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 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ขอ้ 79(8) และ ขอ้ 107(3) ท่ี

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562ไดก้าํหนดระเบียบวา่

ดว้ยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการควบคุมภายใน

และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2562” 

 ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3. ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “กรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 

จาํกดั  

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จาํกดั 

  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา่ รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 

  “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “รองผูจ้ดัการ” หมายความวา่ รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

  “ผูดู้แลระบบ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการหรือรองผูจ้ดัการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  “ผูค้วบคุมระบบ” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีบญัชีและคอมพิวเตอร์ 

  “ผูใ้ช้งาน” หมายความวา่ เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

ออมทรัพยแ์ละโปรแกรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

  “เคร่ืองคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์

อ่ืนใดท่ีทาํหน้าท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งท่ีใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์หรือภายนอกแลว้เช่ือมต่อเขา้กบั

ระบบเครือข่าย 

  “ระบบเครือข่าย” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์จดัให้มีข้ึนทั้งแบบมี

สายและไร้สาย 

  “ขอ้มูล” หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราว ขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆไม่วา่จะ

ไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทึกภาพหรือ

เสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือวธีิอ่ืนใดท่ีทาํใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั วา่ดว้ยการควบคมุภายใน
และการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
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  “ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า ข้อมูล และสาระต่างๆท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจาก

ขอ้มูลท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

หมวด 1  
นโยบายการควบคุมภายในและการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 ขอ้  4. สหกรณ์มีการนาํระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลขอ้มูล และจดัทาํงบ

การเงินซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเส่ียง และความเสียหายต่อขอ้มูลท่ีสําคญัของสหกรณ์ได ้จึงตอ้งมีการเตรียม

มาตรการในการป้องกันความเส่ียงระบบสารสนเทศไว้ และมีการบริหารจัดการ การควบคุมงานด้าน

คอมพิวเตอร์อยา่งมีระบบ และประสิทธิภาพรวมทั้งให้เหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปในการ

ประมวลผลขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

 ขอ้ 5. การรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจดัทาํข้ึนเพื่อกาํหนดแนวทางเป็น

กรอบและเป็นแผนท่ีนําทางในระดบักลยุทธ์เพื่อยกระดบัมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์ให้อยู่ระดบัมาตรฐานสากลอีกทั้งตอ้งการลดผลกระทบจากเหตุการณ์โจมตี ตลอดจน

การกู้คืนระบบอย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตีส้ินสุดลง เป็นแนวทางปฏิบัติของผูใ้ช้งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์ 

 ขอ้ 6. การปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีดงัน้ี 

  (1) จดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพท่ีเพียงพอแก่การป้องกนัมิให้บุคคลท่ีไม่

มีอาํนาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสําคญัและจดัให้มีระบบป้องกันความเสียหายจาก 

สภาวะแวดลอ้ม หรือ ภยัพิบติัต่างๆ ใหแ้ก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสาํคญั 

  (2) จดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ท่ีเพียงพอแก่การป้องกนัมิให้บุคคลท่ีไม่มีอาํนาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้เขา้ถึง ล่วงรู้ใช้ประโยชน์หรือแก้ไข

เปล่ียนแปลงขอ้มูลหรือระบบดงักล่าวได ้

  (3) จัดให้มีมาตรการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีเพียงพอ เพื่อให้ระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้งครบถ้วนและเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานรวมทั้ง

ตอ้งมีการส่ือสาร หรือฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึงเพื่อให้

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  (4) จดัให้มีและควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุนการปฏิบติังานสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   ก. เอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

    1) เอกสารดา้นขอ้มูลของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดการ

จดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญัทางบญัชีทั้งน้ีเพื่อให้สหกรณ์สามารถเขา้ใจถึงโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลของ

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่และใช้อา้งอิงเพื่อแก้ไขปัญหาได้โดยเอกสารด้านฐานขอ้มูลของระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีคือผงัการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) และพจนานุกรมขอ้มูล 

(Data Dictionary) หรือตารางแสดงรายละเอียดขอ้มูลตามแบบท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 



 3 

    2) คู่มือการใชร้ะบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการทาํงานของ

ผูใ้ชง้านในการบนัทึกขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล และออกรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   ข. การควบคุมดูแลเอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังาน โดยจดัให้มีสถานท่ีเก็บและปรับปรุง

เอกสารใหถู้กตอ้งและทนัสมยัเสมอ 

  (5) จะตอ้งสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดแ้ละสามารถนาํขอ้มูล

ออกจากฐานขอ้มูลในรูปแบบท่ีอ่านเขา้ใจได ้

  (6) จัดให้มีการสํารองข้อมูลของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและทนัเหตุการณ์ตลอดจนจดัให้มีการดูแลรักษาขอ้มูลชุดสาํรองให้

มีความปลอดภยัรวมทั้งจดัใหมี้การป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มูลชุดสาํรองมาใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

 

หมวด 2 
การควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 ขอ้ 7 การควบคุมการเขา้ถึงระบบงาน 

  (1) ให้ผูค้วบคุมระบบการเขา้ถึงระบบงานและขอ้มูล เป็นผูก้าํหนดสิทธิและควบคุมการเขา้

ระบบงานและขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีของแต่ละระบบงานท่ีมีการมอบหมายตามมติ

คณะกรรมการหรือคาํสั่งปฏิบติังาน รวมถึงการสอบทานสิทธิการใช้งานให้สอดคล้องตามภาระงานให้เป็น

ปัจจุบนัเสมอ 

  (2) ผูค้วบคุมระบบตอ้งจดัท่ีตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยูใ่นส่วนท่ีไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก

ท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาในส่วนการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 

  (3) ผูค้วบคุมระบบตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และผูใ้ชง้านตอ้งมี

การกาํหนดรหสัในการอนุญาตใชง้าน 

  (4) ผูค้วบคุมระบบตอ้งกาํหนดให้ผูใ้ชมี้รหสัใชง้าน (User account) และมีการกาํหนดรหสัผา่น 

(User ID) ในการเขา้ใช้ระบบงานโดยกาํหนด รวมถึงการยกเลิกรหัสผูใ้ช้ของเจา้หน้าท่ีท่ีลาออกและกาํหนด

รหสัผูใ้ชใ้หแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ 

  (5) ผูค้วบคุมระบบตอ้งกาํกบัดูแลให้ผูใ้ชง้านตอ้งมีการเปล่ียนรหสัผา่นทุกๆ 6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

  (6) ผูใ้ช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ มิให้ผูใ้ดล่วงรู้จากพิสูจน์ได้ว่าเกิดความ

เสียหายกบัระบบและขอ้มูลจากรหสัผูใ้ชง้านนั้น ผูใ้ชง้านนั้นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  (7) ผูใ้ช้งานตอ้งใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์และ

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

  (8) ตอ้งคาํนึงถึงการใช้งานอย่างประหยดั และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถ

ใชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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  (9) เม่ือผูใ้ช้งานพบเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหรี้บแจง้ใหผู้ค้วบคุมระบบหรือผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นทราบโดยทนัที 

 ขอ้ 8 การควบคุมการประมวลผลและแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

  (1) การพฒันาการเปล่ียนแปลงแก้ไขโปรแกรมประมวลผลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

    ก. ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความต้องการของผู ้ใช้งานในการ

เปล่ียนแปลงระบบ 

    ข. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูดู้แลระบบ 

    ค. กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการพฒันาซ่ึงตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีใชง้านระบบแต่อย่าง

ใด 

    ง. มีการทดสอบระบบงานท่ีพฒันาเพื่อมัน่ใจว่าระบบสามารถประมวลผลไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและเป็นไปตามความตอ้งการ 

    จ. จดัใหมี้การฝึกอบรมแก่ผูใ้ชง้าน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  (2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัท่ีสําคญั เช่น อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการให้สินเช่ือ 

และอ่ืนๆ ตอ้งมีการสั่งการของผูมี้อาํนาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ขอ้ 9 การควบคุมดูแลเอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังานสาํหรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  (1) ผูค้วบคุมระบบตอ้งจดัให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูลท่ีจาํเป็นได้แก่ ผงัการไหลของขอ้มูล 

(Data Flow Diagram) และพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) รวมถึงคู่มือการใช้ระบบงานและตอ้งปรับปรุง

ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  (2) ผูค้วบคุมระบบตอ้งจดัเก็บเอกสารสนับสนุนการปฏิบติังานในสถานท่ีท่ีปลอดภยัและ

สามารถเรียกใชง้านได ้

หมวด 3 
การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ขอ้ 10 การพิสูจน์ตวัตน 

  (1) ผู ้ใช้งานมีหน้าท่ีในการป้องกัน ดูแลรักษาข้อมูลบัญชีช่ือผู ้ใช้งาน (Username) และ

รหสัผ่าน (Password) โดยผูใ้ชง้านแต่ละคนตอ้งมีบญัชีช่ือผูใ้ชง้าน (Username) ของตนเอง ห้ามใชร่้วมกบัผูอ่ื้น

รวมทั้งหา้มทาํการเผยแพร่แจกจ่ายทาํใหผู้อ่ื้นล่วงรู้รหสัผา่น (Password) 

  (2) ผูใ้ช้งานตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํใดๆ ท่ีเกิดจากบญัชีของผูใ้ชง้าน (Username) ไม่ว่า

การกระทาํนั้นจะเกิดจากผูใ้ชง้านหรือไม่ก็ตาม 

  (3) ผูใ้ชง้านตอ้งตั้งรหสัผา่นใหเ้กิดความปลอดภยั 

  (4) ผูใ้ช้งานตอ้งเปล่ียนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกคร้ังท่ีมีการแจง้เตือนให้

เปล่ียนรหสัผา่นและความยาวขั้นตํ่าของรหสัผา่นไม่ตํ่ากวา่ 8 ตวัอกัษร เป็นตวัอกัษรและตวัเลข 

  (5) ผูใ้ช้งานต้องทาํการพิสูจน์ตวัตนทุกคร้ังในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) การเข้าถึง

ระบบปฏิบติัการ การใชง้านระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนใด 
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  (6) ผูใ้ช้งานต้องทาํการพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคร้ัง และต้องทํา

การล๊อค (Lock) หนา้จอทุกคร้ัง เม่ือผูใ้ชง้านไม่อยูท่ี่คอมพิวเตอร์ 

 ขอ้ 11 การบริหารจดัการทรัพยสิ์น 

  (1) ผูใ้ช้งานต้องไม่เข้าไปในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) สหกรณ์ท่ีเป็นเขตหวงห้ามโดย

เด็ดขาด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมระบบ 

  (2) ผูใ้ชง้านตอ้งไม่นาํอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) เวน้แต่

จะไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมระบบ 

  (3) ผูใ้ช้งานตอ้งไม่นาํเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เช่ือมเขา้กบัเครือข่ายท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั

กิจการของสหกรณ์ 

  (4) ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชห้รือลบแฟ้มขอ้มูลของผูอ่ื้น ไม่วา่กรณีใดๆ 

  (5) ผูใ้ช้งานตอ้งไม่คดัลอกหรือทาํสําเนาแฟ้มขอ้มูลท่ีมีลิขสิทธ์ิกาํกบัการใช้งานก่อนไดรั้บ

อนุญาต 

  (6) ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินท่ีสหกรณ์มอบไวใ้ห้ใช้งาน โดยบรรดา

รายการทรัพย์สิน (Asset Lists) ท่ีผูใ้ช้งานต้องรับผิดชอบจะต้องบันทึกในบัญชีรายการทรัพย์สินและช่ือ

ผูใ้ช้งานทรัพย์สินนั้ น การรับหรือคืนทรัพย์สินจะถูกบันทึกและตรวจสอบทุกคร้ังโดยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

มอบหมาย 

  (7) กรณีทาํงานนอกสถานท่ีผูใ้ช้งานตอ้งดูแล และรับผิดชอบทรัพยสิ์นของสหกรณ์ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

  (8) ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีตอ้งชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทรัพยสิ์นนั้นจะชาํรุด หรือสูญหายตามมูลค่า

ทรัพยสิ์น หากความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูใ้ชง้าน 

  (9) ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ให้ผูอ่ื้นยืมคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ไม่วา่กรณีใดๆเวน้แต่การยืมนั้นไดรั้บ

การอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อาํนาจ 

  (10) ทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ท่ีสหกรณ์จดัเตรียมไวใ้หใ้ชง้านมี

วตัถุประสงค์เพื่อการใช้งานของสหกรณ์เท่านั้น ห้ามมิให้ผูใ้ช้งานนาํทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆไปใชใ้นกิจกรรมท่ีสหกรณ์ไม่ไดก้าํหนดหรือทาํให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

  (11) ความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการกระทาํตาม (10) ให้ถือวา่เป็นความผิดส่วนตวับุคคลโดย

ผูใ้ชง้านตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  (12) สหกรณ์จะต้องจดัตั้ งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผูท่ี้ไม่มีหน้าท่ี

รับผดิชอบเขา้มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

  (13) สหกรณ์จะตอ้งจดัให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้

งานเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และจดัทาํแผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ งเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  (14) สหกรณ์จะตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิให้แก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่ง

เพียงพอและเหมาะสมกบัสถานท่ีรวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอาการถ่ายเทไดส้ะดวก 
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  (15) สหกรณ์จะตอ้งจดัให้มีระบบสํารองไฟเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งพอเพียง 

เพื่อลดการหยดุชะงกัการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือตก 

 ขอ้ 12 การบริหารจดัการขอ้มูลองคก์ร 

  (1) ผูใ้ช้งานต้องตระหนักและระมัดระวงัต่อการใช้งานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลนั้ นจะเป็นของ

สหกรณ์หรือเป็นขอ้มูลของบุคคลภายนอก 

  (2) ขอ้มูลทั้งหลายท่ีอยู่ภายในทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถือเป็นทรัพยสิ์นของสหกรณ์ห้ามไม่ให้

ทาํการเผยแพร่ เปล่ียนแปลง ทาํซํ้ า หรือทาํลาย โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ 

  (3) ผูใ้ช้งานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อขอ้มูลของสหกรณ์หรือขอ้มูลของ

ผูรั้บบริการ หากเกิดการสูญหาย โดยนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด การเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ผูใ้ชง้านตอ้งมีส่วน

ร่วมในการรับผดิชอบต่อความเสียหายนั้นดว้ย 

  (4) ผูใ้ชง้านตอ้งป้องกนั ดูแล รักษาไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งและความพร้อมใชข้องขอ้มูล 

  (5) ผูใ้ช้งานมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมท่ีจะเก็บรักษา ใช้งานและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตาม

สมควร สหกรณ์จะให้การสนบัสนุนและเคารพต่อสิทธ์ิส่วนบุคคล และไม่อนุญาตให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดทาํ

การละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูใ้ช้งานท่ีครอบครองข้อมูลนั้น ยกเวน้ในกรณีท่ี

สหกรณ์ตอ้งการตรวจสอบขอ้มูล หรือคาดว่าขอ้มูลนั้นเก่ียวกบัสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์อาจแต่งตั้งให้ผูท้าํหน้าท่ี

ตรวจสอบทาํการตรวจสอบขอ้มูลเหล่านั้นไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชง้านทราบ 

 ขอ้ 13 การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิท่ีจะพฒันาโปรแกรมหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดๆ แต่ตอ้งไม่ดาํเนินการ ดงัน้ี 

   ก. พฒันาโปรแกรมหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีจะทาํลายกลไกรักษาความปลอดภยั

ระบบรวมทั้งการกระทาํในลกัษณะเป็นการแอบใช้รหัสผ่าน การลกัลอบทาํสําเนาขอ้มูลบุคคลอ่ืนหรือแกะ

รหสัผา่นของบุคคลอ่ืน 

   ข. พฒันาโปรแกรมหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดๆ ซ่ึงทาํให้ผูใ้ช้สิทธ์ิและลาํดบัความสําคญั

ในการครอบครองทรัพยากรระบบมากกวา่ผูใ้ชอ่ื้น 

   ค. พฒันาโปรแกรมท่ีจะทาํซํ้ าตวัโปรแกรมหรือแฝงตวัโปรแกรมไปกบัโปรแกรมอ่ืนใน

ลกัษณะเช่นเดียวกบัมลัแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ 

   ง. พัฒนาโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ท่ีจะทําลายระบบจาํกัดสิทธ์ิการใช้ (License) 

ซอฟตแ์วร์ 

   จ. นาํเสนอขอ้มูลท่ีผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธ์ิ แสดงขอ้ความ รูปภาพไม่เหมาะสม หรือ

ขดัต่อศีลธรรมประเพณีอนัดีงามของประเทศไทย กรณีท่ีผูใ้ชส้ร้างเวบ็เพจบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  (2) ห้ามติดตั้ งอุปกรณ์หรือกระทําการใดเพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจ 

 ขอ้ 14 ซอฟตแ์วร์ และลิขสิทธ์ิ 

  (1) สหกรณ์ไดใ้ห้ความสําคญัต่อเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงันั้นซอฟตแ์วร์ท่ีสหกรณ์อนุญาต

ให้ใช้งาน หรือท่ีสหกรณ์มีลิขสิทธ์ิผูใ้ช้งานสามารถใช้งานไดต้ามหน้าท่ีความจาํเป็น และสหกรณ์ห้ามไม่ให้
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ผูใ้ช้งาน ทาํการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์อ่ืนใดท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิหากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

  (2) ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีสหกรณ์ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ผูใ้ช้งานถือเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการทาํงาน

หา้มมิใหผู้ใ้ชง้านทาํการติดตั้ง ถอดถอน เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือทาํสาํเนาเพื่อนาํไปใชง้านท่ีอ่ืน 

 ขอ้ 15 การป้องกนัโปรแกรมไปประสงคดี์ 

  (1) คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้งานติดตั้ งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ตามท่ี

สหกรณ์ไดป้ระกาศให้ใช้เวน้แต่คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเคร่ืองเพื่อการศึกษา พฒันา ระบบป้องกนั โดยตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากสหกรณ์ 

  (2) บรรดาขอ้มูลไฟล์ซอฟตแ์วร์หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีไดรั้บจากผูใ้ชง้านอ่ืนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ

ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงคดี์ก่อนนาํมาใชง้านหรือเก็บบนัทึกทุกคร้ัง 

  (3) ผูใ้ช้งานต้องทําการปรับปรุงข้อมูล สําหรับตรวจสอบและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ 

(Update patch) ใหใ้หม่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

  (4) ผูใ้ชง้านตอ้งพึงระวงัไวรัสและโปรแกรมไม่ประสงคดี์ตลอดเวลา รวมทั้งเม่ือพบส่ิงผิดปกติ

ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้เหตุแก่ผูค้วบคุมระบบ 

  (5) เม่ือผูใ้ช้งานพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดไวรัสผูใ้ช้งานตอ้งไม่เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เขา้สู่เครือข่าย และตอ้งแจง้แก่ผูค้วบคุมระบบ 

  (6) ห้ามลกัลอบทาํสําเนา เปล่ียนแปลง ลบทิ้ง ซ่ึงขอ้มูล ขอ้ความ เอกสาร หรือส่ิงใดๆ ท่ีเป็น

ทรัพยสิ์นของสหกรณ์หรือของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจ 

  (7) ห้ามทาํการเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์มลัแวร์หรือโปรแกรมอนัตรายใดๆท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายมาสู่ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 

 ขอ้ 16 การรักษาความปลอดภยัของการควบคุมการเขา้ถึงระบบ 

  (1) การควบคุมการเขา้ถึงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ก. สหกรณ์กาํหนดมาตรการควบคุมการเขา้ใชง้าน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยั โดยท่ีบุคคลภายนอกท่ีตอ้งการสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสหกรณ์จะตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานกรรมการสหกรณ์ 

   ข. ผูค้วบคุมระบบตอ้งกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบขอ้มูลให้เหมาะสมกบัการ

เขา้ใช้งานของผูใ้ช้งานระบบและเจา้หน้าท่ี ความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานก่อนเขา้ใช้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนสิทธ์ิการเขา้ถึงอยา่งสมํ่าเสมอ 

   ค. ผู ้ควบคุมระบบ ควรจัดให้ มีการติดตั้ งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ และตรวจตราการละเมิดความปลอดภยัท่ีมีต่อระบบขอ้มูล 

   ง. ผู ้ควบคุมระบบ ต้องจัดให้ มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบการแก้ไข

เปล่ียนแปลงสิทธ์ิต่างๆ และการผ่านเข้า-ออก สถานท่ีตั้ งของระบบของทั้ งผูท่ี้ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับ

อนุญาตเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

  (2) การบริหารจดัการการเขา้ถึงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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   ก. ผูค้วบคุมระบบ ต้องกาํหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของสหกรณ์กาํหนดให้มี

ขั้นตอนปฏิบติัอยา่งเป็นทางการเพื่อให้มีสิทธ์ิต่างๆ ในการใชง้านตามความจาํเป็นรวมทั้งขั้นปฏิบติัสําหรับการ

ยกเลิกสิทธ์ิการใชง้าน เช่น การลาออก หรือการเปล่ียนตาํแหน่งงานภายในสหกรณ์ เป็นตน้ 

   ข. ผูค้วบคุมระบบ ตอ้งกาํหนดการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคญั เช่น 

ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless LAN) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นตน้ โดยตอ้งใช้สิทธ์ิเฉพาะการปฏิบติังานในหน้าท่ีและตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งตอ้งทบทวนสิทธ์ิดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

   ค. ผูค้วบคุมระบบ ต้องบริหารจดัการสิทธ์ิการใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากร

ดงัต่อไปน้ี 

    1) กาํหนดการเปล่ียนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เม่ือผูใ้ชง้านลาออก

หรือพน้จากตาํแหน่ง หรือยกเลิกการใชง้าน 

    2) ส่งมอบรหสัผา่น (Password) ชัว่คราวให้กบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัควร

หลีกเล่ียงการใช้บุคคลอ่ืนหรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ท่ีไม่มีการป้องกนัในการส่งรหัสผ่าน 

(Password) 

    3)กาํหนดช่ือผูใ้ชห้รือรหสัผูใ้ชง้านตอ้งไม่ซํ้ ากนั 

   ง. ผูค้วบคุมระบบ ต้องบริหารจดัการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับในการ

ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั ทั้งการเขา้ถึงโดยตรงและการเขา้ถึงผ่านระบบงานรวมถึง

วธีิการทาํลายขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั ดงัต่อไปน้ี 

    1) ตอ้งควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบัทั้งการเขา้ถึงโดยตรงและ

การเขา้ถึงผา่นระบบงาน 

    2) ต้องกําหนดรายช่ือผู ้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบตวัตนจริงของผูใ้ชข้อ้มูลในแต่ละชั้นความลบัของขอ้มูล 

    3) การรับส่งข้อมูลสําคัญผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ ควรได้รับการเข้ารหัส 

(Encryption) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

    4) กาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในกรณีท่ีนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ออกนอกพื้นท่ีของสหกรณ์ 

 ขอ้ 17 การรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายไร้สาย 

  (1) ผูค้วบคุมระบบ ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้

ร่ัวไหลออกนอกพื้นท่ีใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายนอ้ยท่ีสุด 

  (2) ผูค้วบคุมระบบ ควรทาํการเปล่ียนค่า SSID (Service Set Identifier) ท่ีถูกกาํหนดเป็นค่าโดย

ปริยาย (Default) มาจากผูผ้ลิตทนัทีท่ีนาํอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) มาใชง้าน 

  (3) ผูค้วบคุมระบบ ตอ้งการเขา้รหสัขอ้มูลอุปกรณ์ Wireless ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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  (4) ผูค้วบคุมระบบ ตอ้งควบคุมผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายโดย

จะอนุญาตเฉพาะช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้นให้เขา้ใชร้ะบบเครือข่าย

ไร้สายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  (5) ผูค้วบคุมระบบ ต้องติดตั้งไฟร์วอลล์ (Firewall) ระหว่างระบบเครือข่ายไร้สายกับระบบ

เครือข่ายภายในสหกรณ์ 

  (6) ผูค้วบคุมระบบ ควรกาํหนดให้ผูใ้ชบ้ริการในระบบเครือข่ายไร้สายติดต่อส่ือสารไดเ้ฉพาะ

กบั VPN (Virtual Private Network) เพื่อช่วยป้องกนัการบุกรุกในระบบเครือข่ายไร้สาย 

  (7) ผูค้วบคุมระบบ ควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัของ

ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อคอยตรวจสอบและบนัทึกเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายไร้สายและ

จดัส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก 3 เดือน และในกรณีท่ีตรวจสอบพบการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายท่ี

ผดิปกติใหผู้ค้วบคุมระบบรายงานต่อประธานกรรมการทราบทนัที 

  (8) ผูค้วบคุมระบบ ตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใช้

งานระบบเครือข่ายไร้สายในการเขา้สู่ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอ้มูลภายในต่างๆ ของสหกรณ์ 

 ขอ้ 18 การรักษาความปลอดภยัของไฟร์วอลล ์

  (1) ผูค้วบคุมระบบมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการ การติดตั้ งและกําหนดค่าของไฟร์วอลล์

ทั้งหมด 

  (2) การกาํหนดค่าเร่ิมตน้พื้นฐานของทุกเครือข่ายจะตอ้งเป็นการปฏิเสธทั้งหมด 

  (3) ทุกเส้นทางเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการอินเตอร์เน็ตท่ีไม่อนุญาตตามนโยบายจะตอ้ง

ถูกบล็อก (Block) โดยไฟร์วอลล ์

  (4) ผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตจะตอ้งมีการ Login account ก่อนการใชง้านทุกคร้ัง 

  (5) ค่าการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในไฟร์วอลล์ เช่น ค่าพารามิเตอร์การกาํหนดค่าใช้บริการและ

การเช่ือมต่อท่ีอนุญาต จะตอ้งมีการบนัทึกการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 

  (6) การเขา้ถึงตวัอุปกรณ์ไฟร์วอลล์จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ดูแล

จดัการเท่านั้น 

  (7) ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ออกอุปกรณ์ไฟร์วอลล์จะตอ้งส่งค่าไปจดัเก็บท่ีอุปกรณ์

จดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลจราจรไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

  (8) การกําหนดนโยบายในการให้บริการอินเตอร์เน็ตกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิด

พอร์ตการเช่ือมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทัว่ไปท่ีสหกรณ์จะอนุญาตให้ใชง้าน ซ่ึงหากมีความจาํเป็นท่ีจะใชง้าน

พอร์ตการเช่ือมต่อนอกเหนือท่ีกาํหนดจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากสหกรณ์ก่อน 

  (9) การกาํหนดค่าการให้บริการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละส่วนของเครือข่าย

จะตอ้งกาํหนดค่าอนุญาตเฉพาะพอร์ตการเช่ือมต่อท่ีจาํเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยขอ้นโยบายจะตอ้งถูก

ระบุใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นรายเคร่ืองท่ีให้บริการจริง 

  (10) จะต้องมีการสํารองข้อมูลการกําหนดค่าต่างๆของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์เป็นประจาํทุก

สัปดาห์หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่า 
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  (11) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการระบบงานสารสนเทศต่างๆจะตอ้งไม่อนุญาตให้มี

การเช่ือมต่อเพื่อใชง้านอินเตอร์เน็ต เวน้แต่มีความจาํเป็นโดยจะตอ้งกาํหนดเป็นกรณีไป 

  (12) สหกรณ์มีสิทธ์ิท่ีจะระงับหรือบล็อกการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีมี

พฤติกรรมการใช้งานท่ีผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทาํงานของโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภัย

จนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ข 

  (13) การเช่ือมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายงัเคร่ืองแม่ข่ายหรือ

อุปกรณ์เครือข่ายภายในจะตอ้งบนัทึกรายการของการดาํเนินการตามแบบการขออนุญาตดาํเนินการเก่ียวกบั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายและจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสหกรณ์ก่อน 

  (14) ผูล้ะเมิดนโยบายด้านความปลอดภยัของไฟร์วอลล์จะถูกระงบัการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ทนัที 

 ขอ้ 19 ในกรณีท่ีสหกรณ์จดัให้มีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ (e-mail) การรักษาความ

ปลอดภยัของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

  (1) ในการลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตอ้งทาํการกรอกขอ้มูล

คาํขอเขา้ใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของสหกรณ์โดยยืน่คาํขอกบัผูค้วบคุมระบบ 

  (2) เม่ือไดรั้บรหัสผ่าน (Password) คร้ังแรกในการเขา้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

และเม่ือมีการเขา้สู่ระบบในคร้ังแรกนั้น ควรเปล่ียนรหสัผา่น (Password) โดยทนัที 

  (3) ไม่ควรบนัทึกหรือเก็บรหสัผา่น (Password) ไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 

  (4) ควรเปล่ียนรหสัผา่น (Password) ทุกๆ 3-6 เดือน 

  (5) ไม่ควรใช้ท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผูอ่ื้นเพื่ออ่าน หรือรับ หรือส่ง

ขอ้ความ ยกเวน้แต่จะไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของผูใ้ช้บริการ และให้ถือวา่เจา้ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-

mail) เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการใชง้านในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของตน 

  (6) หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสร็จส้ินควรลงบันทึกออก 

(Logout) ทุกคร้ัง 

  (7) การส่งข้อมูลท่ีเป็นความลับไม่ควรระบุความสําคัญของข้อมูลลงในหัวข้อจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

 ขอ้ 20 การรักษาความปลอดภยัอินเตอร์เน็ต 

  (1) ไม่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ของสหกรณ์เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์ป็นการ

ส่วนบุคคลและการเข้าสู่เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ท่ีขดัต่อศีลธรรม เว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาอันอาจ

กระทบกระเทือนหรือเป็นภยัต่อการรักษาความมัน่คงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์หรือเวบ็ไซตท่ี์เป็นภยัต่อ

สังคม หรือละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้นหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายใหก้บัหน่วยงาน 

  (2) ห้ามเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบังานของสหกรณ์ท่ียงัไม่ไดป้ระกาศอย่าง

เป็นทางการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

  (3) ระมดัระวงัการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) การดาวน์

โหลดการอพัเดท (Update) โปรแกรมต่างๆ ตอ้งเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
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  (4) ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นความลบั

ของสหกรณ์ 

  (5) ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ขอ้ความท่ีย ัว่ยุ

ให้ร้ายท่ีจะทาํให้เกิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของสหกรณ์ การทาํลายความสัมพนัธ์กบับุคลากรของหน่วยงาน

อ่ืนๆ 

  (6) หลงัจากใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เสร็จแลว้ ให้ปิดเวบ็เบราเซอร์เพื่อป้องกนัการ

เขา้ใชง้านโดยบุคคลอ่ืนๆ 

 ข้อ 21 การรักษาความปลอดภัยของการตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System/ Intrusion 

Prevention System Policy: IDS/IPS Policy) 

  (1) IDS/IPS Policy เป็นนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ

ปลอดภยัของเครือข่ายเพื่อป้องกนัทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลบนเครือข่ายภายในสหกรณ์

ใหมี้การรักษาความปลอดภยัเป็นแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสอบการบุกรุกเครือข่ายพร้อมกบับทบาท

และความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (2) IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) ในเครือข่ายของสหกรณ์และเครือข่ายขอ้มูล

ทั้งหมด รวมถึงเส้นทางท่ีขอ้มูลอาจเดินทางซ่ึงไม่อยูใ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกเส้นทาง 

  (3) ระบบทั้ งหมดท่ีสามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต หรือสารธารณะจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS 

  (4) ระบบทั้งหมดใน DMZ จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบรูปแบบการให้บริการก่อนการติดตั้ง

และเปิดใหบ้ริการ 

  (5) โฮสต์และเครือข่ายทั้งหมดท่ีมีการส่งผ่านขอ้มูลผ่าน IDS/IPS จะตอ้งมีการบนัทึกผลการ

ตรวจสอบ 

  (6) มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เป็นประจาํ 

  (7) มีการตรวจสอบเหตุการณ์ขอ้มูลจราจร พฤติกรรมการใชง้าน กิจกรรม และบนัทึกปริมาณ

ขอ้มูลเขา้ใชง้านเครือข่ายเป็นประจาํทุกวนัโดยผูค้วบคุมระบบ 

  (8) IDS/IPS จะทาํงานภายใตก้ฎควบคุมพื้นฐานของไฟร์วอลล์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงเครือข่ายของ

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามปกติ 

  (9) เคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีการติดตั้ง host-based IDS จะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลประจาํวนั 

  (10) พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุก การ

โจมตีระบบ พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย หรือการพยายามเข้าระบบทั้ งท่ีประสบความสําเร็จและไม่ประสบ

ความสาํเร็จจะตอ้งมีการรายงานใหผู้บ้ริหารสหกรณ์ทราบทนัทีท่ีตรวจพบ 

  (11) การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

 ข้อ 22 การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Network and Sever 

Policy) 
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  (1) ผูค้วบคุมระบบกาํหนดมาตรการควบคุมการเขา้-ออกห้องควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Sever) 

  (2) ผูใ้ช้บริการจะนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายของสหกรณ์ตอ้งไดรั้บอนญาตจากประธานกรรมการ และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยเคร่งครัด 

  (3) การขออนุญาตใชง้านพื้นท่ี Web Sever และช่ือโดเมนยอ่ย (Sub Domain Name) ท่ีสหกรณ์

รับผิดชอบอยู่ จะตอ้งทาํหนงัสือขออนุญาตต่อประธานกรรมการ และจะตอ้งไม่ติดตั้งโปรแกรมใดๆ ท่ีส่งผล

กระทบต่อการกระทาํของระบบและผูใ้ชบ้ริการอ่ืนๆ 

  (4) ห้ามผูใ้ดกระทาํการเคล่ือนยา้ย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทาํการใดๆ ต่ออุปกรณ์ส่วนกลาง ได้

อุปกรณ์จดัเส้นทาง (Router) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขอ้มูล (Switch) อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย

หลกัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมระบบ 

  (5) ผูค้วบคุมระบบตอ้งควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายเพื่อบริหารจดัการระบบเครือข่ายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 

   ก. ตอ้งมีวิธีการจาํกดัสิทธ์ิการใช้งานเพื่อควบคุมผูใ้ช้งานให้สามารถใช้งานเฉพาะระบบ

เครือข่ายท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

   ข. ตอ้งมีวธีิการจาํกดัเส้นทางการเขา้ถึงระบบเครือข่ายท่ีมีการใชง้านร่วมกนั 

   ค. ตอ้งกาํหนดให้มีวิธีเพื่อจาํกดัการใช้เส้นทางบนเครือข่ายจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยงั

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชเ้ส้นทางอ่ืนๆ ได ้

   ง. ระบบเครือข่ายทั้งหมดของสหกรณ์ท่ีมีการเช่ือมต่อไปยงัระบบเครือข่ายอ่ืนๆ ภายนอก

ควรเช่ือมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุก รวมทั้งตอ้งมีความสามารถในการตรวจจบัโปรแกรมประสงค์ร้าย 

(Malware) ดว้ย 

   จ . ระ บ บ เค รื อ ข่ าย ต้ อ ง ติ ด ตั้ ง ระ บ บ ต รว จ จับ ก ารบุ ก รุ ก  (Intrusion Prevention 

System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใช้งานของบุคคลท่ีเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของ

สหกรณ์ในลกัษณะท่ีผดิปกติ 

   ฉ. การเขา้สู่ระบบเครือข่ายภายในสหกรณ์โดยผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตจาํเป็นตอ้งมีการ

บันทึกเข้า (Login) และต้องมีการพิ สูจน์ยืนยนัตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

   ช. เลขท่ีอยู่ไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือข่ายภายในของสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมี

การป้องกนัมิใหบุ้คคลภายนอกท่ีเช่ือมต่อสามารถมองเห็นได ้

   ซ. ตอ้งจดัทาํแผนผงัระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขต

ของระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

   ฌ. การใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือข่ายควรได้รับการอนุมติัจากผู ้

ควบคุมระบบ และจาํกดัการใชง้านเฉพาะเท่าท่ีจาํเป็น 
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  (6) ผูค้วบคุมระบบตอ้งบริหารควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) และรับผิดชอบใน

การดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) ในการกาํหนดแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ของซอฟตแ์วร์ระบบ 

(System Software) 

  (7) สหกรณ์กาํหนดมาตรการควบคุมการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เพื่อให้

ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกตอ้งและสามารถระบุถึงตวับุคคลไดต้ามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

   ก. ควรจดัเก็บขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) ไวใ้นส่ือเก็บขอ้มูลท่ีสามารถรักษาความ

ครบถว้น ถูกตอ้ง แทจ้ริง และระบุตวับุคคลท่ีเขา้ถึงส่ือดงักล่าวไดแ้ละขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัเก็บตอ้งกาํหนดชั้น

ความลบัในการเขา้ถึงขอ้มูล และผูค้วบคุมระบบไม่ได้รับอนุญาตในการแก้ไขขอ้มูลท่ีเก็บรักษาไวย้กเวน้ผู ้

ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ (IT Auditor) หรือบุคคลท่ีสหกรณ์มอบหมาย 

   ข. ควรกาํหนดให้มีการบันทึกการทาํงานของระบบบันทึกการปฏิบติังานของผูใ้ช้งาน 

(Application Logs) และบนัทึกรายละเอียดของระบบป้องกนัการบุกรุก เช่น บนัทึกการเขา้-ออกระบบ บนัทึก

การพยายามเขา้สู่ระบบ บนัทึกการใช้งาน Command Line และ Firewall Log เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ในการใช้

ตรวจสอบและตอ้งเก็บบนัทึกดงักล่าวไวอ้ยา่งนอ้ย 90 วนั นบัตั้งแต่การใชบ้ริการส้ินสุดลง 

   ค. ควรตรวจสอบบนัทึกการปฏิบติังานของผูใ้ชง้านระบบอยา่งสมํ่าเสมอ 

   ง. ตอ้งมีวธีิการป้องกนัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงบนัทึกต่างๆ และจาํกดัสิทธ์ิการเขา้ถึงบนัทึก

เหล่านั้นใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

  (8) สหกรณ์กาํหนดมาตรการควบคุมการใชง้านระบบเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Sever) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยัของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

   ก. บุคคลภายนอกท่ีตอ้งการสิทธ์ิในการเขา้ใช้งานระบบเครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Sever) ของสหกรณ์จะตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานกรรมการ 

   ข. มีการควบคุมช่องทาง (Port) ท่ีใชใ้นการเขา้สู่ระบบอยา่งรัดกุม 

   ค. วิธีการใดๆ ท่ีสามารถเข้าสู่ข้อมูล หรือระบบข้อมูลได้จากระยะไกลต้องได้รับการ

อนุญาตจากประธานกรรมการ 

   ง. การเขา้สู่ระบบจากระยะไกล ผูใ้ชง้านตอ้งแสดงหลกัฐาน ระบุเหตุผลหรือความจาํเป็น

ในการเขา้สู่ระบบกบัสหกรณ์อยา่งเพียงพอ 

   จ. การเขา้ใชง้านระบบตอ้งผา่นการพิสูจน์ตวัตนจากระบบสหกรณ์ 

 ขอ้ 23 การรักษาความปลอดภยัของการสาํรองขอ้มูล 

  (1) จดัทาํสําเนาขอ้มูลและซอฟต์แวร์เก็บไวโ้ดยจดัเรียงตามลาํดบัความจาํเป็นของการสํารอง

ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์จากจาํเป็นมากไปหานอ้ย 

  (2) มีขั้นตอนการปฏิบัติการจดัทําสํารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้องทั้ งระบบ

ซอฟตแ์วร์และขอ้มูลในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยขั้นตอนปฏิบติัแยกตามดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละ

ระบบ 

  (3) จดัเก็บข้อมูลท่ีสํารองนั้ นในส่ือเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ช่ือบนส่ือเก็บข้อมูลนั้ นให้

สามารถแสดงถึงระบบซอฟตแ์วร์วนัท่ี เวลา ท่ีสํารองขอ้มูลและผูรั้บผิดชอบในการสํารองขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจน 
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ขอ้มูลท่ีสํารองควรจดัเก็บไวใ้นสถานท่ีเก็บขอ้มูลสาํรองซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่สถานท่ีอ่ืน และตอ้งมีการทดสอบส่ือเก็บ

ขอ้มูลสาํรองอยา่งสมํ่าเสมอ 

  (4) ตอ้งมีการจดัทาํแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหส้ามารถกูร้ะบบกลบัคืนมาได้

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 ขอ้ 24 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 
 

 

(นายเกรียงไกร ศกัระพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 


