคคลใช้ในการรับส่งข้อความระหว่างกัน
โดยผ่านเครื ่องคอมพิ วเตอร์และเครือข่ายที่ เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ ส่งจะเป็ นได้ ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ผู้ส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคน ผ่านโพรโตคอลมาตรฐาน
ที ่ ใ ช้ ใ นการรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล โดยชื ่ อ ที ่ ใ ช้ ใ นการรั บ ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะประกอบด้ ว ย ๒ ส่ ว น คื อ
ชื่อผู้ใช้งานและชื่อโดเมน เช่น Name.xx@dmcr.mail.go.th
๔.๒1 ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ข้ อ ความ คำสั ่ ง ชุ ด คำสั ่ ง หรื อ สิ ่ ง อื ่ น ใดที ่ อ ยู ่ ใ น
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นสภาพที ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ อ าจประมวลผลได้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒๒ รหัสผ่าน (Password) หมายถึง ชุดของตัวอักษร หรืออักขระ หรือตัวเลข ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคลในการควบคุม การเข้าถึงข้อมูลและระบบเครือข่าย
๔.๒๓ การเข้ารหัสลับ (Encryption) หมายถึง การนำข้อมูลมาเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการลักลอบ
เข้ามาใช้ข้อมูล ผู้ที่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้จะต้องมี โปรแกรมถอดรหัสลับเพื่อให้ข้อมูลกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ
๔.๒4 การพิ ส ู จ น์ ย ื น ยั น ตั ว ตน (Authentication) หมายถึ ง ขั ้ น ตอนการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
การเข้าใช้ระบบ เป็นขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการระบบทั่วไป โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๔.๒5 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการนำข้อมูลมาผ่านการประมวลผล
การจัดระเบียบให้ข้อมูล ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่น ๆ
๔.๒6 ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน
โดยมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
๔.๒7 ระบบเครือข่าย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือ
การส่งข้อมูลและสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรได้ เช่น ระบบสายสัญญาณ
(LAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น
๔.๒8 ระบบสายสั ญ ญาณ (LAN) และระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) หมายถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกันผ่านสายสัญญาณ
เป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
๔.๒9 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN หรือ WIFI) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ภายในที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเข้าด้วยกันผ่านสัญญาณแบบไร้ส าย
เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
๔.30 ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของหน่วยงานเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
๔.31 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของ
หน่วยงานที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนา การบริหาร การสนับสนุน และการให้บริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบ เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น
๔.32 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานที่บังคับใช้ในการปฏิบัติการจริง เพื่อให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
๔.๓3 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดที่บอกขั้นตอนเป็นข้อ ๆ ที่ต้องนำมา
ปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
๔.๓4 แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนำให้ปฏิบัติตาม
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
๔.๓5 เจ้าของข้อมูล หมายถึง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบข้อมูลของระบบงาน
โดยเจ้าของข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ หรือ ได้รับผลกระทบโดยตรงหากข้อมูลเหล่านั้นเกิดสูญหาย
๔.๓6 สินทรัพย์ หมายถึง ข้อมูล ระบบข้อมูล และทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงาน เช่นอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
๔.๓๗ พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information System Workspace)
หมายถึง พื้นที่ที่หน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานทั่วไป
(General working area) และพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบเครือข่าย (IT equipment or network area)
๔.๓๘ พอร์ต (Port) แบ่งเป็น Physical Port หมายถึง ช่องสำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ หน่วยรับเข้า
หน่วยแสดงผล อุปกรณ์สนับสนุน และ Logical Port หมายถึง หมายเลขที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานโดย
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
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5. ลักษณะและความสำคัญของแนวนโยบาย
นโยบายการรั กษาความมั่ นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
แต่ละส่วนจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (Procedure)
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อที่จะทำให้มีมาตรการในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อการดำเนินงาน
ทรัพย์สิน บุคลากร ขององค์กร ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
นโยบายการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดเป็น
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานจะต้องถือปฏิบัติตามแนวนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
6. แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
6.1 การรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางด้ า นกายภาพและสิ ่ ง แวดล้ อ ม (Physical and
Environment Security)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าใช้งานหรือการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาตามความสำคัญของอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและอาจจำเป็นต้องรักษาความลับทางราชการ
โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการและผู้ใช้งานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) แนวทางปฏิบัติ
๒.๑) ให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) เป็นผู้กำหนดพื้นที่ผู้ใช้บริการ พื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ชัดเจน และจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งของพื้นที่ใช้งานฯ และประกาศให้รับทราบทั่วกัน โดยการกำหนดพื้นที่
ดังกล่าวแบ่งออกเป็นพื้นที่ทำงาน พื้นที่ติดตั้ง และจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
เครือข่าย พื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น
(๒) กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กำหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒) หน่วยงานภายนอกที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบเครือข่าย
ภายในกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง จะต้ อ งลงบั น ทึ ก ในแบบฟอร์ ม การขออนุ ญ าตใช้ ง าน
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาลงนาม
(4) ทำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย การประเมินความเสี่ยงให้คำนึงถึงองค์ประกอบ คือ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่ระบุภัยคุกคามหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุรวมถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบุ
(5) ทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access Control Policy)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากผู้บุกรุก หรือจากโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ที่จะ
สร้างความเสียหายแก่ข้อมูล หรือการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้หยุดชะงัก รวมทั้งให้
สามารถตรวจสอบติดตามพิสูจน์ตัวบุคคลที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างถูกต้อง
2) แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีดังนี้
2.1) การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกับ การรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ โดยกอง
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้
(1) เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ผู้ใช้งาน
ได้รับทราบ
(2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจถึงภัย
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่ระมัดระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
(3) เสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ
หน่วยงาน
๒.๒) การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย โดยที่บุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการสิทธิ์ใน
การเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒) ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อน
เข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องทำการ
ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงทุกเดือน
(๓) ผู้ดูแลระบบควรจั ดให้ม ีการติดตั ้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล
(๔) ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
ต่าง ๆ และการผ่านเข้า - ออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ
2.3) การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดให้มี
ขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธิ์ต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจำเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ
การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น โดยปฏิบัติ
ตามแนวทางดังนี้
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(1.1) ผู้ขอใช้งานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน (User Register) ที่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งกำหนด โดยที่ผู้ขอใช้งานจะต้องลงนามรับทราบตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและ
แนวปฏิบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด
(1.๒) ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้มีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
(1.๓) ตรวจสอบและให้สิทธิในการเข้าถึงที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1.๔) ทำเอกสารแสดงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร
(1.๕) มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุมัติเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
(1.๖) การอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อำนวยการ
หน่วยงานเจ้าของระบบสารสนเทศ หรือผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
(1.๗) ต้องดำเนินการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศและตัดออกจาก
ทะเบียนผู้ใช้งานทันที เมื่อมีการลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง
(2) กำหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ประยุ ก ต์ (Application) จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN)
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) เป็ น ต้ น โดยต้ อ งให้ ส ิ ท ธิ ์ เ ฉพาะการปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน้ า ที ่ แ ละต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
(3) บริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากรดังต่อไปนี้
(3.1) กำหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบ
ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
(3.2) ส่งมอบรหัสผ่านชั่วคราวให้กับผู้ใช้บริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้
บุคคลอื่นหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ไม่มีการป้องกันในการส่งรหัสผ่าน
(3.3) กำหนดให้ผู้ใช้บริการตอบยืนยันการได้รับรหัสผ่าน
(3.4) กำหนดให้ผู้ใช้งานไม่บันทึกหรือเก็บรหัสผ่าน ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่
ไม่ได้ป้องกันการเข้าถึง
(3.5) กำหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ำกัน
(3.6) กำหนดรูปแบบของการตั้งค่ารหัสผ่านในการใช้งาน โดยต้องเป็นรูปแบบที่ยากต่อ
การคาดเดา เช่น ประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระพิเศษ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า
8 ตัวอักษร และผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง แต่ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น
ซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่าน จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบที่สามารถกำหนดเป็นรหัสผ่านใหม่ได้
โดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถบันทึกรหัสผ่านนั้นได้
(3.7) ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้สิทธิ์พิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูงสุด ผู้ใช้งานนั้นจะต้อง
ได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบและอนุ ม ั ต ิ จ ากผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา โดยมี ก ารกำหนดระยะเวลาการใช้ ง านและระงั บ
การใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตำแหน่ง และมีการกำหนดสิทธิ์พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงได้
ถึงระดับใดได้บ้าง และต้องกำหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ
(4) บริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับ ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
แต่ละประเภทชั้นความลับ โดยรวมทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน รวมถึงวิธีการทำลาย
ข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ ซึ่งให้เป็นตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเภทชั้นความลับ มีดังต่อไปนี้

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ โดยผู้มีอำนาจในการกำหนดชั้นความลับนี้ ได้แก่ หัวหน้าแผนก
ลั บมาก หมายถึ ง ข้ อมู ล ข่าวสารลับซึ ่งหากเปิดเผยทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง โดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับนี้ได้แก่ ข้าราชการตั้งแต่
ตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังต่อไปนี้ขึ้นไป หัวหน้ากอง ผู้บังคับการกรม และหัวหน้าหน่วยราชการอิสระ
ผู้มีตำแหน่งชั้นหัวหน้าแผนก
ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลั บซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด โดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ ได้แก่ ข้าราชการตั้งแต่
ตำแหน่งหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังต่อไปนี้ขึ้นไป อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
โดยผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานตามชั้นความลับ ดังต่อไปนี้
(4.1) ควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แต่ ล ะประเภทชั ้ น ความลั บ ทั ้ ง การเข้ า ถึ ง โดยตรงและ
การเข้าถึงผ่านระบบงาน
(4.2) กำหนดรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล
(4.3) กำหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งานทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
(4.4) การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล สำคั ญ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสาธารณะ ควรได้ ร ั บ การเข้ า รหั ส
(Encryption) ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL VPN หรือ XML Encryption เป็นต้น
(4.5) กำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามระยะเวลาที่กำหนดของระดับความสำคัญของข้อมูล
(4.6) กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์
ออกนอกพื้นที่ของหน่วยงาน เช่น ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อม ควรสำรองและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อ
บันทึกก่อน เป็นต้น
และผู้ใช้งานภายในองค์กร ต้องปฏิบัติดังนี้
(4.7) เข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับที่กำหนดให้เท่านั้น
(4.8) เข้าใช้งานชั้นความลับของข้อมูลโดยการเข้าสู่ระบบตามรายชื่อผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบได้
กำหนดให้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนจริงของผู้ใช้งาน
(4.9) ทำการสำรองข้อมูลและลบข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกก่อนนำเครื่องคอมพิวเตอร์ออก
นอกพื้นที่ของหน่วยงาน
2.4) การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ต้องกำหนดให้มีขั้นตอนทางปฏิบัติสำหรับ
การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำบัญชีผู้ใช้งานกลาง โดยกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
เพื ่อ ให้ ส ามารถระบุแ ละยื นยั น ตั วตนของผู้ใ ช้ ง าน (User Identification and Authentication) ตามสิ ท ธิ
การเข้าถึง
(๒) กำหนดชื่อผู้ใช้งานในบัญชีผู้ใช้งาน ดังนี้
(๒.๑) ชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ำกัน
(๒.๒) ชื่อผู้ใช้งานต้องสื่อถึงชื่อผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานหรือหน่วยงาน
(๓) ทบทวนสิทธิของผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสิทธิจะต้องอ้างอิงจากหนังสือคำสั่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ คำสั่งให้ลาออก คำสั่งโยกย้าย คำสั่งบรรจุบุคลากร ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สารสนเทศจะต้องกระทำหลังจากจัดเก็บสำเนาเอกสารคำสั่งแล้วเท่านั้น โดยจะต้องทำการทบทวนสิทธิ์ใน
การใช้งานระบบทุกเดือน
(๔) สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม มี ห น้ า ที ่ ร ายงานความเคลื ่ อ นไหวของบั ญ ชี เ จ้ า หน้ า ที ่ ต่ อ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเร่งด่วน ในกรณีบรรจุใหม่ ลาออก
ออกจากราชการ ย้ายหน่วยงาน เกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจหรือยกเลิก
ในการลงนามโดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด
(๕) การขอบัญชีผู้ใช้งาน
(๕.๑) ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม และผู้บริหารได้รับ
บัญชีผู้ใช้งานโดยมิต้องร้องขอ
(๕.๒) เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน (User Register)
ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด โดยที่ผู้ขอใช้งานจะต้องลงนามรับทราบนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด
(๕.๓) ในกรณีที่บัญชีเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องถูกระงับชั่วคราว หากเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องประสงค์จะใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนั้นใหม่ ให้ผู้บริหารของหน่วยงานมีบันทึกข้อความขอบัญชี
ผู้ใช้งานใหม่ พร้อมเอกสารใบคำร้องเพื่อขอบัญชีผู้ใช้งาน
(๖) การระงับบัญชีผู้ใช้งาน
(๖.๑) เมื ่ อ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบายความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
และผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคำสั่งให้ระงับบัญชี
ผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราว
(๖.๒) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหลายครั้ง
และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม มีคำสั่งให้ระงับบัญชีผู้ใช้งาน
(๖.๓) เมื่อผู้บริหารร้องขอ
(๗) การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน
(๗.๑) เมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหลายครั้ง
และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม มีคำสั่งให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานอย่างถาวร
(๗.๒) เมื่อผู้บริหารร้องขอ
(๗.๓) เมื่อสิ้นสุดสัญญา (สำหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง)
(๗.๔) เมื่อหมดเวลาการใช้งานที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งกำหนด (สำหรับผู้ใช้งานภายนอก)
2.5) การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
ผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) กำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน
(2) ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของตนในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานร่วมกัน
(3) ตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมถนอมหน้าจอ เพื่อทำการล็อคหน้าจอภาพเมื่อไม่มีการใช้งาน
หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งาน
(4) เมื่อเลิกใช้งานหรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานานให้ออกจากระบบ (Log out) ทันที
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.6) การควบคุมการไม่ทิ้งทรัพย์สินสารสนเทศที่สำคัญไว้ในที่ไม่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ต้องกำหนด
การควบคุมเอกสาร ข้อมูล หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีข้อมูลสำคัญจัดเก็บ หรือบันทึกอยู่ไม่ให้วางทิ้งไว้บนโต๊ะทำงาน
หรือในสถานที่ไม่ปลอดภัยในขณะไม่ได้นำมาใช้งาน
2.7) การทำลายสื่อบันทึกข้อมูล หรือการทำลายข้อมูลในสื่อชนิดต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
(1) สื่อบันทึกข้อมูลประเภทกระดาษ ให้ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทำลายเอกสาร
(๒) สื่อบันทึกข้อมูลประเภท Flash Drive ให้ใช้วิธีการทุบหรือบดให้เสียเสียหาย
(๓) สื่อบันทึกข้อมูลประเภทแผ่น CD/DVD ให้ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทำลายเอกสาร
(๔) สื่อบันทึกข้อมูลประเภทฮาร์ดดิสก์ก็ ให้พิจารณาเลือกใช้วิธีการทำลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์
ตามความสำคัญของข้อมูลที่บันทึกหรือจัดเก็บ ตามมาตรฐานการทำลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ที่ได้รับการยอมรับ
ได้แก่ Fill Sectors With Zero/One, DOD 5220.22 M หรือ NSA เป็นต้น
6.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Network and
Server)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย รวมทั้งทำความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามเพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรและข้อมูลของ
หน่วยงานให้มีความลับ ความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2) แนวทางปฏิบัติ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง กำหนดมาตรการความปลอดภั ย ของเครื อ ข่ า ยและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังนี้
2.1) ผู้ดูแลระบบ ต้องแบ่งระบบเครือข่ายตามกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มของผู้ใช้งาน เช่น
โซนภายใน (Internal Zone) โซนภายนอก (External Zone) เป็ น ต้ น เพื ่ อ ให้ ส ามารถควบคุ ม ป้ อ งกั น
การบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ
2.2) ผู้ใช้บริการจะนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับกรม หรือผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด
2.3) การขออนุ ญ าตใช้ ง านพื ้ น ที่ Web Server และชื ่ อ โดเมนย่ อ ย (Sub Domain Name) ที่
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง รั บ ผิ ด ชอบอยู่ จะต้ อ งทำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกรม หรือผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และจะต้องไม่ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการกระทำของระบบและผู้ใช้บริการอื่น ๆ
2.4) ห้ามผู้ใดกระทำการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทำการใด ๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้แก่
อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
หลัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
2.5) ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายและจัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมี
รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ ขอบเขตของเครื อ ข่ า ยภายในและเครื อ ข่ า ยภายนอก และอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ โดยใช้
IP Address ในการระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕65

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

12/51

(2) ต้ องมี วิธี การจำกัดสิทธิ์การใช้งาน เพื่อควบคุม ผู ้ใ ช้บริการให้ สามารถใช้ งานเฉพาะ
ระบบเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ต้องมีวิธีการจำกัดเส้นทางการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานร่วมกัน
(3) ต้องกำหนดให้มีวิธีเพื่อจำกัดการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่น ๆ ได้
(4) ระบบเครือข่ายทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอื่น ๆ ภายนอก
หน่วยงานควรเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก รวมทั้งต้องมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรม
ประสงค์ร้าย (Malware) ด้วย
(5) ติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection
System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานในลักษณะที่ผิดปกติ
(6) การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมี
การลงบันทึกเข้า (Login) และการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบผู้ใช้บริการ
(7) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือข่ายภายในของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จำเป็นต้องมีการป้องกันมิให้หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้
(8) จัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
ระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(9) การใช้เครื ่องมื อต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครื อข่าย ควรได้ ร ับการอนุม ัติจาก
ผู้ดูแลระบบ และจำกัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จำเป็น
(10) ผู้ดูแลระบบต้องบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และรับผิดชอบใน
การดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในการกำหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ระบบ
(Systems Software)
2.6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ควรจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษา
ความครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แท้ จ ริ ง และระบุ ต ั ว บุ ค คลที ่ เ ข้ า ถึ ง สื ่ อ ดั ง กล่ า วได้ แ ละข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ ใ นการจั ด เก็ บ
ต้องกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลและผู้ดูแลระบบไม่ได้รับอนุญาตในการแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้
ยกเว้นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย
(2) ควรกำหนดให้ม ีการบันทึกการทำงานของระบบบั นทึกการปฏิ บัติงานของผู ้ใช้งาน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุกเช่น บันทึกการเข้า - ออกระบบ
บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ บันทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
(3) ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ
(4) ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่าง ๆ และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึก
เหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2.7) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและ
เครื ่องคอมพิ วเตอร์แ ม่ข ่ าย (Server) เพื ่อดูแ ลรักษาความปลอดภั ยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(1) บุ ค คลจากหน่ ว ยงานภายนอกที ่ ต ้ อ งการสิ ท ธิ ์ ใ นการเข้ า ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานจะต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุญาตจาก
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม หรือผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(2) มีการควบคุมช่องทาง (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม
(3) วิธีการใด ๆ ที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับการอนุญาต
จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(4) การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้งานต้องแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจำเป็นใน
การดำเนินงานกับหน่วยงานอย่างเพียงพอ
(5) การเข้าใช้งานระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจากระบบของหน่วยงาน
6.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN, WIFI Policy)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN หรือ WIFI) โดย
การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจริงจากระบบว่าได้รับ
อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
2) แนวทางปฏิบัติ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN, WIFI Policy) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1) การติ ด ตั ้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN หรื อ WIFI) ต้ อ งได้ ร ั บ อนุ ญ าตเป็ น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ และต้องกำหนดรหัสการเข้าใช้งาน เพื่อควบคุมสัญญาณของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้รั่วไหลออกนอกพื้นที่ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายน้อยที่สุด
2.2) ห้ามผู้ใช้งาน (User) นำอุปกรณ์ Wireless มาติดตั้งหรือเปิดใช้งานเองภายในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็น Access Point, Wireless Router, Wireless USB Client หรือ Wireless Card
2.3) ห้ามผู้ใช้งาน (User) เปิด Ad - Hoc หรือ Peer – To - Peer Network
2.4) กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอนุญาตให้มีการติดตั้ง Wireless ให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ดูแลระบบต้องวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ในตำแหน่งที่เหมาะสม
โดยจะต้องวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณหน้าไฟร์วอลล์ และหากมีความจำเป็นจริง ๆ ต้องวางในระบบเครือข่าย
ภายใน ที่เป็น Internal Network ต้องเพิ่มการรับรองและการเข้ารหัสด้วย (Authentication, Encryption)
(2) ให้กำหนดรายการ MAC Address ที่สามารถเข้าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณได้เฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น และตามชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่กำหนดไว้
เท่านั้นให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างถูกต้อง
(3) ให้ เ ปลี ่ ย นค่ า SSID (Service Set Identifier) ที ่ ถ ู ก กำหนดเป็ น ค่ า Default มาจาก
โรงงานผลิตทันทีที่นำอุปกรณ์กระจายสัญญาณ มาใช้งาน และต้องปิดคุณสมบัติการ Auto Broadcast SSID
ของตัวอุปกรณ์กระจายสัญญาณด้วย
(4) ผู้ดูแลระบบจะต้องเขียนการติดตั้ง Wireless อย่างถูกวิธีและกำหนดค่า Configuration
ให้เหมาะสม รวมทั้งทำ Check List เกี่ยวกับ Security Configuration
(5) ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดค่า WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA (Wireless
LAN Protected Access) ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Access Point) และควรกำหนดค่าให้ไม่แสดงชื่อระบบเครือข่ายไร้สาย
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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(6) ผู้ดูแลระบบต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายในการเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานข้อมูลภายในต่าง ๆ ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
(7) ผู ้ ด ู แ ลระบบควรใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ห รื อ ฮาร์ ด แวร์ ต รวจสอบความมั ่ น คงปลอดภั ย ของ
ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายไร้สาย
และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีที่ตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่
ผิดปกติ ให้ผู้ดูแลระบบรายงานให้ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทราบทันที
6.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ (Firewall Policy)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของไฟร์วอลล์ โดยการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมตาม
ความต้องการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนการกำหนดค่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้ที่ควบคุมดูแลต้อง
เป็นผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการตั้งค่าของไฟร์วอลล์ตามนโยบายเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) แนวทางปฏิบัติ
ผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Firewall) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมี
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1) กองสารสนเทศและเทคโนโลยี ก ารสำรวจทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง มี ห น้ า ที ่ ใ น
การบริหารจัดการ การติดตั้ง และกำหนดค่าของไฟร์วอลล์ทั้งหมดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.2) การกำหนดค่าเริ่มต้นพื้นฐานของทุกเครือข่ายจะต้องเป็นการปฏิเสธทั้งหมด
2.3) ทุกเส้นทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญาตตามนโยบาย จะต้อง
ถูกบล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล์
2.4) ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการ Authentication ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วย รหัสผู้ใช้
(User account) และรหัสผ่าน (User password)
2.5) ค่ าการเปลี่ ยนแปลงทั ้ งหมดในไฟร์วอลล์ เช่น ค่ าพารามิเตอร์ การกำหนดค่ าใช้ บริการ
และการเชื่อมต่อที่อนุญาต จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
2.6) การเข้าถึงตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
จัดการเท่านั้น
2.7) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ จะต้องส่งค่าไปจัดเก็บที่อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรไม่น้อยกว่า 120 วัน
2.8) การกำหนดนโยบายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ต
การเชื่อมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งหากมี
ความจำเป็ น ที ่ จ ะใช้ ง านพอร์ ต การเชื ่ อ มต่ อ นอกเหนื อ ที ่ ก ำหนด จะต้ อ งได้ ร ั บ อนุ ญ าตจากผู ้ อ ำนวยการ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อน
2.9) การกำหนดค่าการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละส่วนของเครือข่าย จะต้อง
กำหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเชื่อมต่อที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยข้อนโยบายจะต้องถูกระบุ
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเครื่องที่ให้บริการจริง และการกำหนดค่าการให้บริการของเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยหรื อ อุ ป กรณ์ ใ นเครื อ ข่ า ย ต้ อ งขออนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรต่ อ ผู ้ อ ำนวยการ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยต้องระบุข้อมูลดังนี้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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(1) หมายเลขพอร์ตที่ต้องการขอให้เปิด
(2) หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร
(3) วัตถุประสงค์ หรือชื่อแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้น ๆ
(4) วันที่เริ่มใช้ และวันที่สิ้นสุดการขอใช้
2.10) จะต้องมีการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า
2.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะต้องไม่อนุญาตให้มี
การเชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต เว้นแต่มีความจำเป็น โดยจะต้องกำหนดเป็นกรณีไป
2.12) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง หรือกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดการทำงานของโปรแกรม ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
2.13) ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบาย ประกาศระเบียบ ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือกฎหมาย หรืออาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ทางกองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะยกเลิกการให้บริการทันที
2.14) การเชื่อมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแม่ข่าย หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายภายใน จะต้องบันทึกรายการของการดำเนินการตามแบบการขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งก่อน
6.6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Policy)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายขององค์กร ซึ่งผู้ใช้จะต้อง
ให้ ค วามสำคั ญ และตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการใช้ บ ริ ก ารจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิ์กระทำการใด ๆ ที่
จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น
อย่างเคร่งครัด จะทำให้การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
2) แนวทางปฏิบัติ
ผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยใช้ร ะบบของ
MailGoThai (dmcr.mail.go.th) มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม
คำขอเข้าใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.2) เมื่อมีการเข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรกนั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
2.3) ไม่ควรบันทึกหรือเก็บรหัสผ่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ในที่ที่สังเกตได้ และ
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3-6 เดือน
2.4) ไม่เปิดอ่านจดหมายที่ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง (Subject) หรือชื่อผู้ส่งที่ไม่ชัดเจน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.5) ไม่ ใ ช้ ท ี่ อยู ่จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ของผู้ อื ่ นเพื่ ออ่านหรื อรับหรื อ ส่ ง
ข้อความ ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้บริการและให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน
2.6) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้รับบริการ หรือตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ผู้ใช้งานจะต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเท่านั้น
ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ขัดข้องและได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น
2.7) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่ปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ส่ง
2.8) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ภาษาสุภาพ ไม่ขัดต่อจริยธรรม ไม่ทำการปลุกปั่น
ยั่วยุ เสียดสี ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นความเห็นส่วนบุคคล โดยอ้างว่าเป็นความเห็น
ของหน่วยงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.9) ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น
2.10) ห้ามใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะขัดต่อศีลธรรม ความมั่นคงของประเทศ กฎหมาย หรือ
กระทบต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่น รวมทั้ง
ผู้รับบริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.11) การส่ ง ข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ความลั บ ไม่ ค วรระบุ ค วามสำคั ญ ของข้ อ มู ล ลงในหั ว ข้ อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2.12) การแนบไฟล์ข้อมูล สามารถแนบไฟล์ได้ไม่เกิน 25 เมกะไบท์
2.13) หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จสิ้นควรออกจากระบบ (Log out)
ทุกครั้ง
2.14) กรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ผู้ดูแล
ระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะระงั บ การใช้ ง านและสอบถามผู ้ ใ ช้ ง านว่ า จะใช้ ง านต่ อ หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี
ความต้องการจะปิดบัญชีผู้ใช้งานนั้นภายใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้ามีการใช้งานต่อ ก็จะดำเนินการปลดล็อคให้ใช้งาน
ต่อไปได้
2.15) ห้ามแจ้ง แจกจ่าย หรือให้ข้อมูลหรือรหัสเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง
แก่ผู้อื่น
2.16) บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มอบให้ผู้ใช้งาน จึงไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือนำไปให้บุคคลอื่นใช้ได้
2.17) เมื่อผู้ใช้งาน พ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว
ผู้ดูแลระบบจะระงับบัญชีผู้ใช้งานภายใน 1 เดือน
2.18) บั ญ ชี จ ดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องผู ้ใ ช้ งานสามารถถู ก ระงับ ได้ท ั น ที โดยผู ้ ด ู แลระบบ
หากตรวจสอบว่ามีการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การกระทำที่ขัดต่อนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยผู้ใช้หรือการลักลอบใช้โดยผู้อื่น ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าได้
2.19) ผู ้ ใ ช้ ส ามารถร้ อ งขอการขยายสิ ท ธิ ก ารใช้ บ ั ญ ชี ผ ู ้ ใ ช้ เพื ่ อ คงสิ ท ธิ ก ารใช้ บ ั ญ ชี จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เดิมไว้เมื่อต้องพ้นสภาพการอยู่ในสังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยื่นคำร้อง
ผ่านผู้บริหารต้นสังกัดพร้อมแนบเหตุผลความจำเป็นส่งถึงกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ทั้งนี้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การอนุ ญาตและระยะเวลาการขยายสิท ธิใ ห้เป็นอำนาจของผู ้ อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจฯ หรือผู้บริหารสูงสุด หรือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมมอบหมาย
2.20) บัญชีผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้สามารถถูกระงับการใช้งาน โดยคำร้องขอจาก
ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหาร หากพบว่ามีการใช้บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ขัดกับนโยบายนี้
2.21) บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ สามารถถูกระงับการใช้งานโดยทันทีโดยผู้ดูแลระบบ
หากตรวจพบว่ามีการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวมหรือขัดต่อนโยบาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
ล่วงหน้า
6.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอินเตอร์เน็ต (Internet Security Policy)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดมาตรการการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งผู้ใช้จะต้องให้
ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิ์กระทำการใด ๆ ที่จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้
และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นอย่างเคร่งครัด จะทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ต
เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2) แนวทางปฏิบัติ
ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
2.1) การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องกรอกข้อมูลคำขอใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องเป็นบุคลากรในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับบุคคลภายนอกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และผู้ใ ช้งานอินเทอร์ เน็ ตจะต้ องยื นยันตัวตน (Authentication) ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วย
รหัสผู้ใช้ (User account) และรหัสผ่าน (User Password) ของตนเอง
2.2) ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล
และทำการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอันอาจกระทบกระเทือน
หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับหน่วยงาน
2.3) ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตพึงใช้ข้อความที่สุภาพ ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้บริการ และต้อง
รับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ทั้งที่เก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องแม่ข่าย หรือข้อมูลที่ส่งผ่าน
ระบบเครือข่าย
2.4) ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อื่นใช้งานผ่านบัญชีของตนโดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหา เช่นการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2.5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศอย่าง
เป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.6) ระมั ด ระวั ง การดาวน์ โ หลด โปรแกรมใช้ ง านจากระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต การดาวน์ โ หลด
การอัพเดท (Update) โปรแกรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ แต่หากมี
ความจำเป็นให้ปฏิบัตินอกเวลาทำงาน
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2.7) ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับของ
หน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
หน่วยงาน การทำลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ
2.8) หลังจากใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ปิดเว็บเบราเซอร์และออกจากการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยการออกจากระบบ (Log out) จากการ Authentication เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น ๆ
6.8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System /
Intrusion Prevention System Policy: IDS/IPS Policy)
1) วัตถุประสงค์
IDS/IPS Policy เป็นนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของ
เครือข่าย เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
2) แนวทางการปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย
เป็นดังนี้
2.1) IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) ในเครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งและเครือข่ายข้อมูลทั้งหมด รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง ซึ่งไม่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2) ระบบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตหรือที่สาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากระบบ IDS/IPS
2.3) ระบบทั้งหมดจะต้องตรวจสอบรูปแบบการให้บริการก่อนการติดตั้งและเปิดให้บริการ
2.4) โฮสต์และเครือข่ายทั้งหมดที่มีการส่งข้อมูลผ่าน IDS/IPS ต้องบันทึกผลการตรวจสอบ
2.5) มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็นประจำ
2.6) มีการตรวจสอบเหตุการณ์ ข้อมูลจราจร พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ
ข้อมูลเข้าใช้งานเครือข่ายเป็นประจำทุกวันโดยผู้ดูแลระบบ
2.7) IDS/IPS จะทำงานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์ ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ
2.8) เครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้ง Host-Based IDS จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจำวัน
2.9) พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุก การโจมตี
ระบบ พฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
จะต้องมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
2.10) พฤติก รรม กิจ กรรมที่น่าสงสั ย หรือระบบการทำงานที่ผ ิดปกติ ที่ ถ ูกค้นพบ จะต้องมี
การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน 1 ชั่วโมงที่ตรวจพบ
2.11) มีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยจัดทำแผนในการ
ประเมินความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้ตรวจสอบ
2.12) การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 120 วัน
2.13) มีรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟต์แวร์มุ่งร้ายที่ตรวจพบ ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิด
อีกในอนาคต และดำเนินการตามแผน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.14) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิ์ในการยุติการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบุกรุกระบบ โดยไม่ต้องมีการแจ้งแก่ผู้ใช้งานล่วงหน้า
2.15) ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าพยายามกระทำการอันใดที่เป็นการละเมิดนโยบายของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การพยายามเข้าถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกระงับการใช้เครือข่ายทันที หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดที่
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
การกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและทรัพยากรระบบ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
6.9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสำรองข้อมูล (Backup Policy)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์หลักที่
ทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบเครือข่าย และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสารสนเทศ ให้สามารถกู้กลับคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2) แนวทางปฏิบัติ
2.1) จัดทำสำเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์เก็บไว้ โดยจัดเรียงตามลำดับความจำเป็นของการสำรอง
ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจากจำเป็นมากไปหาน้อย
2.2) กำหนดขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ติ ใ นการจั ด ทำสำรองข้ อ มู ล และการกู ้ ค ื น ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ทั้งระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขั้นตอนปฏิบัติแยกตามระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ละระบบ
2.3) จัดเก็บข้อมูลที่สำรองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บข้อมูลให้สามารถแสดง
ถึงระบบซอฟต์แวร์ วันที่ เวลาที่สำรองข้อมูลและผู้รับผิดชอบในการสำรองข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลที่สำรอง
ควรจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บข้อมูลสำรองซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานที่อื่น และต้องมีการทดสอบสื่อเก็บข้อมูลสำรอง
อย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องทำการทดสอบทุกๆ 1 เดือน
2.4) ต้องมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
6.10 การสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information
Security Awareness)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
๒) แนวทางปฏิบัติ
2.1) จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดฝึกอบรมอาจใช้ วิ ธี
การเสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายเข้ากับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของหน่วยงาน
2.2) จั ดสั มมนาเพื ่อเผยแพร่แ นวนโยบายและแนวปฏิบั ติใ นการรัก ษาความมั ่น คงปลอดภั ย
ด้านสารสนเทศ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยการจัดสัมมนาควรจัด
ปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยอาจจัดร่วมกับการสัมมนาอื่นด้วยก็ได้ และอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มาถ่ายทอดความรู้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๒.๓) ติดประกาศประชาสัม พันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิ บั ติ ในลั กษณะเกร็ ดความรู้ หรือ
ข้อระวังในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ง่าย โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรู้อยู่เสมอ
๒.๔) ระดมการมีส่วนร่วมและลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และสำรวจ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
6.11 ความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ (IT Security
Policy and Procedure)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่มาใช้งาน ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงาน โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือ ทั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการควบคุมและกำหนดสิทธิ์การใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์และ
สื่อสารเคลื่อนที่ ดังนี้
1.1) เพื่อควบคุม ดูแล กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน ลดความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์
1.2) เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านได้ ร ั บ ทราบถึ ง หน้ า ที ่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ง านอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด
1.3) เพื่อลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ สื่อสารเคลื่อนที่
2) แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน
2.1) กำหนดให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อนุ ญ าตให้ บ ุ ค คลใดนำไปใช้ ง าน เป็ น ทรั พ ย์ ส ิ น ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ดั ง นั ้ น ผู ้ ใ ช้ ง าน
ต้องใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเท่านั้น
2.2) จัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากลักษณะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการใช้งาน
2.3) จัดให้มีระบบควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ เพื่อบริหารจัดการและควบคุม
การใช้งานที่ส่วนกลางและบริหาร จัดการการควบคุม กำหนดสิทธิ์การใช้งาน จัดการกับข้อมูลสำคัญที่อยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรม
2.4) จัดให้มีมาตรการในการตรวจจับและป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ (Antivirus)
2.5) จัดให้มีมาตรการเพื่อสร้างความตระหนัก เพื่อให้ผู้ใช้งานระมัดระวังและป้องกันการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น การใช้งานในที่สาธารณะ ห้องประชุม นอกสถานที่ ซึ่งรวมถึง
การเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายสาธารณะภายนอกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
2.6) ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ จากการถูกเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการเข้ารหัสทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เป็นความลับ
2.7) ไม่ อ นุ ญ าตให้ บ ุ ค คลอื ่ น หรื อ บุ ค คลภายนอกสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สำคั ญ ในอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ของกรม
2.8) จั ดให้ ม ีการสำรองข้ อมูลสำคัญ ที่ อยู่ในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่อย่าง
สม่ำเสมอ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.9) การเข้ า ถึ ง ระบบงานของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง จากระยะไกล (Remote
Access) โดยการใช้อุ ปกรณ์ค อมพิวเตอร์แ ละสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่ งเชื่อมต่อผ่านทางเครื อข่ายอื ่น ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานและมีการควบคุม
ด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมจากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.10) ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสาร
เคลื่อนที่ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
3) แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ดูแลระบบ
3.1) ดูแลรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
3.2) ดูแลการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ กรณีที่
พบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และหากมีความจำเป็นเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่น หรือกระทบต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ส่วนรวม ให้ผู้ดูแลระบบระงับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อสารเคลื่อนที่ดังกล่าวได้
3.3) การจัดการระบบงานที่มีผลกระทบและมีความสำคัญสูงต่อองค์กร ต้องแยกที่จัดเก็บระบบ
(Server) ออกจากระบบงานอื่น ๆ และจัดให้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นการเฉพาะ
3.4) ต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
3.5) ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลใดที่ตนไม่มีสิทธิ์เข้าถึง นอกจากงานในหน้าที่
3.6) ต้องควบคุม ช่องทางการติดต่อ (Port) ที่ ใ ช้ ในการเข้าถึงข้ อมูลจากระยะไกล (Remote
Access) อย่างรัดกุม และควบคุมให้เข้าถึงเมื่อจำเป็นเท่านั้น รวมถึงต้องตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
7. ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)
7.1 ระเบียบปฏิบัติในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
1) วัตถุประสงค์
1.1) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุมผู้ใช้งานไม่ให้สามารถ
เข้าถึงการปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ของระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.2) เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การใช้งานระบบปฏิบัติการ โดยมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ใน
การควบคุม ดูแลระบบปฏิบัติการ
2) แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน
2.1) จัดให้มีระบบปฏิบัติการ (Operating System) ไว้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เท่านั้น
2.2) ควบคุมการแก้ไขหรือปรับแต่งค่าในระบบปฏิบัติการต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
และผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2.3) กำหนดให้ผู้ใช้งานแต่ละบุคคลมี ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านในการใช้งานระบบปฏิบัติการหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามบทบาทหน้าที่ที่บุคคลนั้นได้รับเท่านั้น
2.4) ต้องระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านทุกครั้งก่อนการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ
2.5) ให้ตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen saver) โดยเปิดระบบรักษาหน้าจอภาพ
เมื่อไม่มีการใช้งาน และให้ออกจากระบบปฏิบัติการ (Log out) ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน หรือไม่อยู่ที่หน้าจอเป็น
เวลานาน หลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้งานระบบปฏิบัติการอีกต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อใช้งาน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.6) จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงระบบปฏิบัติการ หากผู้ใช้งาน
ป้อนรหัสผ่านผิดเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ให้ปิดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานรายนั้นไม่สามารถ
เข้าถึงระบบปฏิบัติการได้อีกจนกว่าผู้ดูแลระบบจะดำเนินการเปิดสิทธิ์ให้ใหม่
2.7) ควบคุมการใช้งาน ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของระบบปฏิบัติการของตนไม่นำชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน ของตนไปมอบให้บุคคลอื่น
2.8) ควบคุ ม การนำชื ่ อ ผู ้ ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นของผู ้ ใ ช้ ค นหนึ ่ ง ๆ ไปเพิ ่ ม สิ ท ธิ์ ให้ เ ข้ า ใช้ ง านกั บ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยให้ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยกำหนด
สภาพแวดล้อมพื้นฐานของระบบปฏิบัติการเครื่องนั้น ๆ แยกบัญชีผู้ใช้จากผู้ใช้ รายอื่น (Multi-User/MultiIdentity Profiles) และกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่สำหรับระบบปฏิบัติการนั้น
2.9) ควบคุมการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ลงบนระบบปฏิบัติการ โดยผู้ใช้งานขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา และผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ เพื่อขอใช้งานเพิ่มเติมได้ตามหน้าที่ความจำเป็น และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานติดตั้งหรือใช้งาน
ซอฟต์แวร์อื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ลงบนระบบปฏิบัติการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้งาน หากตรวจ
พบให้ผู้ดูแลระบบลบทิ้ง และนับเป็นความผิดที่ผู้ใช้งานผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหาย
2.10) ควบคุมการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานทั่วไป โดยผู้ใช้งานขออนุมัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ เพื่อขอใช้งานเพิ่มเติมได้
ตามความจำเป็ น และห้ า มไม่ ใ ห้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านทำการติ ด ตั ้ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ อ ื ่ น ใดที ่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ลงบน
ระบบปฏิบัติการที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้งานด้วยตนเอง หากตรวจพบให้ผู้ดูแลระบบลบทิ้ง
และนับเป็นความผิดที่ผู้ใช้งานผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อความผิด
2.11) ควบคุมการติดตั้ง ถอนการติดตั้ง หรือปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าการทำงานของซอฟต์แวร์
หรือโปรแกรมประยุกต์ โดยให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาผลกระทบกับระบบปฏิบัติการก่อนการดำเนินการ
2.12) ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์
ทางการค้าใด ๆ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
2.13) ห้ า มผู ้ ใ ช้ ง านระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร กระทำการใด ๆ เพื ่ อ ควบคุ ม คอมพิ ว เตอร์ เ ครื ่ อ งอื่ น
โดยเชื่อมต่อทั้งจากภายในไปสู่ภายนอก หรือจาก ภายนอกเข้ามาสู่ระบบปฏิบัติการภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ดูแลระบบ
2.14) ควบคุมโดยตัดการใช้งานเมื่อไม่ได้มีการใช้งานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และล็อคหน้าจอ
สำหรับระบบปฏิบัติการที่มีความสำคัญ
2.15) ควบคุมระยะเวลาการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่มีความสำคัญหรือมีความเสี่ยง
สูง ให้เข้าถึงได้ในระยะเวลาที่กำหนด หรือเป็นไปตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้
2.16) จัดให้มีระบบบันทึกการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการที่ระบุถึงชื่อผู้ใช้วันที่และเวลาที่เข้า/ออก
ระบบปฏิบัติการ
2.17) ห้ามมิให้ผู้ใช้งานกระทำการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบปฏิบัติการหรือ
ทำสำเนา เพื่อนำไปใช้งานที่อื่นโดยไม่ได้รับ อนุญาต เนื่องจากระบบปฏิบัติการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ
2.18) ห้ามทำการปรับแต่งไบออส (BIOS) โดยมิได้รับอนุญาตจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ เนื่องจากส่งผลกระทบกับการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2.19) กำหนดให้มีการจัดทำและประกาศใช้มาตรการดำเนินการสำหรับผู้กระทำผิด
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ
3.1) ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
3.2) ต้องดูแลการใช้งานระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีที่พบว่ามีการกระทำหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และหากมี
ความจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นหรือต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
โดยส่วนรวม ให้ผู้ดูแลระบบระงับการใช้งานดังกล่าว
3.3) ต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
3.4) ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลใดที่ตนไม่มีสิทธิ์เข้าถึง นอกจากงานในหน้าที่
3.5) ต้องดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการตาม
รายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงรายการตรวจสอบนั้นอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ระบุเวอร์ชั่นของรายการตรวจสอบ เพื่อป้องกันความสับสนมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุม
ประเด็นดังนี้
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Driver)
- กำหนดค่าเครือข่ายและการเข้าถึงทรัพยากรบนเครือข่าย
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์ที่จัดการได้แบบรวมศูนย์หรือแบบคลาวด์
- ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านบริการคลาวด์ตามที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น
3.6) ต้องจัดทำบัญชีผู้ใช้ บัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ระบุถึง
ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและผู้มีสิทธิ์ใช้งาน พร้อมปรับปรุงให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
7.2 ระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ใ นการป้ องกั นพอร์ ตที ่ ใช้ สำหรั บตรวจสอบและปรั บแต่ งระบบ (Remote
Diagnostic and Configuration Port Protection)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ดูแลระบบ ซึ่งปฏิบัติงานกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
ได้ดำเนินการป้องกันความ มั่นคงปลอดภัยของพอร์ตที่ใช้สำหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) ความหมายของพอร์ต
2.1) “พอร์ต” (Port) ในความหมายของ Physical Port หมายถึง ช่องสำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์
หน่วยรับเข้า หน่วยแสดงผล รวมทั้ง อุปกรณ์สนับสนุน ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีพอร์ตหลายชนิด ซึ่งมีความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลต่างกันตามลักษณะการใช้งาน
2.2) “พอร์ ต ” (Port) ในความหมายของ Logical Port หมายถึ ง หมายเลขที ่ ก ำหนดขึ ้ น เป็ น
มาตรฐานโดย Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ที ่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางในการประสาน
การเลือกใช้หมายเลขพอร์ตว่าหมายเลขใดควรเหมาะสำหรับ บริการใดของแอพพลิเคชั่นที่มีการติดต่อหรือมี
การส่งข้อมูล
3) แนวทางปฏิบัติ
3.1) ควบคุมการเข้าถึงพอร์ตที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งค่าระบบ ทั้งการเข้าถึงทาง
กายภาพ และเข้าถึงการควบคุมพอร์ต ผ่านทางระบบเครือข่าย เช่น การยืนยันตัวตนก่อนการเข้าปฏิบัติงาน
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3.2) ควบคุ มสถานที ่ ต ิ ดตั ้ งอุ ปกรณ์ เครื อข่ ายที ่ เป็ นช่ องทางที ่ สามารถใช้ สำหรั บการปรั บแต่ ง
การกำหนดค่าการทำงานของระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพด้วยการต่ออุปกรณ์และทำการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.3) ยกเลิกหรือปิดหมายเลขพอร์ตที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ร่วมกับ
ระบบเครือข่าย รวมถึงมีการตรวจสอบและปิดช่องทางเข้าถึงพอร์ตทางกายภาพของระบบหรืออุปกรณ์อย่าง
สม่ำเสมอ เช่น มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับระบบที่มีผลกระทบและมีความสำคัญสูงต่อ
องค์กร และอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งสำหรับระบบทั่วไป
3.4) ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นที่ติดมากับระบบ (Default Password) โดยทันที
3.5) ติ ด ตั ้ ง อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น พอร์ ต เพื ่ อ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก โดยผู ้ ไ ม่ ป ระสงค์ ด ี หรื อ ใช้ ง านผิ ด
วัตถุประสงค์ของการบริการใด ๆ
3.6) กำหนดให้มีการเปิด - ปิดช่องทางติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อควบคุมการเข้าถึง
ของอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ โดยปิดช่องทางติดต่อสื่อสารที่มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเครือข่าย
3.7) กำหนดสิทธิ์บุคคลในการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยให้เฉพาะ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องเข้า ต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบนำพา
เข้าไป และต้องมีผู้ดูแลระบบอยู่กับบุคคลนั้นตลอดเวลา
3.8) กำหนดให้บุคคลภายนอกที่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาบริหารจัดการช่องทางติดต่อสื่อสารของ
อุปกรณ์เครือข่าย หรือบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบรับทราบก่อนทุกครั้ง
3.9) ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบการเข้า - ออกห้องปฏิบัติการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
อย่ า งปลอดภั ย เช่ น การใช้ ร ะบบชี ว ภาพ (Biometric) หรื อ สมาร์ ท การ์ ด (Smartcard) และติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น
3.10) กำหนดบุคคลรับผิดชอบในการกำหนดค่า แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่าการทำงานต่าง ๆ ของ
ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และทบทวนการกำหนดค่า
การทำงานต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การกำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต้อง
แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
7.3 ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Network Connection Control)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการเชื่อมต่อทางเครือข่าย ควบคุม
การเชื่อมต่อทางเครือข่าย และป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) แนวทางปฏิบัติ
2.1) ต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับป้องกันการบุกรุก ซึ่งมีความสามารถใน
การตรวจจับโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
2.2) ต้องทำการป้องกันเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือข่ายมิให้หน่วยงาน
ภายนอกสามารถมองเห็นและเชื่อมต่อได้โดยตรง
2.3) ต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่สามารถบันทึกการทำงานของระบบเครือข่าย
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน การบุกรุก การเข้าออกระบบการใช้งานและข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และต้องมี
การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ไม่ต่ำกว่า 90 วัน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.4) ต้องทำการควบคุมและจำกัดสิทธิ์การเชื่อมต่อทางระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานต่อระบบงาน
และการโอนย้ายไฟล์ ดังนี้
๑) ต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อระบุตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ
๒) ต้องมีการจำกัดสิทธิ์ให้เข้าใช้งานได้เฉพาะระบบงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
๓) ต้องมีการจำกัดสิทธิ์ให้สามารถโอนย้ายไฟล์ได้เฉพาะไฟล์ที่รับอนุญาตเท่านั้น
2.5) ต้องทำการควบคุมบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ทำการเข้าใช้หรือเชื่อมต่อกับ ระบบ
เครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
- บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ต้องมีการร้องขอเข้าใช้งานพร้อมระบุเหตุผลในการเข้าใช้งาน
- การร้องขอเข้าใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารที่มีอำนาจของกองสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ
- ต้องมีการควบคุมช่องทาง (Port) ที่เข้ามาใช้งานอย่างรอบคอบรัดกุม
- ต้องมีการกำหนดระยะเวลาในเชื่อมต่อและต้องทำการปิดการเชื่อมต่อทันทีที่ถึงกำหนดเวลา
- ต้องมีการจำกัดเส้นทางในการเชื่อมต่อรวมถึงควบคุมซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่นำมาใช้ใน
การเชื่อมต่อให้เป็นไปตามที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ กำหนดไว้เท่านั้น
2.6) ต้องทำการควบคุมการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบงานต่าง ๆ ดังนี้
- ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนในการเข้าใช้งาน
- การลงทะเบียนต้องทำเฉพาะบุคคลเท่านั้น โดยห้ามกระทำการโอนสิทธิ์นี้แก่ผู้อื่น
- ต้องมีการจำกัดสิทธิ์เพื่อควบคุมผู้ใช้งานให้สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะระบบเครือข่ายและ
ระบบงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ต้องมีการตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ
7.4 ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (Network Routing Control)
1) วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์
หลายอย่างเข้าด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหลายสามารถใช้ความเร็วในการสื่อสารรับ - ส่ง
ข้อมูล แบนด์วิธ (Bandwidth) ได้มีประสิทธิภาพ ทำงานถูกต้องแม่นยำ และมีความมั่นคงปลอดภัย
2) แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้งาน
2.1) ใช้อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) หรืออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเลขที่อยู่
ไอพี (IP Address) ของทั ้ ง ต้ น ทางและปลายทางทางให้ เ ครื อ ข่ า ยที ่ แ ตกต่ า งกั น สามารถสื ่ อ สารกั น ได้
และควบคุมการถ่ายโอนของข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ จากเครือข่ายหนึ่งไปสู่อีกเครือข่ายหนึ่ง
2.2) ควบคุมไม่ให้มีการเปิดเผยแผนการใช้งานเลขที่อยู่ไอพี
2.3) กำหนดให้มีการแปลงเลขที่อยู่ไอพีและชื่อโดเมน เพื่อแยกเครือข่ายย่อย หรือแยกเครือข่าย
ภายในและภายนอก
2.4) จำกั ด การใช้เ ส้ น ทางบนเครื อ ข่ า ยจากเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หนึ ่ง เครื ่อ งใด ไปยั ง เครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่าย โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางอื่น ๆ ได้นอกจาก
เส้นทางที่ได้กำหนดไว้ให้เท่านั้น
2.5) กำหนดมาตรการการบังคับใช้เส้นทางเครือข่าย ให้สามารถเชื่อมเครือข่ายปลายทางผ่าน
ช่องทางที่กำหนดไว้ หรือจำกัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายตามสิทธิ์ที่ได้รับ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.6) ไม่อนุญาตให้บุคคลใดกระทำการเคลื่อนย้าย ติดตั้งเพิ่มเติม หรือทำการใด ๆ ต่ออุปกรณ์
เครือข่ายส่วนกลาง ได้แก่ อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Switch) อุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
2.7) ไม่อนุญาตผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงเลขที่อยู่ไอพี หรือกำหนดค่าเลขที่อยู่ไอพีของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
2.8) ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อยุติการกระทำของผู้ใช้งานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัตินี้และในกรณี
ที่จำเป็นให้ระงับการใช้ระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานดังกล่าว เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3) แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้ดูแลระบบ
3.1) ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
3.2) ดูแลการใช้งานระบบควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่ายตามแนวทาง กรณีที่พบว่ามีการ
กระทำหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และหากมีความจำเป็นเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้อื่นหรือต่อระบบสารสนเทศโดยส่วนรวมให้ผู้ดูแลระบบระงับการใช้งานดังกล่าว
3.3) ต้องจัดทำบัญชีอุปกรณ์เครือข่าย บัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ระบุถึงการเชื่อมโยง
การจัดสรรหมายเลขที่อยู่ไอพี และผู้มีสิทธิ์ใช้งานพร้อมปรับปรุงให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
3.4) ทบทวนและตรวจสอบเส้นทางบนเครือข่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดและปรับปรุงแก้ไขหรือ
ยกเลิกเส้นทางที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
7.5 ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
1) ความเป็นมา
ห้องระบบเครื อข่า ย (Data Center) เป็นสถานที่สำหรั บจัด เก็ บ เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ข ่ า ย ที่มี
การติ ด ตั ้ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ ส ำคั ญ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยสื ่ อ สารคอมพิ ว เตอร์ ห ลั ก อุ ป กรณ์
ความปลอดภั ย เครื อ ข่ า ย (Firewall) ระบบสำรองไฟฟ้ า (UPS) การเชื ่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ (Switch) และ
สายสัญญาณ (Cable) ตลอดจนระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบรักษาความปลอดภัย
ซึ่งแต่ละอุปกรณ์จะประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติการควบคุม ทำห้าที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้
การทำงานที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การเข้าออกห้องระบบเครือข่าย
(Data Center) เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย มีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งต่อข้อมูลและอุปกรณ์
จึงจำเป็นต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกห้องระบบเครือข่าย (Data Center) โดย
การกำหนดสิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่และบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าใช้ห้องระบบเครือข่าย (Data Center) เท่านั้น
2) วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกัน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ใช้งาน หรือการเข้าถึงห้องระบบเครือข่าย (Data Center) การกำกับดูแล การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุก อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์
ระบบการแจ้ ง เตื อ นเหตุ ฉ ุ ก เฉิ น และระบบพื ้ น ฐานต่ า ง ๆ ภายในห้ อ งระบบเครื อ ข่ า ย (Data Center)
โดยกำหนด มิให้บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล และระบบข้อมูล
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเข้าออกที่แตกต่างกันของ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นต้องเข้าออกห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3) แนวทางปฏิบัติ
3.1) ภายในกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อจุดประสงค์
ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องระบบเครือข่าย
(Data Center)
3.2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.2.1 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ
- บริหารจัดการ และกำหนดกฎระเบียบ นโยบายการเข้าถึง การใช้งาน การเข้า
ออกพื ้นที่ สำหรั บห้ องระบบเครื อข่าย (Data Center) รวมถึ งระบบต่าง ๆ และการมอบหมายหน้าที่ให้
เจ้าหน้าที่ภายในกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ปฏิบัติงาน
- กำหนดสิทธิการใช้งานบัตรเข้าออก และกระบวนการควบคุมการเข้าออกห้อง
ระบบเครือข่ าย (Data Center) ให้ กับเจ้าหน้าที่ภายในกองสารสนเทศและเทคโนโลยี การสำรวจฯ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
3.2.2 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
- อนุมัติสิทธิและดูแลการเข้าออกห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
- ตรวจสอบบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาภายในห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของห้องระบบเครือข่าย อย่างเคร่งครัด
- บริหารจัดการการเข้าถึงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สำหรับ
จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก โดยให้เข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวในข้างต้นตามสิทธิที่ได้รับ และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
- บริ ห ารจั ด การ และกำหนดสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง ด้ ว ยระบบ VPN (Virtual Private
Network) โดยให้เข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวในข้างต้นตามสิทธิที่ได้รับ และให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด
- กำหนดการใช้งานรหัสผ่าน สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวในข้างต้น และระบบต่าง ๆ
ภายในห้องระบบเครือข่าย (Data Center) ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
- บริหารจัดการและกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน การเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
และระบบภายในห้องระบบเครือข่าย (Data Center) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ตามสิทธิที่ได้รับ และให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
3.3) กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
3.3.1 ผู้ดูแลห้องระบบเครือข่าย (Data Center) และเจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- ผู ้ ด ู แ ลห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ย ต้ อ งกํ า หนดสิ ท ธิ บ ุ ค คลในการเข้ า ออก
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย โดยเฉพาะบุคลากรภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีการบันทึก “ทะเบียน
ผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่” เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) เจ้าหน้าที่จากบริษัท
คู่สัญญาที่จะเข้ามาบำรุงรักษาห้องระบบเครือข่าย (Data Center) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- จั ด ทํ า ระบบเก็ บ บั น ทึ ก การเข้ า ออกห้ อ งระบบเครื อ ข่ า ย (Data Center)
เป็นเอกสารการเข้าใช้งานห้องระบบเครือข่าย (Data Center)
- กรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประจํา แต่จําเป็นต้องใช้ห้องระบบเครือข่าย
(Data Center) ต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม และจดบันทึกการเข้าออก พร้อมระบุเหตุผลด้วยทุกครั้ง
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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- กำหนดสิทธิให้ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนเป็นผู้ปฏิบัติ
3.3.2 การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำกับดูแล ประกอบด้วยอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Switch) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(IPS) เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ย (Server) อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบภายนอก (NAS Storage)
ระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ระบบเฝ้าสังเกตการณ์ระบบเครือข่าย (CACTI) ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
(Warning) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 ระยะเวลาการใช้งานห้องควบคุมระบบเครือข่าย
- วันและเวลาราชการที่มีการทํางาน ตามปกติ 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ
- กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ที่มีความจําเป็นจะเข้าห้องระบบเครือข่ายให้แจ้งผู้ดูแล
ห้องระบบเครือข่ายทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเข้าไปใช้งาน
3.3.4 ห้ามนําอาหาร น้ำดื่ม เข้ามาในห้องระบบเครือข่าย
3.3.5 ห้ามถ่ายรูปภายในห้อง/อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลห้อง
3.๓.6 กรณีทมี่ ีการปรับปรุง/แก้ไข หรือบำรุงรักษา ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลในแต่ละระบบ
ทราบด้วย
7.6 ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้พนื้ ทีส่ ่วนกลางสำหรับจัดวางเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR Web Hosting)
ความเป็นมา
กองสารสนเทศและเทคโนโลยี การสำรวจฯ ได้พัฒนาพื้นที่เพื่อ ให้บริการจั ดวางเว็บ ไซต์สำหรับ
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยเป็นพื้นที่บนระบบคลาวด์ของกรม (DMCR
Cloud) ที่ปรัปบรุงพื้นที่จากระบบคลาวด์ของเอกชนที่ให้บริการตามมาตรฐาน มีความมั่นคงปลอดภัย และ
รวดเร็วในระดับสากล
การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถแบ่งลักษณะ
การให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1) การพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเอง โดยหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์
2) การใช้เว็บไซต์มาตรฐานที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ พัฒนาขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบในการใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง (DMCR Web
Hosting) สำหรับจัดวางเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีรายละเอียด
ตามลักษณะการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
1) การใช้เว็บไซต์ ที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง
1.1 หน่วยงานต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแสดงความประสงค์ขอนำระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานมา
เผยแพร่ผ่านพื้นที่ส่วนกลางของกรม ทช.
1.2 นำเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วมาให้กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ตรวจสอบ
โปรแกรมและ CODE ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ก่อน หากผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และ
โปรแกรมที่ใช้ไม่ขัดแย้งกับโปรแกรมที่กรมใช้ปฏิบัติการอยู่ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จึงจะนำ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานขึ้นวางร่วมกับระบบงานอื่นบนพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดวางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง DMCR Web Hosting ต่อไป
1.3 ทุกครั้งที่มีการพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องผ่าน
การตรวจสอบและอนุญาตก่อนนำระบบขึ้นเผยแพร่จากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ทุกครั้ง
1.4 เกณฑ์ระดับอันตรายที่มีผลต่อการใช้งานระบบในภาพรวม และมาตรการในการดำเนินการ
กรณีที่เกิดผลกระทบ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้กำหนดไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1.4.1 ระดับ High หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไขในทันที หากมีระดับความอันตรายอยู่ในระดับ
นี้ จะไม่อนุญาตให้นำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่ได้ ทั้งนี้ หากมีการเผยแพร่อยู่และมีผลกระทบต่อระบบโดยรวม
จะดำเนินการปิดระบบไม่ให้เผยแพร่ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1.4.2 ระดั บ Medium ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หากมี ร ะดั บ ความอั น ตรายอยู ่ ใ นระดั บ นี้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะแจ้งเตือนให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ แต่หากมีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเผยแพร่ และไม่ใช่ช่องโหว่ประเภท Cross-site Scripting (XSS) หรือ SQL Injection
หรือ Blind SQL Injection หรือ Remote code execution ก็จะอนุญาตให้เผยแพร่ได้ ทั้งนี้ กองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขระบบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากไม่ปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อระบบในภาพรวม กองสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ มีอำนาจเต็มที่ในการปิดระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยไม่ให้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
1.4.3 ระดับ Low ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข หากมีระดับความอันตรายอยู่ในระดับนี้
โดยไม่มีผลกระทบในภาพรวม กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.)
จะพิจารณาให้นำขึ้นเผยแพร่ และจะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
หมายเหตุ รายละเอียดรูปแบบการโจมตีและอันตรายของระบบเว็บไซต์ ตามภาคผนวก
1.5 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา CODE โปรแกรม ฐานข้อมูล หรือส่วนเสริม (Extension) อื่น ๆ
ที่ติดตั้งหรือนำมาเพิ่มเติม สำหรับเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในวันที่นำมาจัดวางในระบบ
1.6 หากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อระบบใน
ภาพรวม กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะไม่อนุญาตให้นำเว็บไซต์ที่มีปัญหา ขึ้นเผยแพร่ผ่าน
ระบบเว็บไซต์ของกรม และมีแนวทางให้ดำเนินการดังนี้
1.6.1 ให้หน่วยงานพัฒนาระบบเว็บไซต์ใหม่ตามมาตรฐานที่ กองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจฯ กำหนด (ตามข้อ 1.1 – 1.5) หรือให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ สำหรับจัดวางเว็บไซต์
โดยหน่วยงานจะต้องจัดหาพื้นที่เอง
1.6.2 ให้ หน่ วยงานใช้เว็บ ไซต์ม าตรฐานที่ กองสารสนเทศและเทคโนโลยี ก ารสำรวจฯ
พัฒนาขึ้น
1.7 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 และตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2550 ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
1.7.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 รวมทั ้ ง รั บ ผิ ด ชอบความเสี ย หายที ่ เ กิ ด จากการกระทำความผิ ด ตามกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง อาทิ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น
1.7.2 ต้ องกำจั ด หนอนคอมพิ ว เตอร์ ไวรัส คอมพิ ว เตอร์ และอื ่น ๆ ทุกชนิ ดที่ โจมตี ใ น
แฟ้มข้อมูลของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1.7.3 รับผิดชอบดูแลการทำงานของ Script คำสั่งในเว็บไซต์ที่นำมาใช้บนพื้นที่ให้บริการเอง
ทั้งหมด
1.7.4 ไม่ เ ผยแพร่ อ้ า งอิ ง พาดพิ ง ดู ห มิ ่ น หรื อ กระทำการใด ๆ ที ่ อ าจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ
ที่ส่อเค้าในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม
1.7.5 ไม่ใช้บริการอีเมล์ (E-Mail) ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
(Spam E-Mail) การส่งข้อความที่ไม่สุภาพ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดลงใน
แหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ
1.7.6 ไม่ลงโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดการโหลดของหน่วย
ประมวลผล (CPU) รวมทั้งเพิ่มภาระหนักต่อ Server ในภาพรวม
1.7.7 ไม่นำพื้นที่ให้บริการของ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ไปให้บริการเช่า
ช่วงโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
1.7.8 ต้องรับผิดชอบข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานเองในทุกกรณี โดยจะต้องระมัดระวังใน
เรื่องลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และสื่อต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ และไม่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
โดยข้อมูลทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินที่หน่วยงานเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด
1.7.9 ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ระบบโดยรวม หากฝ่าฝืน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จำเป็นต้องระงับการให้บริการ Web
Hosting ที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้น รวมทั้งระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย
และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
1.7.10 ไม่นำพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไปให้บริการในลักษณะการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อง
(BitTorrent) รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระบบงานเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งหากมีการตรวจ
พบ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะระงับการให้บริการ Web Hosting ที่เกิดเหตุดังกล่าว
รวมทั้งระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อน
1.7.11 หากมีความต้องการติดตั้งโปรแกรมใด ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ อาทิ โปรแกรม
Open Source หรือ CMS ต่าง ๆ จะต้องติดต่อ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ โดยตรง เพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบกับภาพรวมของระบบก่อน
1.7.12 ให้ ส ำรองระบบและข้ อ มู ล โดยหน่ ว ยงานเป็ น ผู ้ ด ำเนิ น การเองทั ้ ง หมด
โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่นำมาวางในพื้นที่ส่วนกลางนี้
1.7.13 การพั ฒนาเว็บ ไซต์ ข องหน่ วยงาน ให้ เป็นไปตามมาตรฐานเว็บ ไซต์ ภาครัฐ ของ
สำนั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (www.ega.or.th) และให้ ม ี ช ่ อ งทางในการเชื ่ อ มโยงกลั บ มาที ่ เ ว็ บ ไซต์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (www.dmcr.go.th) ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย
1.7.14 รักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบหรือ
กระทำการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียแก่ผู้ใช้บริการ พื้นที่ให้บริการ Web Hosting ในภาพรวม และ/
หรือระบบของ Server และกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะไม่ให้บริการที่มีการใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก อาทิ ภาพ วีดิโอ เพลง และบริการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อง (BitTorrent) ต่าง ๆ
1.7.15 ให้ Update ระบบ เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ หากผู้ใช้งานไม่ดำเนินการ
Update ทำให้เป็นช่องทางในการถูกจู่โจมจากผู้ประสงค์ร้าย และมีผลต่อระบบในภาพรวม กองสารสนเทศ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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และเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะระงับการให้บริการ Web Hosting ที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้น รวมทั้งระงับสิทธิ์ของ
ผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
1.7.16 หากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.)
ตรวจสอบพบการกระทำผิด หรือการกระทำที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการทำงานของระบบ อาทิ การละเมิดลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ขายสินค้า ข้อมูลอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการใช้พื้นที่เกินกำหนด จะระงับการให้บริการ Web
Hosting ที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้น รวมทั้งระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข และแจ้งผล
การแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
1.7.17 ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานเองทั้งหมด
2) การใช้ระบบเว็บไซต์มาตรฐานที่ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (กสท.) พัฒนา
2.1 หน่วยงานต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแสดงความประสงค์ขอใช้ระบบเว็บไซต์มาตรฐานใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2.2 หน่วยงานต้องจัดให้มีผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่ลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลและเนื้อหาใน
เว็บไซต์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมการใช้งาน และการนำเข้าข้อมูลจาก กองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจฯ
2.3 หน่วยงานต้องพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบเว็บไซต์ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วัน จากนั้นให้ประสาน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ เพื่อเปิดระบบให้เผยแพร่ ออกสู่
สาธารณะ
2.4 เมื่อ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หรือมีการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กองสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ จะแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน 15 วัน กอง
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะปิดระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น และจะเผยแพร่ให้อีกครั้งเมื่อมี
การปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐานที่กำหนดเสร็จเรียบร้อย และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
2.5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2550 ในการดำเนินการข้อมูลลงในระบบเว็บไซต์ที่ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ พัฒนาไว้ ให้
หน่วยงานดำเนินการดังนี้
2.5.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 รวมทั้งรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น
2.5.2 ไม่ เ ผยแพร่ อ้ า งอิ ง พาดพิ ง ดู ห มิ ่ น หรื อ กระทำการใด ๆ ที ่ อ าจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ
ที่ส่อเค้าในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม
2.5.3 ไม่ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเดือนร้อน
รำคาญแก่ผู้อื่น (Spam E-Mail) การส่งข้อความที่ไม่สุภาพ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิด
การเข้าใจผิดลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.5.4 ไม่นำพื้นที่ให้บริการของ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ไปให้บริการเช่า
ช่วงโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมาย
2.5.5 รับผิดชอบข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานในทุกกรณี โดยจะต้องระมัดระวังในเรื่อง
ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และสื่อต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ และไม่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
โดยข้อมูลทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินที่หน่วยงานเป็นผู้ดูแลเอง
2.5.6 ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ระบบโดยรวม หากฝ่าฝืน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จำเป็นต้องระงับการให้บริการ รวมทั้ง
ระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
2.5.7 หากมี ความต้องการติ ดตั ้ง โปรแกรมใด ๆ นอกเหนื อจากที ่ ม ี อยู่ อาทิ โปรแกรม
Open Source หรือ CMS ต่าง ๆ จะต้องติดต่อ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ โดยตรงก่อน
2.5.8 รักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบหรือกระทำ
การใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียแก่ผู้ใช้บริการ พื้นที่ให้บริการ Web Hosting ในภาพรวม และ/หรือ
ระบบของ Server โดยรวม และ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะไม่ให้บริการที่ใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก อาทิ ภาพ วีดิโอ เพลง และบริการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อง (BitTorrent) ต่าง ๆ
2.5.9 หากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ตรวจสอบพบการกระทำผิด หรือการ
กระทำที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการทำงานของระบบ อาทิ การละเมิดลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ขายสินค้า ข้อมูลอื่นใดที่ผิด
กฎหมาย ตลอดจนการใช้พื้นที่เกินกำหนด จะระงับการให้บริการ Web Hosting ที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้น รวมทั้ง
ระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
2.5.10 ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานเองทั้งหมด
7.7 ระเบียบปฏิบ ัติ ในการขอใช้พื ้น ที่ส่ วนกลาง (DMCR Cloud) สำหรับหน่วยงานในสังกัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1) ความเป็นมา
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ได้พัฒนาระบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้บริการสำรอง และ
การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเป็นพื้นที่บน
ระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
2) แนวปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยต่อระบบในการใช้งานระบบพื้นที่ส่วนกลาง DMCR Cloud ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนด
ระเบียบปฏิบัติในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง DMCR Cloud สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 หน่วยงาน ต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแสดงความประสงค์ขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง DMCR Cloud
สำหรับหน่วยงาน พร้อมรายชื่อผู้ดูแลระบบ (Admin)
2.2 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะพิจารณาจัดสรรขนาดของพื้นที่ส่วนกลาง
DMCR Cloud ตามความเหมาะสมสำหรับหน่วยงานเพื่อให้เพียงพอต่อการการใช้งานและตามพื้นที่ส่วนกลางที่
กรมมีให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นพื้นที่สำรองส่วนกลางสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเท่านั้น
2.3 หน่วยงานต้องจัดให้มีผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่ลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ
ข้อมูลภายในพื้นที่ส่วนกลาง DMCR Cloud สำหรับหน่วยงาน โดยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
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การกระทำความผิดเกี่ ยวกั บคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที ่เกี่ ยวข้ อง โดยผู ้ดูแลระบบ (Admin) ของ
หน่วยงานจะต้องผ่านการอบรมการใช้งาน และการนำเข้าข้อมูลจากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ
2.4 เมื่อกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานที่ไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด หรือมีการนำพื้นที่ส่วนกลางไปใช้งานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายใน 7 วัน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะปิดระบบพื้นที่ส่วนกลาง DMCR
Cloud โดยไม่แจ้งให้ทราบ และจะเปิดให้ใช้งานได้อีกครั้ง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขตามระเบียบและมาตรฐานที่
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2.5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2550 ในการดำเนินการนำข้อมูลในพื้นที่ส่วนกลาง DMCR Cloud สำหรับหน่วยงานที่กองสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ พัฒนาไว้ ให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
2.5.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 รวมทั้งรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เป็นต้น
2.5.2 ไม่ น ำพื ้น ที ่ ส ่ ว นกลาง DMCR Cloud ที ่ ไ ด้ ร ับ การจั ด สรรไปให้ บริ ก ารเช่ า ช่วงโดย
เด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5.3 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะไม่รับผิดชอบข้อมูลในพื้นที่ส่วนกลาง
DMCR Cloud สำหรับหน่วยงานในทุกกรณี โดยข้อมูลทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินที่หน่วยงานต้องเป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบเอง
2.5.4 ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ระบบโดยรวม หากฝ่าฝืน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะระงับการให้บริการ รวมทั้งระงับสิทธิ์
ของผู้ดูแลระบบ จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขและแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
2.5.5 ในพื้นที่ส่วนกลาง DMCR Cloud สำหรับหน่วยงาน ไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมใด ๆ
นอกเหนือจากที่มีอยู่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำรองและบริหารจัดการข้อมูล
ดิจิทัลสำหรับหน่วยงานเท่านั้น
2.5.6 ให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบหรือกระทำการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียแก่ผู้ใช้บริการ และการบริการพื้นที่
ส่วนกลางในภาพรวม
2.5.7 หากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ตรวจสอบพบการกระทำผิด หรือการ
กระทำที่มีแนวโน้มส่งผลต่อการทำงานของระบบ อาทิ การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อมูลอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ตลอดจน
การใช้พื้นที่เกินกำหนด จะระงับการให้บริการ รวมทั้งระงับสิทธิ์ของผู้ดูแล จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขและ
แจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
2.5.8 ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานของหน่วยงานเองทั้งหมด
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7.8 ระเบียบปฏิบัติในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศ ทำให้มีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมามีการบริหาร
จัดการข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง และมีการเคลื่อนไหวของชุดข้อมูลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น การจัดเก็บและ
สำรองข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการกู้คืนข้อมูลในคราวจำเป็นฉุกเฉิน
กองสารสารสนเทศและเทคโนโลยี ก ารสำรวจฯ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง พิ จ ารณา
ความสำคัญของการสำรองและกู้คืนข้อมูล จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลระบบ
(Backup and Restore) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการสำรองและกู้คืนข้อมูล
โดยเฉพาะข้อมูลในระบบที่อยู่ภายในห้องระบบเครือข่าย Data Center
1) วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ให้ ก องสารสนเทศและเทคโนโลยี ก ารสำรวจฯ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มี ค ู ่ ม ื อ ในการสำรองข้ อ มู ล และการกู ้ ค ื น ข้ อ มู ล ระบบ (Backup and Restore) ที ่ เ ป็ น มาตรฐานสำหรั บ
การปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน
1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการสำรองและกู้คืนข้อมูลของระบบของกรมฯ
2) ขอบเขตของงาน
คู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมการบริหารจัดการการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบที่ติดตั้งภายในห้องระบบ
เครือข่าย (Data center) และระบบงานในเว็บไซต์ (Website) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต่อเชื่อม
กั บ ระบบ Cloud แบบ DR Site รวมถึ ง ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบแผนที่ อ อนไลน์ (GIS)
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และระบบงานอื่น ๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการในการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ (Backup
and Recovery) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบียบปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คำจำกัดความ
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานคือ การปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน เช่น
ด้านระยะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
3.2 ผู้ใช้งานคือ ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ และ
ระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการโดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานหมายรวมถึง ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง (สำนัก/
กอง/กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรวมไปถึงหน่วยงานภายนอก และประชาชน
ทั่วไป
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการทรัพยากร (Resource)
ต่าง ๆ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลระดับสูง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
การจัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำ การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โดยสามารถให้บริการระบบโปรแกรมประยุกต์
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านเว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย บนระบบ
เครือข่ายภายใน และบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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3.4 การสำรองข้อมูลระบบ (Backup) คือ การจัดเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีการเก็บ
ทั้งระบบปฏิบัติการ ข้อมูลการตั้งค่า และข้อมูลอื่น ๆ หรือเก็บแค่ฐานข้อมูลอย่างเดียว โดยการสำเนาคัดลอก
ข้ อ มู ล ของเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ย หรื อ เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ใ ช้ ง านอยู ่ ใ นปั จ จุ บ ั น ลงบนสื ่ อ บั น ทึ ก
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น Tape Backup NAS เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DVD/CD-RW External HDD หรือ
สื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อสำรองข้อมูลระบบในกรณีที่ที่ข้อมูลเสียหาย สูญหาย จากความตั้งใจ หรือ
ไม่ ต ั ้ ง ใจของผู ้ ใ ช้ ง าน รวมถึ ง การเกิ ด ภั ย พิ บ ั ต ิ (Disaster) ที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หรื อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ปฏิบัติงานดังกล่าว
3.5 การกู้คือข้อมูลระบบ (Restore) คือ กระบวนการที่ทำให้ข้อมูลที่สูญหาย เสียหาย และข้อมูล
ที่ไม่สามารถใช้งานได้จากกรณีต่าง ๆ จากสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
3.6 การสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ (Backup and Restore) คือ กระบวนการที่กองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแนวนโยบายใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสำรองข้อมูลระบบ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของผู้ใช้งาน รวมถึงเป็นแนวทางในการกู้คืนระบบที่ดำเนินการสำรองข้อมูล ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
4) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล
กำหนดแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม และติดตามผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ตามคำสั่งที่ 7/2564
กำหนดหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ตามคำสั่งที่
7/2564 กำหนดหน้าที่ในส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ กองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ
5) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกระบบที่จะสำรองข้อมูล
5.1 ความสำคัญของระบบและข้อมูล ในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
5.2 ระบบหรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นประจำ หากระบบล่ม ข้อมูลสูญหายจะ
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
5.3 ระบบหรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการให้บริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นและการปฏิบัติงานร่วมกันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.4 ปริมาณข้อมูลที่จะดำเนินการสำรองต้นทุนที่จะสูญเสีย เมื่อข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือ
เสียหาย
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6) กระบวนการสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Backup and Restore)
6.1 การสำรองข้อมูลระบบ (Backup) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. พิจารณาคัดเลือก ระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตาม
รายการการสำรองข้อมูล ของกระบวนการในการสำรองและ
กู้คืนข้อมูลระบบ
2. ติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูล หรือระบบสำรองข้อมูล (Backup
Agent)
3. ตรวจสอบความพร้อมของสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์
4. ตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ
5. ตรวจสอบผลการสำรองข้อมูลระบบ

ผังงาน
พิจารณาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูล หรือระบบ
สำรองข้อมูล (Backup Agent)
ตรวจสอบความพร้อมของ
สื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบสำรอง
และกู้คืนข้อมูลระบบ
ตรวจสอบการ
สำรองข้อ
มูลระบบ

6. บันทึกผลการสำรองข้อมูลระบบ

ระยะเวลา
5 นาที
120 นาที
15 นาที
60 นาที
15 นาที
15 นาที

บันทึกผลการสำรอง
ข้อมูลระบบ

6.2 การกู้คืนข้อมูลระบบ (Restore)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. กำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ

2. พิจารณาสถานการณ์ของการกู้คืนข้อมูลระบบ

ผังงาน
พิจารณาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

พิจารณาสถานการณ์
ของการกู
้คืนข้อมูล


ระยะเวลา
10 นาที

5 นาที

3. สำเนาคัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลระบบ เพื่อทดสอบการกู้คืนข้อมูล
ระบบ

สำเนาคัดลอกไฟล์สำรองข้อมูลระบบเพื่อ
ทดสอบการกู้คืนข้อมูลระบบ

120-240
นาที

4. กู้คืนข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการ ในการสำรองและกู้คืน
ข้อมูลระบบ

กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ตามกระบวนการ
สำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ

120-300
นาที

5. ตรวจสอบผลการกู้คืนข้อมูลระบบ

15 นาที
ตรวจสอบผลการ
กู้คืนข้อมูล


6. บันทึกผลการกู้คืนข้อมูลระบบ

15 นาที
บันทึกผลการกู้คืนข้อมูล
ระบบ

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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7.9 ระเบียบปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Policy)
๑) วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลและการเข้าถึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อไปนี้เรียกว่า “องค์กร” รวมถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงเห็นสมควรระเบียบปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ เพื่อให้มีการกำหนดขอบเขตของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับหน่วยงาน
ภายในองค์กร และระดับองค์กร
๑.๒ เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของบุคลากรและการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร
และระดับองค์กร
๑.๓ เพื่อลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
๑.๔ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลความลับในทุกระดับ การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงบุคลากรภายในองค์กร
๑.๕ เพื่อกำหนดมาตรฐาน แนวปฏิบัติให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒) ขอบเขต
การเข้าถึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการเผยแพร่ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ข้อมูลใด ๆ หรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีผลบังคับเหมือนกับการเผยแพร่ข้อมูล หรือ
แสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางอื่น ๆ โดยการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท จะต้องปฏิบัติและ
สอดคล้องตามแนวนโยบายขององค์กร ได้แก่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด
๓) องค์ประกอบ
3.1 คำนิยาม คำนิยามตามระเบียบปฏิบัติฯ ประกอบด้วย
3.1.1 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง ช่องทางหรือสื่อใดๆ ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล
และแสดง ความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้ด้วยตนเอง เช่น บล็อก
เสรี (Blog) วิกิพีเดีย (Wikipedia) พันทิป (Pantip) เว็บเครือข่ายสังคม (Social Network) ต่างๆ รวมถึงวิดีโอ
และการทำ Live Stream เช่น Facebook, Instagram, Line, Flickr, Twitter, Tiktok, YouTube เป็นต้น
3.1.2 องค์กร หมายถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.1.3 หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง กลุ่ม ศูนย์ รวมถึงหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.1.4 บุคลากร / ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคลากรภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างอื่น ๆ
3.1.5 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ หมายถึง กองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้
คำปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในองค์กร
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.1.6 ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หมายถึ ง บุ ค ลากรภายนอก ได้ แ ก่ ผู ้ ร ั บ บริ ก าร ประชาชน
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3.1.7 ระเบียบปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง แนวทางที่ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติ แต่แนะนำให้
ปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
3.1.8 โพสต์ (Post) หมายถึง การส่งข้อความตัวอักษร ภาพ หรือวีดิโอคลิป เข้าสู่สื่อออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3.2 แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วไป
3.2.1 หลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป
๑. องค์กรอนุญาตให้ใช้ระบบเครือข่ายสำหรับเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ประเภท
เว็บไซต์ที่ไม่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และหลักจรรยาบรรณองค์กร
2. หน่วยงานภายในองค์กร บุคลากร สามารถแสดงชื่อผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ เพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แต่ต้องแยกแยะให้
ชัดเจนว่าข้อความใดเป็น “ข่าวประชาสัมพันธ์” ข้อความใดเป็น “ความคิดเห็น” “ความคิดเห็นส่วนบุคคล
“การแลกเปลี่ยนข่าวสารส่วนตัว” “การเผยแพร่ข่าวสารเรื่องงาน” หรืออื่นๆ และความคิดเห็น ดังกล่าวควร
คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะด้วย
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์ในนามของหน่วยงาน ผู้เผยแพร่ต้อง
แสดงตำแหน่งหน้าที่ สังกัด ให้ชัดเจน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถใช้ดุลพินิจในการ
ติดตามได้
4. พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยคำและภาษา ที่อาจเป็นการดูหมิ่น หรือ หมิ่นประมาท
บุคคลอื่น และควรใช้ภาษาให้ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์
๕. งดเว้นการโต้ตอบด้วยความรุนแรง กรณีบุคคลอื่นมีความคิดเห็นที่แตกต่าง การ
ละเว้นไม่โต้ตอบ จะทำให้ความขัดแย้งไม่บานปลายจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้
6. งดเว้นการใช้สื่อสังคมวิพากษ์ วิจารณ์ ตลอดจนแสดงความเห็นในเรื่องที่เป็น
ข้อมูลภายใน องค์กร หรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
7. ใช้รูปแสดงตัวตนที่แท้จริง และไม่นำรูปบุคคลอื่น รูปบุคคลสาธารณะ มาแสดงว่า
เป็นรูปของตนเอง
8. องค์กร หรือ หน่วยงานที่สังกัดอาจใช้รูปสัญลักษณ์ เครื่องหมายแสดงสังกัดได้แต่
ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน
9. ระมัดระวังข้อความที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก สตรี หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
10. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที ่แสดงสังกัดหน่วยงานภายในองค์กร ควรแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนทุกครั้ง
3.2.๒ หลักการส่งต่อข้อมูล
1. ควรส่งข้อมูลข่าวสารเฉพาะบุคคลที่รู้จัก แสดงตัวตน ตำแหน่ง หน้าที่การงาน
สถานะที่ชัดเจนเท่านั้น
๒. ละเว้นการส่งข้อมูลที่เป็นข่าวลือ ข่าวไม่ปรากฏที่มา หรือเป็นเพียงการคาดเดา
3. งดเว้นการส่งต่อข้อความเกี่ยวข้องกับองค์กรทุกกรณี ยกเว้น ข้อความนั้นๆ เป็นที่
เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4. พึงระลึกเสมอว่า การส่งต่อข้อความที่เป็นเท็จหรือข้อความที่เจ้าของประสงค์
กระจายข่าวสร้างความสับสน วุ่นวายในบ้านเมือง เท่ากับตกเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านั้น
5. งดเว้นการส่งต่อข้อความเรื่องบุคคลเสียชีวิต เว้นเสียแต่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
6. การส่งต่อข้อความเชิญชวนไปร่วมชุมนุมหรือกระทำกิจกรรมทางสังคมใดๆ ต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดเสียก่อน
3.2.3 หลักความรับผิดชอบ
1. ควรแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษ แสดงความเสียใจทันที เมื่อรู้ว่ามีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือกระทบต่อบุคคลอื่น
2. กรณีการส่งต่อข้อความข่าวลือหรือข่าวเท็จ ต้องแก้ไขข้อความนั้นโดยทันที หาก
สามารถ ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ พึงแสดงข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์
3. หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ควรดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว
๔. หากพบข้อมูลใดๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น สิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาท) ควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยลบข้อความดังกล่าวออกทันที เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมาย และผลกระทบด้านลบต่อองค์กร
3.2.๔ การพบข้อร้องเรียนและประเด็นขัดแย้ง
1. หากพบเห็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร หรือพบเห็นข้อ
ร้องเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สามารถแจ้งมายังกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ/องค์กร
ทราบ โดยเร็วที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการถกเถียงหรือโต้ตอบ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดอารมณ์รุนแรง และ
พาดพิงไปยังผู้อื่น
๒. หากพบเห็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กร หรือพบเห็นประเด็นขัดแย้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สามารถแจ้งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร/องค์กรทราบโดยเร็วที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการถกเถียงหรือโต้ตอบ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์รุนแรง และพาดพิงไปยังผู้อื่น
3.2.๕ การไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ รวมถึง
การโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานประจำเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถกระทำได้ ถ้าไม่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ
องค์กร เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มี ความสำคัญหรือเป็นความลับขององค์กร ซึ่งห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด
เช่น รายละเอียดของโครงการการลงทุน ข้อมูลสำคัญทางการเงิน งานวิจัย เป็นต้น
3.2.๖ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยไม่โพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
และระบุที่มาของข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน การโพสต์ข้อความใด ๆ ควรพิจารณาเนื้อหาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.7 ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งขององค์กรเอง
ทั้งนี้ การอ้างอิงคำพูดหรือข้อมูลของผู้อื่น ควรใช้ข้อความที่คัดลอกมาสั้น ๆ เท่านั้น และควรระบุถึงที่มาของ
แหล่งข้อมูลหรือเจ้าของผลงานเสมอ การเชื่อมลิงค์ไปยังงานของเจ้าของข้อมูลถือเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมกว่า
การคัดลอกข้อมูลมาใช้งาน
3.2.๘ คำนึงถึงผู้เข้าชมข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรขององค์กร ไม่ควรโพสต์ข้อมูลใด ๆ
ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดขององค์กร รวมถึงละเว้นการ แสดงออกถึงความคิดเห็นที่ก้าวร้าว หมิ่นประมาท ดูถูก
เป็นการส่วนตัว ลามกอนาจาร และอื่น ๆ ที่ไม่ เหมาะสม ตลอดจนหัวข้อที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจเป็น
การยั่วยุหรือขัดต่อจริยธรรม เช่น การเมือง ศาสนา ชนชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่โพสต์
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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โดยบุคลากรขององค์กร โดยที่ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น ทางการ ถือเป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคล
เท่านั้น ไม่ได้เป็นความคิดเห็นอย่างเป็นทางการขององค์กร
3.2.๙ การปกป้ อ งผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รขององค์ ก ร และผู ้ ม ี ส ่ ว น
เกี่ยวข้อง โดยไม่ควรอ้างอิงหรือเปิดเผยถึงข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานพันธมิตรขององค์กร
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนไม่พาดพิงถึงรายละเอียดที่เป็นความลับ
เกี่ยวกับข้อผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ควรพึงระวังการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การทำธุรกรรมทางการค้า กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
3.2.๑๐ การคำนึงถึงผลกระทบจากการใช้งาน ในการโพสต์ข้อความในเว็บบล็อกส่วนตัว
โดยเฉพาะข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับองค์กร ควรระมัดระวังในการถูกนำข้อความในเว็บบล็อก
ส่วนตัวมาเป็นข้อมูลอ้างอิง
3.2.๑๑ การคำนึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ในการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์จะต้อง
ไม่รบกวนการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3.2.๑๒ การฝ่าฝืนและบทลงโทษ
๑. องค์กรไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดจากผู้ใช้งาน และ/หรือบัญชี
ผู้ใช้งานที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้
2. หากองค์กรตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีผู้ใช้งานใดละเมิดต่อระเบียบนี้ องค์กรขอ
สงวนสิทธิ์ในการระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และ/หรือหยุดให้บริการแก่ผู้ใช้งานนั้น
๓. หากการกระทำอันฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้องค์กร
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยลำดับต่อไป
3.3 แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับบุคคล
การนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรใน
องค์กร มีแนวปฏิบัติดังนี้
3.3.1 กรณีใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่ระบุถึงต้นสังกัด ผู้ใช้งานจึงใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อบังคับจริยธรรม หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติขององค์กรที่กำกับดูแลตามที่ระบุไว้
ในขอบเขตของ นโยบาย โดยเฉพาะความถูกต้องและการใช้ภาษาที่เหมาะสม
3.3.2 กรณีใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่ระบุถึงตัวตนอันอาจทำให้ผู้ติดตาม (Followers) หรือเพื่อน
ในเครือข่าย (Friends) เข้าใจได้ว่าเป็นบุคลากรในองค์กร ผู้ใช้งานพึงระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวและการ
แสดงความคิดเห็นที่อาจนำไปสู่การละเมิดจริยธรรมของผู้อื่น
3.3.3 ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผู้ใช้งานพึง
ระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร
3.3.4 หากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
บุคลากรในองค์กรเกิดความผิ ดพลาด จนก่ อ ให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อบุคคลหรือองค์กรอื่ น ผู้ใ ช้งานต้อง
ดำเนินการแก้ไข ข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้งแสดงถ้อยคำขอโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ ต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลข่าวสารในด้านของตนด้วย
3.4 แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับองค์กร
3.4.๑ การจั ด ทำสื ่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นระดั บ องค์ ก ร ควรที ่ จ ะคำนึ ง ถึ ง หลั ก การพื ้ น ฐาน
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ
2. แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาและดำเนินงานขององค์กร
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.4.2 การตั้งค่าบนสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร
1. การใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ขององค์กร เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือการสื่อสารภายในองค์กร จะต้องผ่านการ
รับทราบและเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยงาน หรือผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สำรวจฯ หรือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ขององค์กรก่อน รวมทั้งจะต้องมีการ
ตระหนักถึงหลักการพื้นฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2. ในกรณีที่มีผู้ดูแลระบบหลายคน ควรมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นโพสต์ข้อความหรือเข้าถึงข้อมูลของสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร
3.4.๓ การนำเสนอข่าวโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร ควรมีหลักในการอ้างอิงถึง
องค์กร ดังต่อไปนี้
1. ชื่อองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2. รายละเอียด สัญลักษณ์ หรือชื่อย่อ ที่แสดงถึงองค์กร
3. มาตรการทางเทคนิคที่ยืนยันถึงสถานะและความมีตัวตนขององค์กร (ถ้ามี)
4. ชื่อตัวแทนองค์กรที่นำเสนอข่าวสาร (ถ้ามี)
3.๔.4 การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ในกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานขององค์กร ควรมี
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) เพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นโพสต์ข้อความหรือเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญ
หรือเป็นความลับขององค์กร ซึ่งห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด เช่น รายละเอียดของโครงการการลงทุน ข้อมูลสำคัญ
ทางการเงิน งานวิจัย เป็นต้น โดยมีการ กำหนดให้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้น และควรให้ความระมัดระวังในการ
โพสต์ข้อความเฉพาะกลุ่ม หรือส่วนบุคคลที่ไม่ต้องการเผยแพร่ให้สาธารณะชนรับรู้
3.4.๕ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรเป็นไปตามข้อบังคับ
จริยธรรม หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติขององค์กรที่กำกับดูแลตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของนโยบาย และต้องไม่
เป็นการสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในชาติ จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและเสียหายรุนแรงขึ้นในสังคม
3.4.๖ องค์กรต้องให้ความเคารพและยอมรับข้อมูลข่าวสาร หรือภาพข่าวที่ผลิตโดยบุคคลอื่น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การคัดลอก เลียน ข้อความใด ๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ พึงได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
ข้อความนั้น ๆ ตามแต่กรณี กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา
ของข้อความและข่าวสารนั้น โดยรับรู้ถึงสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว
3.4.7 หลีกเลี่ยงการสื่อสารข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อมูลใด ๆ ของ
องค์กรหรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือโต้แย้งในสังคม ขัดต่อหลักกฎหมายทั้งใน
ประเทศและในระดับ สากล หรือการเสนอเรื่องราวตลกไร้สาระ เพ้อฝัน ไร้ศีลธรรม เกินความจริง ไม่ให้เกียรติ
ดูถูกเหยียดหยาม และลอกเลียนแบบผู้อื่น
3.4.8 ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับทุกระดับชั้นขององค์กร มาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทุกประเภท
3.4.9 ห้ามส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในรูปแบบภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อความที่
เกี่ยวกับการลามกอนาจาร การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การสร้างปัญหาความ
มั่นคงของประเทศ หรือการทำให้บุคคลเสียชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย การปลอมแปลงหรือแอบอ้างชื่อ
เป็นบุคคลอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจผิด การส่งอีเมล์มากจนล้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นจนทำ
ให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.4.10 ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบ
ธุรกิจการค้า หรือเปิดให้ บริการใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากองค์กรหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบทรัพยากร
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7.10 ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ใ นกรณีเ กิ ด เหตุ ก ระทบความมั ่น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์ (Impact on
Cyber Security Policy)
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
สามารถพบการโจมตีที่หลากหลาย มีรูปแบบที่ซับซ้อน ตลอดจนการมุ่งเน้นโจมตีไปที่ข้อมูลที่มีความสำคัญใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแต่จะมีการกระทำที่ต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบมาก ได้แก่ ไวรัส มัลแวร์ขั้นสูง
มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) จนถึงการใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
อาศัยหลักจิตวิทยาเพื่อหลอกลวงผู้ใช้งานให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ เพื่อสร้างความเสียหายหรือรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการให้ได้มากที่สุด ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทั้งต่อระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ซึ่งรัฐบาล
ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวอย่างมาก จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยงานรัฐจะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน อีกทั้งแนะนำวิธีป้องกัน รับมือภัย
อันตรายบนโลกออนไลน์ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ป้องกันตนเองและหน่วยงานให้ปลอดภัยจากการ
โจมตีทางไซเบอร์ โดยมีแนวปฏิบัติ 3 ด้าน ดังนี้
1) แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจากอีเมลปลอมแปลง (Phishing Mail)
2) แนวปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกโจมตีเว็บไซต์
3) แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์ (Malware)
๑) แนวปฏิบตั ิการรักษาความปลอดภัยจากอีเมลปลอมแปลง (Phishing Mail)
๑.๑ ลักษณะของอีเมล Phishing Mail มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 อีเมลที่ส่งมาจากต้นทางอ้างว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีลักษณะคล้ายหรือ
เหมือนสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น เลข
บัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่านอีเมล รหัสผ่าน
บัญชีออนไลน์รหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบ
1.1.2 อีเมลผู้ส่ง (Email Address) มักใช้ชื่ออีเมลที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับสถาบันการเงินหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ
1.1.3 ลักษณะเนื้อหา ข้อความที่ใช้ในอีเมล จะใช้ข้อความให้รีบดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือ
อัพเดทข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือบัญชี เป็นต้น และข้อความอาจมีการสะกดคำผิดหลัก
ไวยากรณ์
1.1.4 มีการแนบลิงก์เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์มาในอีเมล โดยลิงก์ดังกล่าวอาจเชื่อมไปยังเว็บไซต์
ปลอม ถึงแม้ขึ้นต้นด้วย https:// ก็ควรตรวจสอบ URL ว่าเป็นสถาบันการเงินหรือหน่วยงานนั้น ๆ จริง
1.1.5 ตรวจสอบว่ามีบัญชีการใช้งานของสถานบันการเงินหรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือเว็บไซต์
ที่อ้างถึงหรือไม่บางกรณีท่านไม่มีบัญชีแต่ได้รับอีเมลจากหน่วยงานหรือบริษัทที่อ้างถึง
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๑.๒ แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยการใช้งานอีเมล
1.2.1 ผูใ้ ช้งาน (User)
๑. ตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยและคาดเดาได้ยาก ไม่ควรใช้รหัสที่สั้นจนเกินไป หรือ
ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น วันเดือนปีเกิด การตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยและคาดเดาได้
ยาก ควรมีอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ อย่างน้อย 6 ตัว
๒. เก็บรักษารหัสผ่าน (Password) อีเมลเป็นความลับ ไม่ควรเขียนใส่กระดาษติดไว้
หน้าจอหรือบริเวณใกล้เคียง หรือตั้งค่าให้โปรแกรมบราวเซอร์ช่วยจำรหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save
password) หลังจากใช้งานระบบอีเมลเสร็จสิ้น ควรออกจากระบบ (Log out) ทุกครั้ง
3. ไม่ตอบกลับอีเมลที่น่าสงสัย ไม่เปิดลิงก์ URL และไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรม
ที่แนบมาในอีเมล ที่ส่งมาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก ไม่ทราบแหล่งที่มาเพราะอาจทำให้อีเมลโดนแฮกหรือโดนขโมย
ข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานได้ อย่างเช่น มีอีมลแจ้งว่า บัญชีอีเมลของคุณจะถูกระงับ ขอให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
ส่วนตัวและรหัสผ่านเพื่อยืนยัน หรืออัพเดทข้อมูล เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
4. ตรวจสอบไฟล์แนบและสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์แนบทุกครั้งไม่เปิดไฟส์แนบที่เป็น
Executable file หรือมีนามสกุลไฟล์เป็น .exe .com
5. ตรวจสอบ Mail Box ของตนเองเป็นประจำ และลบอีเมลที่ไม่สำคัญหรือไม่ต้องการ
ออกจากระบบ
6. สำรองข้อมูลอีมลที่สำคัญไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ของตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ
7. ตรวจสอบชื่ออีเมลผู้ส่ง (Email Account ว่าเป็นอีเมลที่ส่งมาจากผู้ส่งตัวจริงหรือไม่
เนื่องจากชื่อผู้ส่งอาจถูกแก้ไขโดยวิธี Spoof Mail (ปลอมแปลงชื่อผู้ส่งเมล์) หากพบว่าชื่อผู้ส่งไม่ตรงกัน ให้รีบ
แจ้งมาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลทันที
1.2.๒ ผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(Admin)
1. ควรมีการติดตั้งระบบ Anti-Spam mail เพื่อกลั่นกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ถูก
ส่งมาจากที่ผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร (โดเมนที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตน) อีเมลก่อกวนที่มีการ
กระจายข้อความที่ไม่พึงประสงค์ อาจจะมีการฝังสคริปต์ (Script) ต่าง ๆ ไว้ในไฟล์เอกสารที่แนบมากับอีเมล
นั้นด้วย ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์นั้นหรือดาวนี้โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
2. ควรมีการตั้งค่าแบลงค์ สแปม (Blank SPAM) คือ SPAM ที่มีจุดประสงค์หลักคือ
ก่อก่วนระบบอีเมลโดยการส่งอีมลที่ไม่มีเนื้อหาทำให้เกิดการติดขัดในระบบ หรือทำให้ระบบทำงานช้าลง
เนื่องจากมีเมลจำนวนมากที่ต้องจัดการโดยไม่จำเป็น
3. ควรมีการตั้งค่าฟิชชิ่งอีเมล (Phishing Email) ที่มีลักษณะหลอกสอบถามข้อมูลที่
เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยสู่สาธารณะด้วยวิธีการหลอกล่อต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาในจดหมาย เช่น
หลอกถามข้อมูลPassword หรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากผู้รับไม่รู้เท่าทันแล้วส่งข้อมูลกลับไปอาจเกิด
ความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับอีเมลฉบับนั้น ๆ ด้วย
4. ควรมีการตั้งค่าสแปมเวอร์ไทด์ ไซต์ (Spamvertised sites) คือ อีเมลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งในบางครั้งมักจะมีการโฆษณาแอบแฝงและหลอกลวงด้วย
5. ควรมีการตั้งค่าอิมเมจ สแปม (Image SPAM) เป็นลักษณะของ Spamvertised
sites ชนิดหนึ่งแต่ส่งข้อมูลมาในลักษณะของรูปภาพแทนที่จะเป็นข้อมูลตัวอักษรเพื่อให้ยากต่อการตรวจจับ
ของระบบดักจับ Spam (Spam Filter)
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6. ควรมีการตั้งค่า Backscatter SPAM เพื่อป้องกันการทำงานแบบอัตโนมัติของอีเมล
ที่มีการแนบไฟล์ที่เป็นไวรัส หรือมีเนื้อหาเชิญชวนให้ผู้ใช้งาน Run ไฟล์ดังกล่าว เพื่อให้ไวรัสนั้น ๆ ทำงาน
ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือทรัพย์สิน
7. สร้ า งมาตรฐานในการสร้ า งรหั ส ผ่ า น เช่ น Minimum Password Length,
Password Expiration, Require a number in the password, Require a symbol in the password
8. มาตรการป้องกันการ Random Login (Brute Force Policy) เพื่อป้องการการสุ่ม
Password หรือDictation Attack จากผู้ไม่หวังดี
9. มาตรการความปลอดภั ย Encryption ข้ อ มู ล ผ่ า นทาง SSL (Secure Socket
Layer) และ TLS (Transport Layer Security) ซึ่งระบบทำการรองรับ
10. มาตรการป้องกันการเข้าถึง Cloud Server โดยใช้ Cloud Firewall Protection
โดยมีการเปิดใช้งานเฉพาะส่วนการเข้าถึงเฉพาะการใช้บริการในส่วนของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11. มาตรการป้ อ งกั น การ DOS Attack (distributed denial-of-service) เพื่ อ
ป้องกันการโจมตีใน Protocol ต่าง ๆ ในระบบให้บริการ Email จากผู้ไม่หวังดี
12. การป้องกันและปิดกั้นผู้ใช้งานที่มีการติด Malware / Spammer
13. ระบบมีการตรวจจับการใช้งานและการส่งออกของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากมี
การส่งออกที่เกินหรือผิดปกติระบบจะทำการกักจดหมายที่ทำการส่งไว้ และทำการแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อทำ
การตรวจสอบ
1.๓ แนวปฏิบัติเมื่อเปิดใช้อีเมล Phishing Mail ดังนี้
1.3.1 ผู้ใช้งาน (User)
- กรณี คลิกลิงค์เว็บไซต์ หรือ เปิดไฟล์แนบจาก Phishing Mail ดำเนินการ ดังนี้
1. เมื่อผู้ใช้งานคลิกลิงค์เว็บไซต์ หรือเปิดไฟล์แนบ หรือติดตั้งโปรแกรมจากอีเมล แล้ว
พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำงานผิดปกติ ให้สังเกตว่า URL ของเว็บไซต์นั้นได้ตรงกับหน่วยงานหรือเว็บไซต์ที่
แจ้งในอีเมลหรือไม่ ให้แจ้งมายังผู้ดูแลระบบ (Admin) ทันที
2. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผิดปกติ หรือสงสัยว่าติดไวรัสหรือมัลแวร์ ออกจากระบบ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสหรือมัลแวร์ไปยังเครื่องลูกข่าย
อื่นในหน่วยงาน และทำการสแกนไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเพื่อแก้ไขปัญหา
3. แจ้งให้ผู้ดูแลระบบ (Admin ตรวจสอบความผิดปกติเครื่องคอมพิวเตอร์
- กรณี กรอกข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์ปลอมที่ส่งมาจาก Phishing Mail ดำเนินการ ดังนี้
1. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ปลอม เช่น ข้อมูลชื่อ นามสกุล รหัส
บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัสเข้าใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้งานต้องรีบเปลี่ยน
รหัสผ่านในทุกระบบที่ใช้รหัสผ่านเดียวกันทันที และไม่กลับมาใช้รหัสผ่านนั้นอีก
๒. หากกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร ให้แจ้งเรื่องไปยังธนาคารที่ใช้บริการ และทำการปิด
บัญชี หรืออายัดบัญชีนั้นทันที และเฝ้าระวังการใช้งานบัญชีอย่างต่อเนื่อง หากพบความเสียหายทางการเงิน
ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งตำรวจ และติดต่อธนาคาร เพื่อระงับบัญชีปลายทาง
๓. แจ้ง Phishing Mail ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ทราบ
1.3.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (Admin)
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชี Spam Mail เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Mail Server ให้
เป็นปัจจุบัน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. เพิ่มบัญชี Phishing Mail เป็น Blacklist Mail ในระบบ Anti-Spam เพื่อป้องกัน
กันอีเมล์ Phishingนั้นเข้ามาในระบบบริการอีเมลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกครั้ง
3. ปิดกั้นเว็บไซต์ปลอม (Phishing URL) ในระบบ Firewall, Proxy เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งาน
เรียกใช้เว็บไซต์ปลอมจากระบบเครือข่ายภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้
4. แจ้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(ThaiCERT) เพื่อปิดกั้น Phishing Mail และเว็บไซต์ปลอม (Phishing URL) ไม่ให้ผู้ใช้งานเรียกใช้เว็บไซต์
ปลอมได้จากระบบเครือข่ายภายนอก และติดตามตรวจสอบ Phishing Mail นั้น
5. ส่งอีเมลหรือแจ้งเวียนหนังสือแจ้งเตือนภัย Phishing Mail และข้อแนะนำการ
ป้องกันภัยให้ทุกหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือได้
อย่างทันท่วงที
๒) แนวปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกโจมตีเว็บไซต์
๒.๑ แนวปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกโจมตีเว็บไซต์
2.1.1 ผู้พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
๑. เฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานทุ ก วั น โดยเฉพาะในช่ ว ง
วันหยุดราชการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวัง หากตรวจพบการบุกรุกโจมตีให้ทำการแก้ไขในทันที
2. ดำเนินการตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขจุดอ่อนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นหรือ
นำมาใช้งาน หากตรวจพบให้ดำเนินการแก้ไขทันที
๓. มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์สูง เช่น
สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ
๔. สำรองข้อมูลเว็บไซต์และฐานข้อมูลอยู่เสมอ และทดสอบการกู้คืนค่าไฟล์ที่สำรองว่า
สามารถใช้งานได้ปกติ
๕. ควบคุม และตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในลำดับชั้นต่าง ๆ ตามที่
ได้รับอนุญาต
๖. ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบทุก ๆ ๓ เดือน หรือเร็วกว่านั้น โดยการ
ตั้งรหัสผ่านให้มีความยาว อักขระพิเศษ ตัวอักษร และตัวเลข ผสมกัน
7. ผู้พัฒนาควรพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ Web Application security Standard: WAS)
๒.1.2 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (Admin)
1. ตรวจสอบการทำงานของ Firewall และกำหนดค่ า Policy การเข้ า ถึ ง ระบบ
เครือข่ายภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฉพาะที่ส่วนที่ให้บริการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
๒. อัพเดท Patch เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และจุดอ่อน
3. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบการทำงานของ IPS (Intrusion Prevention System) ป้องกันการบุกรุก
และหยุดยั้งผู้บุกรุกที่พยายามเข้าสู่ระบบ และปรับปรุงค่า Configuration ให้สามารถป้องกันการบุกรุกใน
รูปแบบใหม่
5. ตรวจสอบการใช้งานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อเฝ้าระวังภัยจากระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server ควรมีการรองรับ SSL บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Secure Sockets Layer)
7. ควรมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard: WSS)
8. เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) เพื่อ
ติดตามตรวจสอบเครือข่าย ป้องกันการบุกรุก ช่วยวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เครือข่ายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Government Threat Monitoring System : GTM) และ
เพื่อตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ (Vulnerability Assessment) และป้องกันการโจมตีเว็บไซต์กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (Government Website Protection System : GWP)
9. ควรมีการใช้โปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเครื่องบริการ
เว็บอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ดูแลเครื่องบริการเว็บในการค้นหาข้อบกพร่องของเว็บไซต์ในเบื้องต้น
10. ควรมีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้
(Log) เพื่อใช้ในการตรวจหาสาเหตุได้การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ (Log) กรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือเหตุขัดข้องทางเทคนิคขึ้นระหว่างการ
ให้บริการ ให้เป็นไปตามกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
11. การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ โดยองค์ประกอบหลักในการสำรองข้อมูลบนเครื่อง
บริการเว็บมี ๒องค์ประกอบ คือการสำรองข้อมูลและระบบปฏิบัติการบนเครื่องบริการเว็บ และการดูแลรักษา
ข้อมูลสำรองที่เชื่อถือได้ (Authoritative Copy) ของเว็บไซต์ โดยมีการป้องกันแยกต่างหากจากเครื่องบริการ
เว็บเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถกู้คืนเว็บไซต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม
๒.๒ แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ กรณีที่พบเหตุการณ์ผิดปกติในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ หรือแก้ไขหน้าจอแสดงผลบนเว็บไซต์ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์
ได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ผู้พัฒนา/ดูแลเว็บไซต์
1. แจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server ที่เกิดปัญหาออกจากระบบเครือข่ายโดยทันที
2. ดำเนินการตรวจสอบระบบที่ทำงานผิดปกติ อาทิเช่น ข้อมูลและขั้นตอนการทำงาน
ต่าง ๆ ของระบบ ในกรณีที่สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
๓. ทำการสแกนเพื่อตรวจสอบมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และแก้ไข/กำจัด
๔. ตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศที่ติดตั้ง หลังดำเนินการกำจัดมัลแวร์
เรียบร้อยแล้ว
๕. หากระบบยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้นำข้อมูลที่ได้สำรอง (Backup) ไว้มาใช้งาน
๖. ติดตามการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันไวรัสมัลแวร์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และควรปรับปรุงชอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2.2.2) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (Admin) โดยแนวทางการรับมือสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดกับเว็บไซต์ สามารถจำแนกได้ ๖ รูปแบบ
การโจมตี ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 เว็บไซต์ถูกบุกรุกและควบคุม (Intrusions) สามารถพบเห็นและยืนยันได้
ง่ายที่สุดเนื่องจากการโจมตีนั้นมักจะต้องมีการสร้างร่องรอยหรือหลักฐานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ตามแต่ละ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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จุดประสงค์ของผู้ประสงค์ร้ายตัวอย่าง เช่น การสร้างหน้าเว็บไซต์หลอกลวง (Phishing) เพื่อหวังผลทางการเงิน
การเปลี ่ยนแปลงข้ อมูล ต่ า ง ๆ บนเว็บ ไซต์ (Web Defacement) เพื่ อหวั ง ผลในการทำลายชื ่ อเสีย งหรื อ
แม้กระทั่งการเผยแพร่มัลแวร์บนเว็บไซต์ (Malware) เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ติดมัลแวร์ เป็นตัน ซึ่งการรับมือ
สถานการณ์ภัยคุกคามในกรณีเว็บไชต์ถูกบุกรุกและควบคุมนี้สามารถดำเนินการได้ในลักษณะเดียวกัน ดังนี้
1. ปิดการเชื่อมต่อของเว็บไซต์
๒. สำเนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถูกบุกรุกเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น
WebLog Source code Database
๓. ตรวจสอบช่องทางการโจมตีและช่องโหว่ของเว็บไซต์ด้วยข้อมูลที่สำเนามาโดยใน
ระหว่างที่ผู้ดูแลกำลังตรวจสอบช่องทางการโจมตี
4. ระหว่างการตรวจสอบจัดสร้างเว็บเพจแบบ Static ขึ้นมาทดแทนเป็นการชั่วคราว
เพื่อชี้แจงสถานการณ์การปิดปรับปรุง รวมไปถึงเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดย
เว็บเพจดังกล่าวควรติดตั้งอยู่ในเครื่องบริการเว็บใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่เครื่องบริการเว็บเดิมถูก
ควบคุมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกับข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนเครื่องเดิม
5. กู้คืนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเว็บไซต์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไชต์ให้
เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จะถูกโจมตี
๖. ตรวจสอบช่ องโหว่ข องเว็บไซต์ (เวอร์ ชั ่นก่อนหน้ าที่ จ ะถูก โจมตี) ด้วยการทำ
Vulnerability Assessment แก้ไขช่องโหว่ของเว็บไชต์ที่ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายสามารถเจาะเพื่อเข้าควบคุม
ระบบได้
7. บันทึกเหตุการณ์และขั้นตอนการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การป้องกันและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น
ในหลายครั้งพบว่าผู้ ประสงค์ร้ายสามารถบุกรุกและเข้ าควบคุมเว็บไซต์ได้ม าเป็ น
เวลานานแล้ว แต่เพิ่งมาสร้างร่องรอยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเวลาต่อมา ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลการ
โจมตีและช่องโหว่ของเว็บไซต์ผ่านข้อมูล Log นั้นทำได้ยากขึ้น เนื่องจากในบางหน่วยงานมีเก็บข้อมูล Log ไว้
เพียงชั่วขณะหนึ่ง ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลในช่องเวลาที่มีการโจมตีจริง ๆ นั้นไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้ดูแลต้องทบทวนข้อมูล Logอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบดูการโจมตีที่เกิดขึ้น
รูปแบบที่ 2 เว็บไซต์ถูกโจมตีในลักษณะ DoS (Denial of Service) คือ การโจมตีเพื่อ
มุ่งเน้นให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการต่อได้ ซึ่งเป้าประสงค์สามารถเกิดได้จากหลายส่วน เช่น การลดความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงาน การลดโอกาสในการทำธุรกิจ รวมถึงในปัจจุบันพบว่ามีเป้าประสงค์ในเชิงการเมืองเพิ่ม
มาอีกด้วย เช่น การประกาศของกลุ่มแฮกเกอร์ว่าจะโจมตีหน่วยงานราชการแบบไม่ให้เปิดบริการได้อีก ใน
ปัจจุบันการโจมตีขยายตัวออกไปถึงการโจมตีที่เรียกว่าดีดอส หรือ DDoS (Distributed Denial of Service)
เป็นลักษณะการโจมตีเป็นกลุ่มที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องโจมตีเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
การรับมือสถานการณ์ภัยคุกคามในกรณีเว็บไซต์ถูกโจมตีในลักษณะ DDoS นั้น โดยมีแนวทางการดำเนินการ
ดังนี้
1. ปิดการเชื่อมต่อของเว็บไซต์
2. สำเนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถูกบุกรุกเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น
Web L0g หรือFirewall Log
๓. ตรวจสอบหมายเลขไอพีที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการโจมตีด้วยข้อมูลที่สำเนามา โดย
ปกติจะพบเห็นข้อมูลในลักษณะที่เกิดซ้ำ ๆ ในรูปแบบเดียวกัน เช่น มีการเรียกเว็บไชต์ด้วยยูอาร์แอลหนึ่งเป็น
จำนวนมาก หรือมีการส่งข้อมูลมายังบริการหนึ่งซ้ำ ๆ เป็นจำนวนมาก
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕65

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

48/51

๔. ปิดกั้นการเข้าถึงจากไอพีแอดเดรสดังกล่าวและแจ้งไปยังผู้ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อหามาตรการที่รองรับในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันของหน่วยงานไม่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่
มากมายได้
๕. บันทึกเหตุการณ์และขั้นตอนการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การป้องกันและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น
การจัดการกับเหตุการณ์ภัยคุกคามในกรณีถูกโจมตีด้วยเทคนิค DoS หรือ DDOS นั้น
สิ่งสำคัญคือผู้ดูแลต้องมีทักษะในการพิจารณาและคัดแยกไอพีแอดเดรสที่คาดว่าจะเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการปิดกั้นการเชื่อมต่อ โดยอาจอาศัยการประมวลผลในลักษณะสถิติ และ
ลักษณะการเข้าใช้งานที่ผิดปกติ รวมถึงยังจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การ
ป้องกันการโจมตีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รูปแบบที่ 3 โดเมนถูกขโมย (Domain Hijack) เป็นหนึ่งในรูปแบบการโจมตีที่มีมานาน
แล้ว และดูเหมือนว่ายังคงเป็นรูปแบบการโจมตีที่พบอยู่เสมอ เหยื่อที่ถูกขโมยโดเมนสามารถเป็นได้ตั้งแต่บริษัท
ขนาดเล็กและไม่เว้นแม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังพบว่ตกเป็นเหยื่อใน
หลายครั้ง โดยจุดประสงค์ของการขโมยข้อมูลนั้นส่วนใหญ่มุ่งประโยชน์ไปยังการหาผลประโยชน์ในหลาย
ลักษณะ ตัวอย่างเช่น การขโมย โดเมนเนม เพื่อนำไปหาประโยชน์โดยการเรียกค่าไถ่จากเจ้าของโดเมนตัวจริง
นำไปใช้สร้างสถานการณ์การหลอกลวงหน้าPhishing เป็นต้น ซึ่งการรับมือสถานการณ์ภัยคุกคามในกรณี
เว็บไซต์ถูกขโมยโดเมนนั้น สามารถดำเนินการได้แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้การ
แก้ปัญหาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้
๑. เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น วัน เดือน ปี ที่ข้อมูลโดเมนเปลี่ยน
หน้าจอของโดเมนที่ใช้งาน
2. ตรวจสอบกับผู้ลงทะเบียนโดเมนถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโดเมน ในบางครั้ง
พบว่าผู้ดูแลถูกขโมยข้อมูลรหัสผ่านโดยการติดมัลแวร์ ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายสามารถข้าสู่เว็บไชต์บริหารจัดการ
โดเมนและทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
๓. แจังการถูกขโมยข้อมูลโดเมนกับผู้ลงทะเบียนโดเมนที่เราใช้บริการ โดยนำหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องแนบไปด้วย เช่น หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการตอบรับ เป็นต้น
๔. เมื่อได้รับสิทธิในการบริหารจัดการโดเมนคืนมาแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้
ในการยืนยันตัวตน เช่น ข้อมูลอีเมลผู้จดทะเบียนโดเมน รวมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านระบบบริหารจัดการโดเมน
๕. บันทึกเหตุการณ์และขั้นตอนการดำเนินการที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การป้องกันและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น
ภายหลังจากถูกขโมยโดเมนแล้ว สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ดูแลคือ การทำให้ผู้ให้บริการ
ลงทะเบียนโดเมนเชื่อว่าโดเมนถูกขโมยจริง และยอมคืนสิทธิกลับคืนให้กับผู้ดูแลตัวจริง แต่อย่างไรก็ตาม
ความสำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือผู้ดูแลจำเป็นต้องทราบสาเหตุของการถูกขโมยโดเมนที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและรับมือสถานการณ์การโจมตีที่อาจเกิดซ้ำอีก
รูปแบบที่ 4 มีช่องโหว่ของโปรแกรมหรือเฟรมเวิร์ค (Framework) ที่ล้าสมัย/เวอร์ชัน
เก่ า ทำการลบข้ อ มู ล บนเครื่ อ งทั ้ง หมด (Format) เพื ่ อ ป้ อ งกั น โทรจั นที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นเครื ่ อ ง จากนั ้ น ติ ดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใหม่ และแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์อัพเดท Patch ที่สามารถปิดช่องโหว่
ของโปรแกรมหรือเฟรมเวิร์ค (Framework) ได้ และนำเว็บไซต์ที่สำรองมากู้คืนข้อมูล (Recovery) มาติดตั้งใช้
งานตามปกติ
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รูปแบบที่ 5 ปัญหาเกิดจากช่องโหว่ Source code ของเว็บไซต์ แจ้งสาเหตุของปัญหา
ให้ ผ ู้ ดูแ ลเว็บ ไซต์ ทราบ และให้คำแนะนำ/วิ ธีการปรับปรุง Source code เพื่ อปิ ดกั้ นช่ องโหว่ จากนั้นให้
ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใหม่ และนำ Source code เว็บไซต์ที่ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วมาติดตั้งเพื่อเปิดใช้งานปกติ
รูปแบบที่ 6 การตรวจสอบปัญหาแล้วไม่ทราบสาเหตุหรือไม่พบแหล่งที่มา ให้แจ้ง
ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ เพื่อปิดกั้นช่องโหว่และดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ พร้อม
ทั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง นำ Source code เว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่แล้วมาติดตั้งและเปิดใช้งานปกติ
๓) แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์และมัลแวร์ (Malware)
๓.๑ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยจากมัลแวร์ (Malware)
3.1.1 ผูใ้ ช้งาน (User)
1. มีการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ตรวจสอบการ
อัพเดทฐานข้อมูลAntivirus และสแกนข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลก่อนนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่าที่จำเป็น และอัพเดทระบบปฏิบัติการให้เป็น
ปัจจุบัน
3. ตรวจสอบช่องโหว่ที่มีความเสี่ยง ปิด Service ที่ไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบสิทธิ์การแชร์
ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
4. หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ FTP หรืองดใช้ชั่วคราว
5. ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ทันสมัยและอัพเดทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6. เพิ่มความระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเสี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่
เหมาะสม หรือการเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์เผยแพร่ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
7. ไม่คลิกลิงค์หรือเปิดไฟล์จากเว็บไซต์หรือจากอีเมล์ที่น่าสงสัย
8. ไม่ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะจะมีมัลแวร์ (Malware) แฝงมา
9. มีการสำรองข้อมูล (Backup) ที่ใช้งานอยู่เสมอและทดสอบการกู้คืนค่า (Recovery)
ไฟล์ที่สำรองข้อมูลไว้ ว่าสามารถใช้งานได้
10. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของมั ล แวร์ (Malware) และประกาศช่ อ งโหว่ ร ้ า ยแรง (Critical Vulnerability) เป็ น ประจำเพื่ อ
เตรียมพร้อมรับมือและปิดกั้นช่องโหว่ร้ายแรงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
๑. ตรวจสอบการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Firewall) ในส่วน Module การป้องกันไวรัสระบบเครือข่าย (Antivirus-Gateway) และตั้งค่าให้ระบบอัพเดต
ฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่โดยอัตโนมัติ รวมทั้ง Update Category บัญชีเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง เช่น
เว็บไซต์ลามก เว็บไซต์การพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องลูกข่ายเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวได้
2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในระบบอีเมล์ (Email
Security) ว่าทำงานสถานะปกติ
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ Log File จากรายงานการพบภัยคุกคาม เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์และเฝ้าระวัง เมื่อพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีลักษณะ การส่งข้อมูล (Transaction) ที่
ผิดปกติหรือคาดว่าอาจติดมัลแวร์ (Malware) ให้แจ้งเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าดำเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน
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4. ตรวจสอบและอัพเดทระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครื่องลูกข่ายให้
ทันสมัย เพื่อปิดช่องโหว่ที่ร้ายแรง (Critical Vulnerability)
5. มีการจำกัดสิทธิ์และการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขององค์กร เพื่อป้องกันการแอบเข้ามาใช้งานของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี
3.2 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ติดมัลแวร์ (Malware)
3.2.1 ผู้ใช้งาน (User)
1. ตรวจสอบช่องโหว่ที่มีความเสี่ยง ปิด Service ที่ไม่ได้ใช้งาน ตรวจสอบสิทธิ์การแชร์
ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
๒. ถอนการติดตั้งโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ FTP ออกหรืองดใช้ชั่วคราว
3. ผู้ใช้งานพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทำงานผิดปกติ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สงสั ย ว่ า ติ ด มั ล แวร์ (Malware) ออกจากระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน เพื ่ อ ป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายของมัลแวร์ (Malware) ไปยั งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ แม่ข ่ายและ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเครื่องอื่น ๆ
4. ให้ผู้ใช้งานแจ้งมายังเจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
5. หากผู้ใช้งานได้ทำการสำรองข้อมูล (Backup) ไว้ ให้เตรียมข้อมูลที่ได้สำรองไว้ให้
เจ้าหน้าที่ในกรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
3.2.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
๑. ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดไวรัสมัลแวร์ เพื่อ
กักกันไวรัสมัลแวร์ ไม่ให้แพร่กระจาย
2. ตั้งค่าไฟร์วอลล์ (Firewall) ปิดพอร์ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี
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นโยบายเว็บไซต์ (DMCR Website Policy)
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (DMCR Website Security Policy)
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นโยบายเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
DMCR Website Policy (www.dmcr.go.th)
1. บทนำ
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่และให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามภารกิ จ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ของประเทศ โดยเน้ น การใช้ ง าน
และการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยระบบงานบนเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใช้ บ ริ ก ารจะอยู่ ภ ายใต้ เงื่ อ นไขและ
ข้อกำหนดตามที่กรมกำหนด ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อ กำหนดการให้ บ ริก ารที่ ก ำหนดไว้นี้ หากผู้ ใช้บ ริก ารไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะผู กพั น ตามข้ อ กำหนดและเงื่อ นไข
การให้บริการขอความกรุณาให้ยุติการเข้าชมและออกจากการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด
ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ
3. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
3.1 ผู้ ใช้บ ริการอาจได้ รับ การเข้าถึง การสร้าง การส่งหรือแสดงข้อมู ล เช่ น ไฟล์ข้อมูล ข้อความ
ลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
3.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ
เนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
3.3 ผู้ ใช้ บ ริก ารอาจพบเนื้ อหาที่ ไม่ เหมาะสม หรือหยาบคาย อั น ก่ อ ให้ เกิด ความไม่ พ อใจ ภายใต้
ความเสี่ยงของตนเอง
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิก
การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารรายใดรายหนึ่ งเป็ น การเฉพาะ หากการให้ บ ริ ก ารดั งกล่ า วส่ งผลกระทบต่ อ
ผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง
รายละเอี ย ดบั ญ ชี ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ไฟล์ เอกสารใด ๆ หรื อ เนื้ อ หาอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้
โดยไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้
3.7 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการ
แก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจากประเมิ น แล้ วว่ าอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ การให้ บ ริ ก ารในภาพรวม หรือ กระทบต่ อ
การใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชี
ของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
สิท ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริการ ที่มี ต่อเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีดังต่อไปนี้ คือ
4.1 สามารถให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง เช่ น ข้อ มู ล ระบุ ตั ว ตนหรื อ รายละเอี ยดการติ ด ต่ อ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เป็ น จริง และเป็ น ปั จจุ บั น เสมอแก่ก รมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใช้บริการ หรือเพื่อรับข้อมลข่าวสารและการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
4.2 สามารถใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อที่กำหนดไว้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.3 จะไม่เข้าใช้ ห รือ พยายามเข้าใช้บ ริการหนึ่ งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมั ติ
(การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
4.4 จะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
4.5 จะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
4.6 มีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ในการเข้าถึงบริการ
4.7 จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด
5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
5.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บ ไซต์อื่น เป็นเพี ยงการให้ บริการเพื่ ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เท่านั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
6. การปฏิเสธความรับผิด
6.1 กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึ งความเสียหาย
สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้
หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวใน
การเข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ภาคผนวก ก. : นโยบายเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : DMCR Website Policy

หน้าที่ ๓/๓

ถึงแม้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวขึ้น
6.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือใน
เนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะ
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
7. กรรมสิทธิแ์ ละสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
7.1 กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ ให้ อ นุ ญ าตแก่ ก รมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
7.2 ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดให้เป็นความลับ
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7.3 ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์
ชื่ อ โดเมนของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยไม่ ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ : Security System

ภาคผนวก
หน้าที่ ๑/5ข.

นโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเว็บไซต์
DMCR Website Security Policy

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรกฎาคม 2565

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ : Security System

หน้าที่ ๒/5

ภาคผนวก ข. : นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ : DMCR Website Security Policy

หน้าที่ ๑/๒

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
DMCR Website Security Policy (www.dmcr.go.th)
1. มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานราชการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง มีความตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ต่อ
การปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่
ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งที่มี
การใช้บริการข้อมูลและระบบงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้ผู้ที่
ดั ก จั บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งทางไม่ ส ามารถนำข้ อ มู ล ไปใช้ ต่ อ ได้ โดยจะใช้ ก ารเข้ า รหั ส เป็ น หลั ก ในการรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://
2. เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามที่กล่าวมาข้างต้น กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังต่อไปนี้
2.1 Firewall เป็นระบบฮาร์ดแวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
2.2 Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน
Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้ติดตั้ง
Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
2.3 Cookies เป็ น ไฟล์ ค อมพิ ว เตอร์ เล็ ก ๆ ที่ จ ะทำการเก็ บ ข้ อ มู ล ชั่ ว คราวที่ จ ำเป็ น ลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies
แต่ในกรณี ที่มีความจำเป็นต้องใช้ Cookies กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบ
และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
2.4 Auto Log off ในการใช้บริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลังจากเลิกการใช้งาน
ควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่
เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แม้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษา
ความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจาก
อำนาจตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว ก็ ต าม อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น นี้ ยั ง ไม่ มี ร ะบบรั ก ษา
ความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านจากการทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจาก
อำนาจได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ภาคผนวก ข. : นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ : DMCR Website Security Policy

หน้าที่ ๒/๒

3.1 ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของ
เว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
3.2 ไม่ควร Click Banner หรือ Link ที่พยายามบังคับให้ Download ไฟล์ต่าง อาจจะทำให้ติดไวรัส
ลงเครื่องได้
3.3 ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่แจกจ่าย Serial Key ,Crack ต่างๆ อาจจะทำให้ติดไวรัสลงเครื่องได้
3.4 ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสใน
เครื่องของท่านให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3.5 ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall , Antivirus , Anti malicious ต่างๆ เพื่อป้องกัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ : Security System

ภาคผนวก
หน้าที่ ๑/5ค.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
DMCR Privacy Policy
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรกฎาคม 2565

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ : Security System

หน้าที่ ๒/5

ภาคผนวก ค. : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : DMCR Privacy Policy

หน้าที่ ๑/6

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Privacy Policy of Department of Marine and Coastal Resources
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ประกอบกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่ากรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1. คำนิยาม
“กรม ทช.” (DMCR) หมายถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดา
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” (Personal information) หมายความว่ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลซึ่ ง ทำให้
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ
นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม
เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (Email Address)
ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูล
ส่วนบุ คคล เช่น ข้อมู ลสำหรับ การติดต่อทางธุรกิจที่ ไม่ได้ระบุ ถึงตั วบุ คคล อาทิ ชื่อบริษั ท ที่ อยู่ข องบริษั ท
เลขทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของบริ ษั ท หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องที่ ท ำงาน ที่ อ ยู่ อี เมล (Email address) ที่ ใช้ ใ น
การทำงาน ที่ อ ยู่ อี เ มล (Email address) กลุ่ ม ของบริ ษั ท เช่ น info@company.co.th ข้ อ มู ล นิ ร นาม
(Anonymous Data) หรื อ ข้ อ มู ล แฝงที่ ถู ก ทำให้ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลได้ อี ก โดยวิ ธี ก ารทางเทคนิ ค
(Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล
โดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ
เผ่ า พั น ธุ์ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่น
ใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกำหนด
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง
โดยเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนี้ จ ะหมายถึ งบุ ค คลธรรมดาเท่ า นั้ น และไม่ ร วมถึ ง “นิ ติ บุ ค คล” (Juridical
Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง
1.1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ
1.2 ผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ
1.3 ผู้ที่สมรสก่อนอายุ 17 ปี โดยศาลอนุญาตให้ทำการสมรส หรือ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1.4 ผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น
หรือในการทำสัญ ญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ การจ้าง
แรงงานข้างต้นให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
ทั้ งนี้ ในการให้ ค วามยิ น ยอมใด ๆ เจ้ าของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ เป็ น ผู้ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะสามารถให้
ความยินยอมได้ด้วยตนเอง
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่
ผู้บรรลุนิติภาวะตามข้อ 1 ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง
ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย
3. เจ้ าของข้ อ มู ล ส่ว นบุ ค คลที่ เป็ น คนเสมื อนไร้ค วามสามารถ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ศ าลสั่ งให้ เป็ น
คนเสมือนไร้ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่าย
เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดย
ตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้
ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
นั้นก่อน
4. เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ศ าลสั่ ง ให้ เป็ น คน
ไร้ความสามารถ เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน
ทั้งนี้ หากการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” (Data Processor) หมายความว่ า บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง
ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปกติทั่วไปกรม ทช. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้
2.1 กรม ทช. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยกรม ทช. จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
(1) ขั้นตอนการใช้บริการกับกรม ทช. หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับกรม ทช.
เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครงาน
(2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำแบบสอบถาม
(Survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (Email Address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างกรม ทช.
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(3) การเก็ บ ข้ อ มู ล จากการใช้ เว็ บ ไซต์ ข องกรม ทช. ผ่ า นเบราว์ เซอร์ คุ ก กี้ (Browser’s
Cookies) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 กรม ทช. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยกรม ทช.
เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับ
กรม ทช.
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กรม ทช. ใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของกรม ทช.
ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการดำเนิ น งานของกรม ทช. เท่ า นั้ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายกำหนด ทั้ ง นี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ กรม ทช. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็น
หลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมทรัพยากร
ทางท ะเลและชายฝั่ ง ท างเว็ บ ไซต์ จึ ง ได้ จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลไว้ เช่ น ที่ อยู่ อี เ มลล์
(Email Address) ชื่ อ (Name) ที่ อยู่ หรือที่ ท ำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณี ย์ (ZIP Code)
หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
4.2 ในกรณีที่สมัคร (Sign Up) เป็นสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์อาจจะ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่ ง ที่ โ ปรดปราน/ความชอบ
(Preferences/Favorites) ความ สนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)
4.3 เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี
(IP Address) ชนิ ด ของโปรแกรมค้น ดู เว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บั น ทึ กหน้ าเว็บ
(Web Page) ของเว็ บ ไซต์ ที่ ผู้ ใ ช้ เยี่ ย มชม เวลาที่ เข้ า มาเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ (Access Times) และเว็ บ ไซต์ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและ
เข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไร ทั้งนี้กรม ทช. ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน
เว็บ ไซต์ ดั งกล่ าวได้ และไม่ ข อรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ หากเว็ บ ไซต์ เหล่ านั้ น ไม่ ได้ ป ฏิ บั ติ ก ารหรือ ดำเนิ น การใด ๆ
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 กรม ทช. จะใช้ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านเพี ยงเท่ าที่ จำเป็ น เช่น ชื่ อ และ ที่ อยู่ เพื่ อใช้ใน
การติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ
หรือกิจกรรมของ เว็บไซต์เท่านั้น
5.2 กรม ทช. ขอรับ รองว่าจะไม่ น ำข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ าน ที่ เว็บ ไซต์ ได้ เก็ บ รวบรวมไว้ ไป
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
5.3 ในกรณีที่กรม ทช. ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เช่ น การจั ด ส่ งพั ส ดุ ไปรษณี ย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจ การหรือกิ จกรรมของเว็บ ไซต์ เป็ น ต้น กรม ทช.
จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ
กิจการของกรม ทช.
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและ
เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ
กรม ทช. เช่น การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนขอใช้บริการต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านกรม ทช.
โดยตรงและผ่านระบบสารสนเทศของกรม ทช. ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็น
เท่านั้น
6.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุ ค คลให้ไว้กับ กรม ทช. โดยใช้ อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยและมี
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติกรม ทช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับกรม ทช. เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
เป็นการปฏิบัติตามบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่
กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย และในกรณีใด ๆ ที่กรม ทช. ต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย กรม ทช. จะแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
ให้ดำเนินการได้
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
กรม ทช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว กรม ทช. จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับกรม ทช. ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์
ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของกรม ทช. โดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้
กรม ทช. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ it@dmcr.go.th
นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี
สิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้
แก่กรม ทช. ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับกรม ทช.
8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้กรม ทช. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงขอให้กรม ทช. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ
กรม ทช. ได้
8.3 สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ถู ก ต้ อ ง (Right to rectification) เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กรม ทช. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
8.4 สิ ท ธิ ใ นการลบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to erasure) เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี สิ ท ธิ ใ น
การขอให้กรม ทช. ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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8.5 สิ ท ธิ ในการระงั บ การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to restriction of processing) เจ้ า ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
8.6 สิ ท ธิ ใ นการให้ โ อนย้ า ยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to data portability) เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลมีสิทธิให้กรม ทช. โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับกรม ทช. ไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
8.7 สิ ท ธิ ใ นการคั ด ค้ า นการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to object) เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
กรม ทช. เคารพการตัดสินใจในการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไร
ก็ตาม กรม ทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า อาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่
ให้ ป ระโยชน์ แก่ เจ้าของข้ อมู ลส่วนบุ ค คล ทั้ งนี้ การเพิ กถอนความยิน ยอมย่ อมไม่ ส่งผลกระทบต่อการเก็บ
รวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จัดให้มี
มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยกำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิใน
การเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
บางอย่างที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ กรม ทช. ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในกรม ทช. เพื่อกำหนดสิทธิใน
การเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของ
ข้อมูล และกรม ทช. จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม รวมทั้งการเข้าถึง
เว็บไซต์ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล เช่น การใช้ Secure Socket
Layer (SSL) Protocol เป็นต้น
10. การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชม
เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก
ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้
ว่าเป็ นผู้ ใช้ที่ เคยเข้าใช้ บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูล
ส่ว นบุ ค คลจะลบคุ ก กี้ (Cookies) หรือ ไม่ อ นุ ญ าตให้ คุ ก กี้ (Cookies) นั้ น ทำงานอี กต่ อ ไป ซึ่งเจ้ าของข้ อมู ล
ส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookies)
เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ
เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ต่อไป
11. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรม ทช. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้
เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทราบล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ดังนั้น กรม ทช. จึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่
เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากกรม ทช. หรือเว็บไซต์ของกรม ทช.

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ภาคผนวก ค. : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : DMCR Privacy Policy

หน้าที่ ๖/6

12. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรม ทช.
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลฉบับนี้ กรม ทช.
ยิ น ดี ที่ จ ะตอบข้ อ สงสั ย รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ และคำติ ช มทั้ งหลาย อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรับ ปรุ ง
การให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (กรม ทช.) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภั กดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 0 2141
1314 โทรสาร : 0 2143 9253 Email : it@dmcr.mail.go.th

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

ภาคผนวก
หน้าที่ ๑/๘ง.

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสารสนเทศ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรกฎาคม 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

หน้าที่ ๒/๘

สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

หน้าที่ ๑/๘

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ
1. บทนำ
ปัจจุบันทุกหน่วยงานราชการ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกใน
การใช้งานและการสร้างข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์กร
การบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ นับวันจะมีจำนวน
มากขึ้น ดังนั้น การจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนำข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้รวดเร็ว แม่นยำ
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานข้อมูล องค์ความรู้เฉพาะด้าน
และมีข้อมูลที่หลากหลาย จำเป็นต้องดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และได้นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งหน่วยงานและ
เครือข่ายอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การป้องกันระบบสารสนเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี โดยเฉพาะความสามารถในการป้องกันและรักษาระบบสารสนเทศของกรมให้มั่นคง ปลอดภัย จึงได้
กำหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้ อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน
2.2 เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย
ของฐานข้อมูลและสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.6 เพื่อการให้บริการระบบเครือข่าย (Internet) ที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เนื่องจากภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีระบบและมีการใช้งาน
ที่เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงในการถูกโจมตีก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมฯ จะต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหา การลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้น
รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ และการกู้คืนระบบ อันจะส่งต่อ
ความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยตามวัตถุประสงค์

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan
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จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พบประเภทความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านเทคนิค เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทำลายระบบจาก
Cracker และจากระบบเครือข่าย (Internet) ล่มอันเกิดจากผู้ให้บริการ (ISP) หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
เป็นต้น
3.2 ความเสี่ยงด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ การจัดความสำคัญใน
การเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูล
ต่าง ๆ ของกรมเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้
3.3 ความเสี่ยงด้านภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
หรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำท่วม
ไฟไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เป็นต้น
3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงจากการแนวนโยบายในการบริหารจัดการที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ดังที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น
เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประสิทธิภาพที่ดี มีความมั่นคง
ปลอดภัย และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็น
จะต้ อ งจั ด ทำแผนรองรั บ สถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น เพื ่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการดู แ ลรั ก ษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานข้ อ มู ล และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

4. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.1 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องด้านเทคนิค
4.1.1 กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
1) กรณีถูกไวรัสหรือผู้บุกรุก เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่นใน
ระบบเครือข่ายให้ทำการจำกัดการเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย
2) วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากไวรัสที่ระบาด
3) ดำเนินการป้องกันระบบเครือข่ายเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัส
4) ตรวจสอบและติดตามเครื่องที่ติดไวรัสและดำเนินการแก้ไข
5) กรณีที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการใช้ได้ตามปกติ กองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ

START

จำกัดการเชื่อมต่อเข้าระบบ
เครือข่าย เช่น ถอดสายแลน
ออกโดยแยกเป็น Zone ตาม
VLAN หรือเฉพาะเครื่อง

วิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น

ป้องกันระบบเครือข่าย
เพื่อหยุดยั้งการระบาด
ของไวรัส

ตรวจสอบและติดตาม
เครื่องที่ติดไวรัสและ
ดำเนินการแก้ไข

STOP

รูปที่ 1 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันไวรัสล้มเหลว
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

หน้าที่ ๓/๘

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

4.1.2 กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
1) กรณีที่มีผู้บุกรุก ผู้ดูแลระบบต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเข้ามาในระบบและผล
ของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยตรวจสอบจาก log และตรวจสอบการตั้งค่าของ Firewall หรือ Server
2) ผู้ดูแลระบบแจ้ง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ทราบโดยด่วน
3) ดำเนินการหยุดยั้งการบุกรุก ปิดช่องโหว่ต่างๆ ที่ทำให้ผู้บุกรุกเข้ามาได้

START

ตรวจสอบ log และการตั้ง
ค่าที่ Firewall หรือ Server
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเข้ามา
และผลกระทบที่เกิดขึ้น

แจ้ง ผอ.
กองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจฯ ทราบ

ปฏิบัติการหยุดยั้งการบุกรุก
โดยปิดช่องโหว่ต่างๆ ที่มี
และที่ถูกบุกรุกเข้ามา
ภายในระบบ

STOP

รูปที่ 2 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการป้องกันผู้บุกรุกล้มเหลว
4.1.3 กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
1) รีบดำเนินการวิเคราะห์หาจุดที่ทำให้เกิดปัญหา
2) หากสายเคเบิ้ลขาด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
(บริษัท CTC หรือ TOT หรือ CAT) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
และในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ บางชั้นหรือบางจุด ให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังบริษัท CTC
หรือ TOT เพื่อดำเนินการแก้ไข

START

วิเคราะห์หาจุดที่
ทำให้เกิดปัญหา

สายที่ต่อจาก computer ไป port ของ TOT / กสท. รับผิดชอบ
สายเคเบิ้ลขาด

ขาด

ไม่ขาด

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

เชื่อมโยงไม่ได้
บาง Vlan/บางเครื่อง

ใช่

สายที่ต่อจาก Switch ไปตามห้องหรือตามชั้น / ฝ่ายอาคาร รับผิดชอบ
แต่ถ้าเป็นในส่วนของสายเมนภายในอาคาร ติดต่อ TOT
ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อ

ไม่มีสัญญาณ
การเชื่อมต่อ

ไม่ใช่
ตรวจสอบการเชือ่ มต่อ
เครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

Loop
ตรวจสอบการเชือ่ มต่อจาก ISP
(CATTELECOM)

ตรวจสอบ Package แต่ละ Vlan
หรือตรวจสอบความผิดปกติของ
Session ใน Fiwall

แจ้งไปยัง TOT เพื่อหา
จุดที่เกิดปัญหา
และดำเนินการแก้ไข
ปิด Policy ของจุด
ที่มีปัญหา
และทำการแก้ไข

แจ้งให้ CATTELECOM
ดำเนินการแก้ไข

แจ้ง ผอ. กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ
ทราบปัญหาและการแก้ไข เพือ่ หาทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

STOP

รูปที่ 3 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

หน้าที่ ๔/๘

4.1.4 กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
1) แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
2) รีบดำเนินการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่ และนำข้อมูลที่ได้สำรองไว้
มากู้คืนข้อมูลโดยเร็ว
3) ทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ
นำข้อมูลที่สำรอง
ไว้มากู้คืน

ผู้ดูแลระบบ

START

นำอุปกรณ์สำรอง
มาเปลี่ยนใหม่

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

ทดสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล

สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

ดำเนินการจัดส่งซ่อม
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

STOP

รูปที่ 4 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย

ผู้สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

4.1.5 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมี UPS ซึ่งสามารถสำรองกระแสไฟฟ้าได้ 3 ชั่วโมง
2) หากใกล้ครบ 3 ชั่วโมงแล้ว ระบบไฟฟ้ายังไม่ปกติ ให้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้อำนวยการ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ
3) ผู้ดูแลดำเนินการปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหาย
4) หากเครื่องสำรองไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน
START

UPS มีปัญหา

ใช่

แจ้ง ผอ. กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ
ให้ทราบโดยด่วน

A

ไม่ใช่
ใกล้ครบ 3 ชม. และ
ไฟฟ้ายังไม่ปกติ

ปิดระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหาย

STOP

ดำเนินการจัดส่งซ่อม

A

UPS ที่ชำรุดเสียหาย
หรือจัดหาเพื่อทดแทน

รูปที่ 5 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการไฟฟ้าขัดข้อง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

หน้าที่ ๕/๘

START

แจ้งผู้บังคับบัญชา
ทราบ

นำอุปกรณ์สำรอง
มาเปลี่ยนใหม่

ทดสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล

นำข้อมูลที่สำรอง
ไว้มากู้คืน

แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ

STOP

ผู้สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

4.2 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากการบุคคล
4.2.1 กรณีโจรกรรม
1) ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยด่วน
2) สำรวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
3) ผู้ดูแลระบบรีบดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิม และนำข้อมูลที่
ได้สำรองไว้กู้คืน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบงานต่างๆได้โดยเร็ว

ดำเนินการจัดส่งซ่อม
อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

รูปที่ 6 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีโจรกรรม
4.2.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
1) แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
2) ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการหากมีการจัดทำไว้ หรือติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้

แจ้งผู้บังคับบัญชา
ทราบ

มีคู่มือการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตามคู่มือเพื่อให้
สามารถดำเนินการได้

ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

STOP

ผู้ปฏิบัติ

START

รูปที่ 7 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีผู้ปฏิบัตงิ านไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

หน้าที่ ๖/๘

ระบบดับเพลิงทำงาน
อัตโนมัติ และทำตามคู่มือ

START

เคลื่อนย้ายออกภายนอก
ตัวอาคาร

ดับไม่ได้

ดับไฟ

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ปฏิบัติงาน

4.3 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยต่างๆ
4.3.1 กรณีไฟไหม้
1) หากเกิดไฟไหม้ขณะปฏิบัติงานอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัว
อาคาร ให้ผู้ที่สามารถใช้เครื่องดับเพลิง นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้มาทำการดับไฟ
2) หากไม่สามารถควบคุมไฟได้ ผู้ดูแลระบบต้องรีบเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สำรองออกภายนอกตัวอาคาร และรีบผู้ติดต่อแจ้งศูนย์ปฏิบัติการอาคารและสถานที่และยานพาหนะทันที
เบอร์ 11244 และ 11245
3) หากเกิดไฟไหม้ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน แล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุดเสียหาย
ให้รีบจัดซ่อมหรือจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาทดแทน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ และออกแบบติดตั้งระบบ
ตรวจจับไฟ และดับไฟอัตโนมัติ
4) อบรมการใช้งานเครื่องดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 2 ครั้ง

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง
ออกภายนอกอาคารโดยเร็ว

A

ดับได้
แจ้ง ผอ. กองสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสำรวจฯ

ผู้ประสานงาน
หน่วยงานอื่น

สำรวจความเสียหาย
ของอุปกรณ์

A

STOP

โทร 11243, 11244
แจ้งฝ่ายอาคารและสถานที่

รูปที่ 8 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะมีผปู้ ฏิบัติงานอยู่)

ผู้สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

START

เสียหาย

ชำรุด เสียหาย
ระบบดับเพลิง
ทำงานอัตโนมัติ

สำรวจความชำรุด
เสียหายของอุปกรณ์

A

ไม่เสียหาย

จัดหาอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ชั่วคราว

A

แจ้ง ผอ. กองสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ

STOP

ดำเนินการจัดซ่อมอุปกรณ์
ที่ชำรุดเสียหาย

รูปที่ 9 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้ (ขณะไม่มีผู้ปฏิบตั ิงานอยู่)
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก ง. : แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ : DMCR IT Emergency Plan

หน้าที่ ๗/๘

4.3.2 กรณีน้ำท่วม
1) ผู้ดูแลระบบปิดระบบและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปติดตั้งไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้
2) ผู้ดูแลระบบนำข้อมูลสำรองที่ได้จัดเก็บไว้มากู้คืน ในส่วนที่เกิดความเสียหาย
3) ผู ้ตรวจสอบรายการทรัพย์ส ิน สำรวจความชำรุด เสี ยหาย จัดส่งซ่อมหรื อจัดหา
ทดแทน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

START

ตรวจสอบไฟฟ้าและระบบ
สารสนเทศ เครื่องแม่ข่าย
และอุปกรณ์

ชำรุด เสียหาย

ไม่พร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำคัญที่สามารถ
ใช้งานได้ไปยังสถานทีอ่ ื่นๆ
ที่กรมฯ กำหนด

นำข้อมูลสำรองมากู้คืน
หรือจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
ในส่วนที่เกิดความเสียหาย

เปิดระบบสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถดำเนินการ
/ปฏิบัติงานได้

ผู้สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ดำเนินการจัดซ่อมอุปกรณ์
ที่ชำรุดเสียหาย

STOP

รูปที่ 10 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีนำ้ ท่วม

ผู้สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ปฏิบัติงาน

4.3.3 กรณีแผ่นดินไหว
1) ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบเคลื่อนย้ายออกภายนอกตัวอาคาร
2) ผู้ดูแลระบบนำข้อมูลสำรอง เคลื่อนย้ายไปด้วยหากสามารถทำได้
3) เมื่อเหตุการณ์สงบ ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย และดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบ
สามารถดำเนินการต่อไปได้
START

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ออกภายนอกตัวอาคาร
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลสำรองออกภายนอกอาคาร

ตรวจสอบความเสียหาย
ความพร้อมใช้งาน

ชำรุด เสียหาย

พร้อมใช้งาน

เปิดระบบสารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติงาน

ไม่พร้อมใช้งาน
กู้คืนข้อมูลสำรอง หรือจัดหาอุปกรณ์
มาทดแทนในส่วนที่เกิดความเสียหาย

เมื่อเหตุการณ์สงบ สำรวจความเสียหายของ
อุปกรณ์ จัดซ่อมและจัดหาอุปกรณ์ทดแทน

STOP

รูปที่ 11 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔
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ผู้สำรวจตรวจสอบ
รายการทรัพย์สิน

ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย/
ผู้ดูแลระบบ

4.4 สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง
1) กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ผู้ดูแลระบบ Remote เข้ามาเพื่อตรวจสอบการทำงาน
ของระบบ หากพบว่าระบบไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ แจ้งผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจฯทราบ
๒) หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตรวจสอบ
ความชำรุด เสียหายซึ่งอาจได้รับจากเหตุการณ์ดังกล่าว หากพบความชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการติดต่อบริษัท
ที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา
START

Remote เข้ามายัง
เครือข่าย เพื่อตรวจสอบการ
ทำงานของระบบ

ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
หลังจากเกิดเหตุการณ์

ระบบไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

พบความชำรุด
เสียหาย

แจ้งผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบโดยเร็ว

ดำเนินการติดต่อบริษทั ที่
รับผิดชอบบำรุงดูแล

STOP

รูปที่ 12 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
5. การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม มีดังนี้
5.1 การกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาตลอดจน ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่
5.1.1. รองอธิ บดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ดำรงตำแหน่ งผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
5.1.2. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.2 การปฏิบัติงาน ดูแลระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3 การสำรวจตรวจสอบรายการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔
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แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หน้าที่ ๑/25

ภาคผนวก จ. : แผนสำรองข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : Data Backup Plan

หน้าที่ 1/4

แผนสำรองข้อมูล
(Data Backup Plan)
1. บทนำ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในองค์ ก ารและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งเป็ น ไปเพื่ อ ตอบสนองภารกิ จ และรองรั บ
การปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการภายในองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ดังนั้น
การบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศที่มีเป็นจำนวนมาก นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บ การดูแลรักษา และการสำรองข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมในการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงมีการเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่ อช่วยเพิ่ มประสิท ธิภาพในการดำเนินงานของหน่ วยงาน และให้ บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยจัดทำแผนการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะที่ อ าจจะเกิ ด ต่ อ ชุ ด ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ส ำคั ญ ในฐานข้ อ มู ล และระบบงานต่ างๆ ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารองข้อมูล และสามารถนําข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบอีกทั้งระบบการสํารองข้อมูลนี้จะช่วย ให้ระบบสารสนเทศสามารถนํา
ข้อมูลสํารองมาใช้งานทดแทนข้อมูลที่ถูกทําให้สูญหาย หรือเสียหายได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
๒.๒. เพื่อให้ข้อมูลสําคัญมีความปลอดภัยจากการถูกทําลาย หรือสูญหาย
๒.๓. เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพ โดยมีระบบจัดเก็บสํารองข้อมูลที่สามารถทํางานทดแทน
กันได้ตลอดเวลา
2.4 เพื่อให้การฟื้นคืนสภาพของระบบสารสนเทศเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมาย
3. การดำเนินการ
แผนสำรองข้อมูลพร้อมกู้คืนระบบ จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตามรอบระยะเวลาอยู่เสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าแผนนั้น ยังสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามที่คาดหมายไว้
4. แผนสำรองข้อมูล
4.1 การสำรองข้อมูล
4.1.1 การสำรองข้อมูลต้องใช้โปรแกรมตามที่กำหนดหรือเห็นสมควร (ดูคู่มือการสำรองข้อมูล)
4.1.2 ระยะเวลาในการสำรองข้ อมู ล จะต้ อง Backup เดือ นละ 1 ครั้ง เป็น อย่างน้ อย และ
จะต้องทำการทดสอบการทำงานของการสำรองข้อมูลทุกๆ 1 เดือน
4.1.3 หลังจาก Backup ในครั้งแรกต้องตรวจสอบด้วยว่าระบบและข้อมูลที่นำมานั้นสามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่ ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการแก้ไขและต้องมีการทดสอบหลังจากแก้ไขอีกครั้ง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ Backup ข้อมูลนั้นใช้งานได้เป็นปกติ
4.1.4 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน Server ที่กำหนด
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5
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ภาคผนวก จ. : แผนสำรองข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : Data Backup Plan

START
ดำเนินการ Backup ระบบและข้อมูลด้วย
โปรแกรม Acronis หรืออื่นๆ หรือ External

ระยะเวลา เดือนละ
1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

ใช้ไม่ได้

ทดสอบระบบการ Backup
โดยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ดำเนินการแก้ไข
1. วิเคราะห์หาสาเหตุและ
แก้ไขจุดที่เป็นปัญหา

ใช้ได้

2. ตรวจและทดสอบให้

ระบบใช้งานได้ตามปกติ

สามารถใช้งานได้

ให้ดำเนินการต่อไป โดยจัดเก็บข้อมูลตาม
แหล่งที่กรมกำหนด

STOP
แผนผังแสดงขั้นตอนการสำรองข้อมูล

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5
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4.2 ระบบที่ต้องสำรองข้อมูล ประกอบด้วยระบบงาน เว็บไซต์ และฐานข้อมูล เป็ นชุ ดข้ อมูลที่ มี
ความสำคั ญ และมี ค่ ามาก สำหรับ การดำเนิ นงานของหน่ วยงาน ดั งนั้ น จึ งได้ คั ดเลื อ กระบบงาน ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำคัญ ระบบงาน และผู้รับผิดชอบไว้ดังนี้
ตารางแสดงระบบที่ต้องสำรองข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่

Server

ระบบงาน

Backup

1

Dell รุ่น PowerEdge
T2900
61.19.55.228

Sarabun

System and
Database
Arcronis ->
Sever Backup,
External
System and
Database
Arcronis ->
Sever Backup

2

3

4

Dell รุ่น
PowerEdge T300
61.19.55.229
IBM รุ่น Xservies
236
61.19.55.241

ผู้รับผิดชอบ
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
Authen

ผู้รับผิดชอบ
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
IBM รุ่น X3550 M4
Tracking
61.19.55.227

5

ผู้รับผิดชอบ
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
Antivirus

Cloud
CATTELECOM
122.155.197.71

System and
Database
Arcronis ->
Sever Backup
System and
Database
Arcronis ->
Sever Backup

ช่วงเวลาที่ Backup/
Server ที่ Backup
ทุก 1 เดือน
Server ที่ Backup
QNAP
ทุก 1 เดือน
Server ที่ Backup
QNAP
ทุก 1 เดือน
Server ที่ Backup
QNAP
ทุก 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
Server ที่ Backup
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
QNAP
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
Website กรมทรัพยากร Database Backup ทุก 7 วัน ที่ Drive D:
ทางทะเลและชายฝั่ง
ทุก 1 วัน ที่ Server
ทุก 1 วัน ที่ NAS
ผู้รับผิดชอบ
Manual Backup
Backup ที่ IBM
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
System x3350 M4
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
และ NAS

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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หน้าที่ 4/4

ภาคผนวก จ. : แผนสำรองข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : Data Backup Plan

ตารางแสดงระบบที่ต้องสำรองข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ต่อ)
ที่

Server

ระบบงาน

6

Cloud
CATTELECOM

Website หน่วยงานใน
สังกัดกรม ทช.

122.155.197.70

ช่วงเวลาที่ Backup/
Server ที่ Backup
Database Backup
ทุก 7 วัน
Backup ที่
External HDD
Manual Backup
Backup ที่
External HDD
Backup

ผู้รับผิดชอบ
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
7
HP ProLiant
Website Marine
Database Backup
DL380p
GIScenter กรม ทช
61.19.55.237
ผู้รับผิดชอบ
Manual Backup
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
8
HP ProLiant
Website Marine
Database Backup
DL380p
RIScenter กรม ทช
61.19.55.239
ผู้รับผิดชอบ
Manual Backup
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
9
IBM System
Database Backup
Website KM
x3350 M4
กรม ทช.
61.19.55.235
ผู้รับผิดชอบ
Manual Backup
บริษัทคู่สญ
ั ญา และ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
10 ข้อมูลกองสารสนเทศ ข้อมูลกองสารสนเทศและ
Data Backup
และเทคโนโลยีการ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ
สำรวจฯ
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ Manual Backup

ทุก 7 วัน
Backup ที่ NAS
Backup
ที่ NAS
ทุก 7 วัน
Backup ที่ NAS
Backup
ที่ NAS
ทุก 7 วัน
Backup ที่ NAS
Backup
ที่ NAS
ตาม Schedule ของ
เจ้าหน้าที่
Backup ที่ NAS

5. การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
5.1 การกำหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาตลอดจน ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่
5.1.1. รองอธิ บ ดี ก รมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ ด ำรงตำแหน่ งผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
5.1.2. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.2 การปฏิบัติงาน การสำรองข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
5.3 การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรกฎาคม ๒๕๖5

ภาคผนวก ฉ. : ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ : Security System
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ภาคผนวก
ฉ.

ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
Security System
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรกฎาคม 2565
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ภาคผนวก ฉ. : ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ : Security System
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ระบบความปลอดภัย : Security System
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. บทนำ
ทุกหน่วยราชการมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์การและ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ความสะดวกใน
การใช้งานและการสร้างข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาองค์กร
ในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลาการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ นับวันจะมีจำนวน
มากขึ้น ดังนั้น การจัดการฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง การจัดเก็บและการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงปลอดภัย และมีความพร้อมในการที่จะนําข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้งานได้รวดเร็ว แม่นยำ
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้เฉพาะด้าน
และมี ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย จำเป็ น ต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งหน่วยงานและเครือข่ายอนุรักษ์
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ดั งนั้ น การป้ อ งกั น ระบบสารสนเทศจากการถู ก โจมตี จากไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ จาก Hacker
Malware Trojan และอื่น ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบริหารจัดการที่ดี โดยการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองรับ การดำเนิ น งานในอนาคต และสามารถป้ อ งกั น และรั ก ษาระบบ
สารสนเทศของกรมให้มั่นคง ปลอดภัย และรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลรักษา เฝ้าระวัง และป้องกันการบุกรุกโจมตีที่อาจมีต่อระบบสารสนเทศของกรม ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก และไวรัสคอมพิวเตอร์ Hacker Malware Trojan และอื่น ๆ
2. เพื่อลดความเสียหายที่จะอาจเกิดต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศ
อื่นๆ ของกรม และสามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
3. เพื่อการให้ใช้งานระบบเครือข่าย (Internet) ที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
3. ระบบรักษาความปลอดภัย
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามาช่ ว ยอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีระบบและมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีความเสี่ยง
ในการถู ก โจมตี เพิ่ ม มากขึ้ น ไปด้ ว ย ซึ่ ง จำเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสารสนเทศ
เพื่อป้องกันปัญหา ลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางในการตรวจสอบ การประเมินความ
เสี่ยงด้านสารสนเทศ และการกู้คืนระบบ อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรม
การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี 4 ด้านหลัก ดังนี้
3.1 การรักษาความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ Hacker Malware Trojan (Attack)
3.2 การรักษาความปลอดภัยด้านฐานข้อมูล (Database)
3.3 การรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย (Network)
3.4 การรักษาความปลอดภัยด้านการยืนยันตัวบุคคล (Authentication)

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4. มาตรการควบคุม เพื่อปกป้องระบบสารสนเทศ
4.1 วิเคราะห์ส าเหตุวิธีหรือขั้นตอนของความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ เพื่ อวางแผนการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเป็นระบบ
4.2 ลำดับความสำคัญที่จะดำเนินการกับความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ ก่อน หรือป้องกันในจุดที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายรุนแรง ตามลำดับก่อนหลัง
4.3 นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าความเสียหายหากถูกโจมตีจากจุดอ่อนต่าง ๆ
ความสำคัญ ของระบบ หรือข้อมูลในองค์กร และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถประเมินได้ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายไอที
ผู้ตรวจสอบ และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อช่วยกันประเมินและปรับปรุงข้อมูลนั้นได้รวดเร็วขึ้น
4.4 ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดสอบและตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในปัจจุบัน
5. มาตรการป้องกันระบบสารสนเทศ
การกำหนดมาตรการสำคัญสำหรับป้องกันระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
5.1 จั ด ทำรายการจั ด เก็ บ ชื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ได้ มี ก ารเข้ าถึ งเครือ ข่ ายภายในองค์ ก รทั้ งที่ ได้ รับ อนุ ญ าต
และอุปกรณ์แปลกปลอมอื่น ๆ
5.2 จัดทำรายการชื่อโปรแกรมที่ได้มีการติดตั้งภายในองค์กร ทั้งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาต
5 .3 ป รั บ แ ต่ งอุ ป ก รณ์ แ ล ะ โป รแ ก ร ม ต่ าง ๆ ใน อ งค์ ก ร ให้ มี ค วาม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย
(Secure Configurations for Hardware and Software on Mobile Devices, Laptops, Workstations,
Servers, Firewall)
5.4 ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขช่องโหว่ต่าง ๆ ของระบบอย่างต่อเนื่อง
5.5 ป้องกันอุปกรณ์ และโปรแกรมต่าง ๆ จากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี
5.6 ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขจุดอ่อนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น หรือนำมาใช้งาน
5.7 ตรวจสอบ และป้องกันการใช้งานเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
5.8 การสำรองข้อมูลที่สำคัญ ๆ และมีการซ้อมการกู้คืนระบบอย่างสม่ำเสมอ
5.9 จัดฝึกอบรมหรือทำความเข้าใจกับช่องโหว่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร
5.10 ปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายให้มีการใช้งานตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น กฎของไฟร์วอลล์ การตั้งค่า
เส้นทางอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
5.11 จำกัด และควบคุมการใช้งานเครือข่ายและบริการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5.12 ควบคุมผู้ใช้งานที่ได้สิทธิ์สูง เช่น สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ
5.13 ควบคุมการเชื่อมต่อของแต่ละวงเครือข่ายที่มีระดับความลับของข้อมูลแตกต่างกัน
5.14 ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
5.15 ควบคุม และตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลที่มีความลับในลำดับชั้นต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต
5.16 ควบคุม และตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานในระบบต่าง ๆ
5.17 ควบคุม และตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้าออกระบบ
5.18 ควบคุม จัดการ และตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์
5.19 ป้องกัน และควบคุมภัยคุมคามในรูปแบบอื่น ๆ
5.20 ดำเนินการตรวจสอบ และซักซ้อมการทดสอบเจาะบุกรุกระบบ
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6. การจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
การจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกมีดังนี้
6.1 การจัดการความเสี่ยงจากภายนอก
ตัวอย่างความเสี่ยงจากภายนอก เช่น ไวรัส เวิร์ม สแปม สปายแวร์ และแอพลิเคชั่นที่เข้ามาโจมตี
ระบบเพื่อทำให้ระบบปฎิเสธการให้บริการ การโจมตีเซิร์ฟเวอร์ หรือการบุกรุกอื่น ๆ
วิธีการที่จะรับมือภัยคุกคามจากภายนอกนี้ จำเป็นต้องมีระบบป้องกันพื้นฐาน เช่น ไฟร์วอลล์
ระบบป้องกันไวรัส และระบบบริหารการติดตั้งโปรแกรมซ่อมแซม เป็นต้น
6.1.1 ระบบป้องกันไวรัส ควรติดตั้งระบบป้องกันไวรัสทั้งในเครื่องพีซี โน้ตบุ๊ก และเซิร์ฟเวอร์
มิเช่นนั้นโน้ตบุ๊กที่ติดไวรัสมาจากข้างนอกอาจนำไวรัสมาแพร่ระบาดในเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายได้ นอกจากนี้
ต้องทำการอัพเดทระบบป้องกันไวรัสอยู่เป็นประจำ และต้องสแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
เป็นประจำด้วย ที่สำคัญควรต้องปรับแต่ระบบป้องกันไวรัสให้คอยตรวจสอบเมล์ที่ดาวน์โหลดมาว่ามีซอฟต์แวร์
ไม่พึงประสงค์ติดมากับไฟล์แนบหรือไม่
6.1.2 ไฟร์วอลล์ เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยแยกแยะและจัดการกับผู้บุกรุกได้ และควรติดตั้งไฟร์วอลล์
ส่วนตัวในโน้ตบุ๊ก เพื่อป้องกันไม่ให้โน้ตบุ๊กอัพโหลดข้อมูลโดยไม่ตั้งใจจากคอมพิวเตอร์ไปสู่อินเทอร์เน็ต หรือติด
ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย
6.1.3 การปรับแต่งตัวแปรระบบเครือข่าย ใช้เปลี่ยนช่วงค่าไอพีปกติของเครือข่าย และตรวจดู
พอร์ตการใช้งาน ปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ รวมถึงลบทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันผ่านเครือข่ายที่ไม่จำเป็น
6.1.4 ไฟล์ดาวน์โหลด เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานดาวน์โหลดไฟล์มาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือ
ได้เท่านั้น หรือให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่เชื่อใจได้ แต่ต้งตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ได้ศึกษาวิธีดาวน์โหลดไฟล์อย่าง
ปลอดภัยมาแล้ว
6.2 การจัดการความเสี่ยงจากภายใน
โดยส่วนใหญ่ ปัญหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมักเกิดจากคนในองค์กรเอง เช่น พนักงานที่ไม่พอใจองค์กร
พนักงานที่เพิ่งถูกเลิกจ้าง ผู้รับเหมาติดตั้งระบบ หรือผู้ให้บริการ คนภายในเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายขององค์กร จึงมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้มากกว่าบุคคลภายนอกที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
แบบนี้ การโจมตี นี้ มี ได้ ตั้ งแต่ การแอบดู ไฟล์ ลบข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า เปลี่ ยนแปลงรายการในฐานข้อ มู ล เป็ น ต้ น
ขึ้นอยู่กับเจตนาและทักษะของผู้กระทำ
การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวทำได้ง่าย ๆ โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้
6.2.1 รหั ส ผ่ าน เพื่ อ ยื น ยั น ให้ พ นั ก งานใช้ ร หั ส ผ่ านที่ มี ค วามแข็ งแกร่งและซั บ ซ้ อ นเพี ย งพอ
และตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนักงานจะเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ รวมถึงนำเอานโยบายรหัสผ่านที่ดีมาใช้
เพื่อให้แน่ใจว่า รหัสผ่านจะหมดอายุเมื่อผ่านไประยะหนึ่งและห้ามผู้ใช้ใช้รหัสผ่านเดิมซ้ำอีก นอกจากนั้นยังควร
ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบการล็อกอิน ไม่ให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบหลังจากล็อกอินผิดครบจำนวนครั้งที่กำหนด
6.2.2 ระดับการให้สิทธิ์ ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น รายงานต่าง ๆ
โดยใช้คุณ สมบัติการเข้ารหัสที่มีอยู่ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ และควรใช้ลายเซ็นดิจิตอลหรือ
เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลกับอีเมล์สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับที่ระบุชื่อเอาไว้เท่านั้นจึงจะเปิดอ่านได้
6.2.3 ใช้ระบบตรวจสอบสิท ธิ์ที่ปลอดภัย เช่น ระบบตรวจสอบสิท ธิ์ในรูปแบบสมาร์ทการ์ด
เมื่อใช้ร่วมกับรหัสผ่านที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก
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6.2.4 ระบบควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร โดยจัดเก็บอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่าง เซิร์ฟเวอร์
เราเตอร์ อุปกรณ์สำรองข้อมูล และอุปกรณ์อื่น ๆ ในที่ที่มีการป้องกัน เช่น ตู้ที่มีกุญแจล็อก หรือห้องที่แยก
ต่างหาก เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ นอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
พนักงานดาวน์โหลดข้อมูลวิจัย รายชื่อลูกค้า ข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้า หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ไปเก็บในอุปกรณ์
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเช่ น แฟลชไดร์ ฟ ยู เอสบี โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ เครื่ อ งเล่ น เอ็ ม พี 3 อาจจำเป็ น ต้ อ งปิ ด
การทำงานของพอร์ตยูเอสบีในเครื่องพีซีด้วย โดยแก้ไขที่ไบออสของเครื่องหรือใช้ยูทิลิตี้อย่าง Drive lock ก็ได้
หรืออาจพิจารณาถึงการล็อกตัวถังเครื่องพีซีด้วยก็เป็นได้
6.2.5 การกู้ระบบจากภัยพิบัติ โดยการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกลับมาทำ
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่อาจมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กร
7. ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตั้งและมี
การใช้งานอยู่ประกอบด้วย
7.1 ระบบ Firewall -> FortiGate 500D และ 310B แยกเป็นระบบ LAN กับ Wireless LAN
7.2 ระบบเก็บข้อมูลเข้าออกการใช้งาน Internet -> Forti Analyzer เก็บ Log ได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
7.3 ระบบยื น ยั น ตั ว ตน (Authentication Server) และการกำหนดสิ ท ธิ เข้ าใช้ งานทั้ ง LAN และ
Wireless LAN
7.4 ระบบ Antivirus ที่มีลิขสิทธิ์
7.5 ระบบการเข้าใช้ห้อง Data center ผ่าน Smart card พร้อมรหัสผ่าน และการเก็บ Log file
7.6 ระบบการเก็บข้อมูลการเข้า-ออก การใช้งาน Server (เก็บ Log file)
7.7 ระบบการลงทะเบี ย นก่ อ นใช้ ง าน Internet ทั้ ง LAN และ Wireless LAN (ตามแบบฟอร์ ม
ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ก่อน)
8. แผนผังแสดงระบบความปลอดภัย
เก็บ Logfile และค่า
การใช้งานต่าง

ระบบการป้องกัน
เครือข่าย (Firewall)

ป้องกัน SQL
injection และ
cross-site scripting
เป็นต้น FortiWeb
ช่วยปกป้องการ
โจรกรรมข้อมูล ภัย
ด้านธุรกรรมออนไลน์
และ Denial of
Service (DOS),
Phishing และ
Anonymous
Proxies

Policy ควบคุมการใช้งาน
แบ่งออกเป็น 6 ชั้น 6
VLAN และเป็นพื้นที่ของ
แต่ละสำนัก และ
Wireless LAN ด้วย

ระบบ Authenticationเพื่อยืนยันตัวตน
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9. การทำงานของ Firewall
มี Application ที่เปิดใช้งานอยู่ ประกอบด้วย
9.1 Antivirus ตรวจจับไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ระบบ
9.2 Application Control ตรวจสอบและปิดกั้นการใช้งานที่ผิดประเภท เช่น BitTorrent P2P อื่นๆ
9.3 Intrusion Protection ป้องกันการโจมตี ประกอบด้วย
9.3.1 System Scanning เป็นการทดสอบระบบ ว่าใช้งานอะไรได้บ้าง ซึ่งทำได้โดยส่งแพคเกจ
ต่างๆ ไปยังระบบ คล้ายกับการตรวจสอบช่องโหว่ ต่างกันที่ความตั้งใจเท่านั้น
9.3.2 Denial of Service Attacks (DOS) ห รื อ ก ารโจ ม ตี แ บ บ ป ฏิ เส ธก ารให้ บ ริ ก าร
เป็ น การพยายามที่ จ ะทำให้ ร ะบบไม่ ส ามารถทำงานได้ มี ก ารโจมตี 2 แบบ คื อ การโจมตี ช่ อ งโหว่
(Flaw Exploitation DoS) เป็ น การโจมตี ที่ ท ำให้ รี ซ อสของระบบใช้ ง านจนหมด ทำให้ ร ะบบล่ ม ในที่ สุ ด
การฟลัดดิ้ง (Flooding) เป็นการโจมตีโดยการส่งข้อมูลเกินกว่าที่ระบบสามารถรับได้ หรืออาจใช้ Bandwidth
ของระบบจนหมด ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้
9.3.3 Penetration Attacks หรือการโจมตีแบบเจาะเข้าระบบ เป็นการเข้าระบบโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ รีซอร์ส และข้อมูลที่อยู่ในระบบ เป็นการโจมตีโดยการหลีกเลี่ยงระบบควบคุม
การเข้าถึง ซึ่งจะมีเทคนิคในการโจมตีหลากหลาย
9.4 Web filter ปิดกั้นการเข้า Website ที่ไม่พึงประสงค์
9.5 Policy ที่ควบคุมการใช้งาน Internet การจำกัดการใช้งาน เช่น การดู YouTube หรือ Media
อื่น ๆ รวมถึงควบคุมการเข้าถึงการใช้งานระหว่างชั้นและพื้นที่ที่กำหนดไว้
9.6 Antivirus มีการติดตั้ง ไว้ที่ Server และเครื่องลูกข่ายทุกเครื่องและมีการต่อ License ทุกปี ->
Kaspersky
10. การกำหนดผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม มีดังนี้
10.1 การกำหนดนโยบาย ให้ ข้ อ เสนอแนะ คำปรึ ก ษาตลอดจน ติ ด ตาม กำกั บ ดู แ ล ควบคุ ม
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ได้แก่
10.1.1. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
10.1.2. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10.2 การปฏิบัติงาน ดูแลระบบ ดูแลห้องแม่ข่าย และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
10.3 การสำรวจตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศฯ
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ข้อตกลงระดับการบริการด้านสารสนเทศ
Service Level Agreement: SLA
เอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Service Level Agreement) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
ข้อกำหนดการให้ บริการระหว่างกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับผู้รับบริการด้านสารสนเทศ โดยมีข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศที่มีให้แก่ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังต่อไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
1.2 หน่วยงานอื่น และบุคคลทั่วไป ที่ขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
1.3 ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
1.4 ผู้ให้บริการดำเนินการภายใต้การกำกับควบคุมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งต่อไปนี้
จะใช้คำแทนว่า “กรม”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงการให้บริการของหน่วยงาน
2.2 เพื่อระบุประเภทของการให้บริการแต่ละประเภทให้ชัดเจน
2.3 เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามข้อตกลง
2.4 เพื่อให้เกิดการชี้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการ
2.5 เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของระดับบริการ
3. บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องและหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ตำแหน่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3.1 ผูใ้ ช้บริการ หรือผู้ขอรับ - แจ้ง ปัญหา หรือความต้องการในการใช้งานด้านระบบสารสนเทศ
บริการ
- แจ้งความต้องการขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ
- บันทึกการขอใช้บริการหรือขอรับบริการอื่นๆ
3.2 ผู้ให้บริการ
- รับแจ้งเหตุจากทางโทรศัพท์ E-mail เอกสารจากผู้ใช้งาน
- บันทึกเหตุการณ์ ปัญหา ความต้องการ และติดตามผลการดำเนินการ
- ประเมินในเบื้องต้น และให้ความช่วยเหลือแก้ไข เพื่อให้ผใู้ ช้งานกลับมา
ใช้งานได้เร็วที่สุด ด้วยความเสียหายต่ำที่สุดภายใต้ข้อกำหนด SLA
- รับเรื่องความต้องการขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ และส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องทำการประมวลผลและแก้ไขตามลำดับ
- ประสานผู้เกี่ยวข้องที่ให้บริการของกองสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสำรวจฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ ไม่สามารถแก้ไขเองได้
- บันทึกและรายงานผลการดำเนินการ
3.3 ผู้อำนวยการกอง
- จัดทำเอกสาร Service Level Agreement การบริการด้านสารสนเทศ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
- ทบทวนและปรับปรุงเอกสาร SLA ในกรณีมีการแก้ไขเพิม่ เติม
การสำรวจฯ
- ติดตามและตรวจสอบการให้บริการตามเอกสารคำขอใช้บริการ
- จัดการ อนุมัติและตรวจสอบการให้บริการด้านสารสนเทศ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4. ระยะเวลาที่ให้บริการ
วันเวลาทำการของผู้ให้บริการ คือ วันทำการปกติของกรมตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และนอก
เวลาดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน
5. ขอบเขตการให้บริการ
5.1 ผู้ให้บริการต้องกำหนดระดับการให้บริการ โดยบริการสารสนเทศ (IT Service) ที่มีความสำคัญ
และบรรจุไว้ในบัญชีระดับการให้บริการ (Service Catalogue)
5.2 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งทำการทบทวนและปรั บ ปรุ ง ระดั บ การให้ บ ริ ก ารในตามสถานการณ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลง
5.3 ผู้ ให้ บ ริ ก ารต้ อ งทำการเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามการให้ บ ริ ก ารด้ า นสารสนเทศอย่ า งสม่ ำ เสมอ
หากไม่เป็นไปตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ให้หาสาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
5.4 ผู้ให้บริการต้องจัดการอบรม เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการด้านสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง หรือตามแต่จะได้รับการร้องขอ
5.5 ผู้ให้บริการต้องให้บริการตามที่ Service Level Agreement ให้อยู่ในระดับตามที่ตกลงไว้
5.6 ผู้ให้บริการต้องทำการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามบริการที่ได้รับการร้องขอเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
5.7 หากไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำร้องเสร็จสิ้นตามข้อตกลงการให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้
ผู้ขอใช้บริการทราบตามข้อตกลงในเอกสารข้อตกลงการให้บริการ
5.8 ผู้ให้บริการต้องจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการสืบค้น
6. ขอบเขตการขอรับบริการ
ผู้รับบริการ จะต้องปฏิบัติดังนี้
6.1 แจ้งปัญหาหรือแจ้งคำขอให้บริการทุกครั้งที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ
6.2 แจ้งรายละเอียดของปัญหาให้ครบถ้วนในการขอใช้บริการทุกครั้งที่เกิดปัญหา
6.3 ยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ ในการรับบริการด้านสารสนเทศ
6.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงในเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
7. ขอบเขตการให้บริการ
7.1 ผู้ให้บริการจะให้บริการด้านสารสนเทศภายใต้แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับบริการต้องการบริการที่นอกเหนือจากที่กรมมีอยู่ จะต้องยอมรับข้อมูลเท่าที่มี
และสามารถบริการได้
7.3 ผู้รับบริการ สามารถมาขอรับบริการด้วยตนเอง หรือเป็นหนังสือหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
ตามความเหมาะสม
8. ช่องทางแจ้งปัญหา (Complaints Procedure)
สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
8.1 ทางโทรศัพท์ โทรแจ้งหมายเลข 0 2141 1314-5
8.2 ทาง Email Address ส่งเมล์แจ้งปัญหาได้ที่ it@dmcr.mail.go.th
8.3 ทางระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน https://www.dmcr.go.th/contact/inform
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9.1 ขั้นตอนการรับบริการขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
ผู้รับบริการ
1) แจ้งปัญหา /ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 11314
2) รับคำตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
ผู้ประสานงานด้านเทคนิค
1) เมื่อผู้รับบริการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสานงานด้านเทคนิคต้องทำการบันทึกคำแจ้ง
ลงแบบฟอร์ม
2) ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่รับแจ้ง
3) ทำการตอบคำถามหรือแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา
3.1) ในกรณีที่สามารถตอบได้ทันที ผู้ประสานงานด้านเทคนิคจะทำการแนะนำวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้รับบริการทราบทันที
3.2) ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ทันที ผู้ประสานงานด้านเทคนิคจะต้องดำเนินการดังนี้
- ทำการแจ้งเวลาโทรกลับให้ผู้รับบริการทราบ
- ประสานนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
- ทำการแจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการทราบ
- ทำการบันทึกคำตอบและปิดงาน
9.2 ขั้นตอนการรับบริการซ่อมบำรุง
ผู้รับบริการ
1) แจ้งปัญหา/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1018
2) รอเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาดำเนินการแก้ไขตามเวลาที่แจ้งไว้
3) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
และลงชื่อผู้ขอรับบริการ
ผู้ประสานงานด้านเทคนิค
1) เมื่อผู้รับบริการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสานงานด้านเทคนิคต้องทำการบันทึกคำแจ้ง
ลงแบบฟอร์ม
2) ทำการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ พร้อมทั้งบันทึกลงแบบฟอร์มออนไลน์
3) ทำการบันทึกปิดงานลงแบบฟอร์ม เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการแล้วเสร็จ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
1) รับมอบหมายงานจากผู้ประสานงานด้านเทคนิค และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ไข
2) ดำเนินการแก้ไขปัญหา
2.1) กรณีแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ทำการบันทึกการดำเนินการลงในแบบฟอร์ม
2.2) กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการดังนี้
- ทำการแจ้งกำหนดการมาดำเนินการครั้งที่ 2
- ทำการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ และทำการบันทึกการดำเนินการลงในแบบฟอร์ม
3) ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารทำการประเมิ น ผลการให้ บ ริก ารและลงชื่ อ พร้ อ มทั้ งนำแบบฟอร์ ม ส่ งคื น
ผู้ประสานงานด้านเทคนิคเพื่อทำการบันทึกปิดงาน
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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10. มาตรฐานการให้บริการ
ข้ อ ตกลงระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร Service Level Agreement: SLA ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
สารสนเทศ โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) ประกอบด้วย
ลำดับ
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5
10.6
10.7

กระบวนงาน
ระยะเวลา หน่วยเวลา
ตอบปัญหาทางโทรศัพท์
10
นาที
Hardware
Format + ติดตั้ง OS
2-3
วัน
ติดตั้ง Driver
1-3
ชม.
- Printer
1-3
ชม.
- Accessories
1-3
ชม.
Software
Setup Microsoft Office
1-3
ชม.
Setup Antivirus
1-3
ชม.
Setup Utility Program
1-3
ชม.
Network
ติดตั้ง IP address
30
นาที
เพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน Internet
15
นาที
ติดตั้งสายสัญญาณ+อุปกรณ์
1
วัน
เปิดจุดอินเทอร์เน็ต Port
1
วัน

ให้คำแนะนำอื่นๆ
การจัดทำแผนที่
งานฐานข้อมูล
การนำเข้าข้อมูล
การแก้ไขการแสดงผล
การสร้างชั้นข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มชั้นข้อมูลแผนที่ออนไลน์
10.8 Web Application
10.9 Mobile Application
10.10 Website
การนำเข้าข้อมูล
การแก้ไขการแสดงผล
10.11 Social Media

หมายเหตุ
ตามความเหมาะสม/ความซับซ้อนของปัญหา
การซ่อมไม่ใช่ภารกิจหลักของผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการได้เฉพาะโปรแกรมลิขสิทธิ์
เมื่อมี Driver พร้อมติดตั้ง
เมื่อมี Driver พร้อมติดตั้ง
เมื่อมี Driver พร้อมติดตั้ง
สามารถให้บริการได้เฉพาะโปรแกรมลิขสิทธิ์
สามารถให้บริการได้เฉพาะโปรแกรมลิขสิทธิ์
เฉพาะที่กรมจัดหาให้เท่านั้น
สามารถให้บริการได้เฉพาะโปรแกรมลิขสิทธิ์

1-5

วัน

เฉพาะการประสานผู้รับจ้าง เพือ่ ให้มา
ดำเนินการติดตัง้ และเชื่อมสายสัญญาณ
ตามความเหมาะสม
เมื่อมีชั้นข้อมูลพร้อม/แล้วแต่ระดับชั้นข้อมูล

1
1
1-3
1-3
1-6
1-6
1-3
1-5
1
10-30

ชม.
วัน
วัน
วัน
เดือน
เดือน
เดือน
วัน
วัน
นาที

เมื่อมีข้อมูลพร้อมนำเข้า
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของการแสดงผล
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของข้อมูล
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของข้อมูล
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของระบบ
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของระบบ
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของระบบ
แล้วแต่ระดับความซับซ้อนของข้อมูล
เมื่อมีข้อมูลและระบบงานที่พร้อมนำเข้า
เมื่อมีข้อมูลพร้อมเผยแพร่

หมายเหตุ
1. Service Level Agreement: SLA เป็นข้อตกลงเพื่อรับประกันการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้ รับ บริก าร เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น ใจแก่ ผู้ รับ บริก ารว่ าเจ้ าหน้ าที่ จ ะสามารถให้ บ ริ ก ารได้ ต ามระยะเวลาแต่ ล ะ
กระบวนงานที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน
2. ระยะเวลาตาม SLA หมายถึง ระยะเวลาการให้บริการ กรณีพื้นฐานปกติของปัญหาในแต่ละด้าน
ทางเทคนิค โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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เงื่อนไขการดำเนินงาน
หลังจากได้รับแจ้งความต้องการแล้ว กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสมไปดำเนินการให้ภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและหน่วยงานที่ขอรับ
บริการมีข้อมูลพร้อม แต่หากเจ้าหน้าที่ติดงานให้บริการอื่น จะต้องเข้าคิวการให้บริการ และจะรีบดำเนินการให้
ภายใน 60 นาทีเป็นอย่างน้อย
11. ระบบติดตามประเมินผล
11.1 การรายงานผล
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับแจ้งปัญหา สาเหตุของปัญหา การแก้ไข
ปัญหา ประเภทของปัญหา ตามความเหมาะสมเป็นรายเดือนและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม DCIO ทราบเป็นประจำทุกเดือน
11.2 การติดตามประเมินผล
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จะติ ดตามประเมิ น ผล จากการสำรวจความพึ งพอใจในการรับ บริก ารให้ ค วามช่ วยเหลื อและแก้ ไขปั ญ หา
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นประจำทุก 6 เดือน
12. นิยามศัพท์
12.1 Service Desk หรือ IT Help Desk หมายถึ ง ศู น ย์ ก ลางในการติ ด ต่ อ ในการรั บ แจ้ งปั ญ หา
ที่ เกิ ด ขึ้ น จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ า นสารสนเทศ โดยแจ้ ง ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ เว็ บ ไซต์ และเป็ น ศู น ย์ ก ลางใน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและประสานงานระหว่ างผู้ ใช้ ง านด้ า นสารสนเทศ กั บ ที ม งานของกองสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสำรวจฯ (กสท.) เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้
12.2 Service Level Agreement (SLA) หมายถึง ข้อตกลงระดับบริการ ระหว่างผู้ที่ให้บริการกับ
ผู้รับบริการเป็นการระบุเป้าหมายของบริการที่สำคัญและหน้าที่รับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการว่าเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ตามระยะเวลา แต่กระบวนงานที่กำหนดไว้ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน
อาจเปลี่ยนแปลงได้
12.3 ผู้ประสานงานด้านเทคนิค หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านความช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
12.4 เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิ บัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
13. เงื่อนไขการให้บริการ
กรณี เกิ ด ปั ญ หาจากปั จ จั ย ภายนอก เช่ น ระบบ Intranet ขั ด ข้ อ ง ไฟฟ้ า ดั บ ภั ย ธรรมชาติ
หรือเหตุจราจล เป็นเหตุให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่กำหนด

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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