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---------------------------------ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ความตองการในการดูแลรักษา
ความมั่ นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพิ่ มสูงขึ้นตามไปด วย องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต างก็ ให
ความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาระบบ เพื่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศขององคกร
มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ที่มีตอระบบสารสนเทศขององคกร ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงและทาทายตอผูบริหารองคกรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบเปนอยางมาก การดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ ในป จจุ บั นได นํ าระบบคอมพิ วเตอร และระบบเครื อข ายมาใช ในการใหบริ การแก สมาชิ กและการ
ปฏิบัติงานมากขึ้ น มีการพัฒนาโปรแกรมและระบบบั ญชีคอมพิ วเตอร ใหสอดคลองกั บการดํ าเนินธุ รกิจของ
สหกรณ สหกรณออมทรัพยบางแหงมีการเชื่อมโยงกับบริการของธนาคารพาณิชย สมาชิกสหกรณสามารถรับ
เงินกูและถอนเงินฝากจากบัญชีของสมาชิกที่ เปดไว กับสหกรณผ านเครื่อง ATM ของธนาคารพาณิ ชย โดย
สหกรณจะเปนผูสงขอมูลเงินฝากและวงเงินกูฉุกเฉินที่อนุมัติมายังธนาคารลวงหนา เมื่อสมาชิกถอนเงินผาน
เครื่อง ATM ระบบจะมีขอมูลรายการถอนเงินแจงใหกับสหกรณทราบ ปจจัยสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความตอเนื่อง คือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งเปน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศใหสามารถรักษาความลับ ความครบถวนสมบูรณและความ
พรอมใช กระบวนการที่เกี่ยวของคือการกําหนดระบบควบคุม ไดแก การพิสูจนตัวตน การกําหนดสิทธิ์ การเฝา
ตรวจความมั่นคงปลอดภัย การกําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยกระบวนการตาง ๆ เหลานี้
หากไดกระทําอยางถูกตองสมบูรณ จะทํ าใหมั่นใจได วาระบบสารสนเทศที่มีอยู นั้นปฏิบัติงานไดอยางมั่นคง
ปลอดภัย
จากการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาระบบบั ญชี และระบบการควบคุ มภายในสํ าหรั บสหกรณ ที่ ใช
คอมพิวเตอรในการประมวลผลในจังหวัดพิษณุโลก ปญหาที่พบคือสหกรณทั้งหมดไมมีการกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษร ทําใหผูใชงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไมมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ สงผลใหระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางบัญชีของ
สหกรณมีความเสี่ยง ผูศึกษาจึงไดนําผลการศึกษามาจัดทํารางนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ เพื่อใหสหกรณใชเปนมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ และนํ าไปประยุ กต ใช ในการกํ าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล องกั บการทํ างานของสหกรณ สํ าหรับใช ในการควบคุ มให ระบบสารสนเทศมี ความมั่นคงปลอดภั ย
ครอบคลุมการรักษาความลับ ความครบถวน และสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ และสารสนเทศทาง
บัญชีสหกรณในระบบอยูในระดับที่ปลอดภัย
การจั ดให มี การจั ดทํ านโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด าน
สารสนเทศ เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบดานระบบสารสนเทศ และผูใชงาน
ในระบบสารสนเทศของสหกรณตระหนักรูและถือปฏิบัติอยางเครงครัด จะชวยใหการดําเนินการใด ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งชวยปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ อยางไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนงานที่ตองไดรับความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศที่กําหนด จากผูใชงานทุกฝายที่ตองทําอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ ยงอยางสม่ําเสมอ มี การปรับปรุ งให สอดคลองกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไปอย าง
รวดเร็ว นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศจึงจะเปน“เครื่องมือ”ใหกับ
ผูใชบริการ ผูดูแลระบบ ผูใชงานและผูที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทุกคน ในการดูแล
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแกสหกรณ
นโยบายและแนวปฏิบั ติในการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของสหกรณจะ
สําเร็จไดก็ตอเมื่อบุคลากรของสหกรณนั้น มีการบริหารจัดการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติงานและ
ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด มีการเสริมสรางความรูความเขาใจ การพัฒนาความรู
การสรางการตระหนักรู และการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม การพัฒนาระบบบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในสําหรับสหกรณที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล จึงจะเกิดประโยชนและสัมฤทธิผล
แกสหกรณอยางแทจริง
-----------------------------------------------------------------------

ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาในการพั ฒ นาระบบบั ญชี แ ละการควบคุ ม ภายในสํ าหรั บ สหกรณ ที่ ใ ช
คอมพิวเตอรในการประมวลผล มีกรอบในการดําเนินการที่เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัย โดยใหความสําคัญกับความเสี่ยงและผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น และสงผลให
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของสหกรณขาดความนาเชื่อถือและไมมีประสิทธิภาพ กระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ ข อเสนอแนะการควบคุ มความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข องกั บระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือข ายและ
สารสนเทศของสหกรณ มีดังตอไปนี้
1. โครงสร างและการบริ หารจั ดการ หากงานด านเทคโนโลยี สารสนเทศมิ ได มี การจั ด
โครงสรางและการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ ก็อาจกอใหเกิดความเสียหายได การบริหารจัดการดานโครงสรางที่
สหกรณควรใหความสําคัญ คือ การแบงแยกอํานาจหนาที่ การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 การแบ งแยกอํ านาจหนาที่ การแบงแยกอํ านาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ไมควรมอบหมายใหเจาหนาที่คนหนึ่งคนใด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ การมอบหมายใหเจาหนาที่คนหนึ่งคนใดปฏิบัติงานหลายหนาที่
ควบคูกันในบางกรณี ยังอาจเปนชองทางใหขอมู ลหรือการทํางานของระบบบั ญชีคอมพิ วเตอรถูกแกไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงไดโดยงาย เชน การมอบหมายเจาหนาที่พัฒนาระบบงานซึ่งควรปฏิบัติงานเฉพาะในสวนที่มีไว
สําหรับการพัฒนาระบบงาน ใหปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับสวนของการใชงานควบคูกัน ความเสี่ยงในกรณีที่
เจาหนาที่พัฒนาระบบงาน อาจแก ไขเปลี่ยนแปลงขอมูลจริงหรือการทํางานของระบบบัญชีคอมพิวเตอรได
โดยงาย เนื่องจากมีความรูความเขาใจในการทํางานของโปรแกรมตาง ๆ และโครงสรางของขอมูล เปนตน
แนวปฏิบัติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยดานสารสนเทศ คณะกรรมการ
ดําเนิ นการสหกรณ และผู ตรวจสอบกิ จการควรใหความสําคัญกับระบบการสอบยันการปฏิบัติงานระหวาง
เจาหนาที่ภายในหนวยงาน โดยไม ควรมอบหมายให เจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติ งานตลอด
กระบวนการ ทั้งนี้ หากมีขอจํากัดดานบุคลากรโดยมีความจําเปนตองมอบหมายใหเจาหนาที่คนหนึ่งคนใด
ปฏิบัติงานหลายหนาที่ควบคูกัน ไมสามารถแบงแยกหนาที่ไดอยางสมบูรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการกํากับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รายดังกลาวใหรอบคอบ
และรัดกุมเพียงพอ เชน กําหนดใหมีบันทึกการทํางาน (log files) ในระบบงานคอมพิวเตอรของเจาหนาที่ และมี
การตรวจสอบบันทึกดังกลาวอยางสม่ําเสมอ กําหนดใหมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่และติดตามดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด ไมควรใหเจาหนาที่ที่นําขอมูลเขาสูระบบงานคอมพิวเตอร เปนผูตรวจสอบและกระทบ
ยอดรายงานที่ไดจากการประมวลผลขอมูลหรือขอมูลผลลัพธ หากผูเจาหนาที่มีไมมากและขาดความรูความ
ชํานาญ การแบงแยกหน าที่จึงกลายเปนเรื่องยุ งยากในการปฏิบัติ อาจทําใหประสิ ทธิภาพในการควบคุมลด
นอยลง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรจัดใหมีการควบคุมภายในชนิดอื่นเพื่อชดเชยประสิทธิภาพที่ลด

นอยลง เชน อาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนใหมีหนาที่กํากับดูแลติดตามการปฏิบัติงาน
อยูเปนประจํา หรืออาศัยการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการเปนเครื่องมือที่ชวยในการควบคุม
1.2 การกํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ยด า น
สารสนเทศ กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร จะทําใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
จะสงผลใหการปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังลดโอกาสการปฏิบัติงานผิดพลาด ในกรณีที่มีการ
สับเปลี่ยนหนาที่และความรับผิดชอบ หรือมีการมอบหมายงานใหเจาหนาที่รายใหม
แนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศ คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ/ผูจัดการสหกรณ ควรใหความสําคัญกับความครบถวนและความชัดเจนของการกําหนด
นโยบายแนวปฏิ บั ติและขั้ นตอนการปฏิ บั ติด านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเฉพาะนโยบายและขั้ นตอนการ
ปฏิ บัติ งานที่เกี่ยวของกั บการรั กษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบคอมพิ วเตอร การพั ฒนา แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร การสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอร และการปฏิบัติงานประจําอื่น
ที่สําคัญ เสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เขากับหลักสูตรฝกอบรม
ตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมของสหกรณ เผยแพรประชาสัมพันธ/รณรงคใหความรูในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ ในลักษณะเกร็ดความรูหรือขอระวัง ในรูปแบบที่สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย
โดยมีการปรับเปลี่ยนเกร็ดความรูอยูเสมอ
1.3 การกํ ากั บดู แลและตรวจสอบการปฏิ บั ติ งาน การกํ ากั บดู แลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการอยางใกลชิด โดยผูจัดการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะทําให
การปฏิ บั ติ งานรั ดกุ ม รอบคอบ มี ความถู กต องมากขึ้ น ซึ่ งจะเป นการลดโอกาสการเกิ ดข อผิ ดพลาดหรื อ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นถูกตรวจพบและไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว ชวยปองกันการปฏิบัติงานนอกเหนืออํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ผูจัดการสหกรณ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ควรใหความสําคัญกับการรายงานการปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานถูกตอง ครบถวน เปนไปตามนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และอยูในกรอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนดไว
นอกจากนี้ ในกรณีที่สหกรณไดใชบริการงานสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอกไมวาทั้ง
ระบบงานหรือบางส วน คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ควรใหความสํ าคั ญ กับระบบการกํากับดู แลและ
ควบคุ มการปฏิ บั ติ งานของบุ คคลภายนอกเช นกั น โดยคณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ควรมี ระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกอยางรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ เชน ผูใหบริการที่ตองการสิทธิ์ใน
การเข าถึ งระบบสารสนเทศของสหกรณ จะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรเพื่อขออนุมัติจาก
ผูจัดการสหกรณหรือประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จัดใหมีการตรวจสอบบันทึกการทํางาน (log

files) ของบุคคลภายนอก กําหนดใหบุคคลภายนอกรายงานการปฏิบัติงานภายหลังที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
เปนตน
2. การรั กษาความปลอดภั ยฐานข อมู ลและระบบคอมพิ วเตอร ฐานข อมู ลของระบบ
คอมพิวเตอรเปนที่ จัดเก็บแฟมข อมูลเปนความลับของลูกคาซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ในการดําเนิ นธุรกิ จ
สหกรณจะมีขอมูลของสมาชิกซึ่งเปนขอมูลที่ไมควรเปดเผย เชน ขอมูลเลขบัตรประชาชน ขอมูลทุนเรือนหุน
ขอมูลเงินกู ขอมูลเงินรับฝาก เปนตน ซึ่งในปจจุบันสหกรณที่ใชระบบงานบัญชีคอมพิวเตอรไดจัดเก็บขอมูล
สําคัญตามที่กลาวขางตน ไวในระบบคอมพิวเตอรและในสื่อบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญ ดังนั้น
การเข าถึ งฐานข อมู ลควรจั ดให มี ระบบการรั กษาความปลอดภั ยและจะต องมี การกํ าหนดรหั สการเข าถึ ง
ฐานขอมูล ในขณะเดียวกันขอมูลในฐานขอมูลไมควรมีการเขารหัสขอมูล (Encryption) เพื่อประโยชนหากใน
อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบงานในเทคโนโลยีที่แตกตางจากไปจากเดิม หากสหกรณไมมีรหัส
ขอมูลจะทําใหไมสามารถถอดรหัสขอมูล (Decryption) ได อาจทําใหการทํางานหยุดชะงักขาดความตอเนื่อง
ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยขอมูลและระบบคอมพิวเตอร จึงเปนเรื่องที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
จะตองใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดาน
กายภาพและการปองกันความเสียหาย และการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูลและระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
ปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย ดังนี้
2.1 การรั กษาความมั่นคงปลอดภั ยทางดานกายภาพและการป องกั นความเสียหาย
เนื่องจากขอมูลสวนใหญที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณที่ ไดถูกจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร และ
ในสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นการควบคุมการเขาออกสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใช
เก็บฐานขอมูล ในการประมวลผลรวมถึงการจัดทํารายงานตาง ๆ จึงมีความสําคัญเปนอยางมากในการปองกัน
มิใหบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของเขาถึง ลวงรู แกไขเปลี่ยนแปลง หรือกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูล
และระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้การมีระบบปองกันความเสียหายจุดที่ตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรก็มีความสําคัญ
ในการปองกันมิใหขอมูลและระบบคอมพิวเตอรไดรับความเสียหายจากการบุกรุกของผูไมประสงคดีหรือภัยพิบัติ
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
แนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศ คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณและผูจัดการสหกรณ ควรใหความสําคัญกับการควบคุมการเขาออกสถานที่ตั้งคอมพิวเตอรที่
รัดกุมเพียงพอ ควรจํากัดสิทธิการเขาออกสถานที่เฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการตรวจสอบการเขา
ออกอยางสม่ําเสมอ ใหความสํ าคัญกับการจั ดใหมีระบบป องกั นความเสียหายภายในสถานที่ ตั้งของเครื่อง
คอมพิวเตอร จากภัยพิบัติตางๆ เชน ระบบปองกันไฟไหม ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน
2.2 การควบคุมการเขาถึงฐานขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอร และการปองกันการบุกรุก
ผานระบบเครือขาย (Logical Security) กรณีมีการเขาถึง ลวงรูหรือแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล การทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอรโดยบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ นั้น อาจเกิดจากบุคคลภายในของสหกรณเอง
สาเหตุ อาจมาจากการมิ ได มี ระบบป องกั นที่ ดี พอ เช น มิ ได มี การกํ าหนดรหั สผ านในการเข าสู ระบบงาน

คอมพิวเตอรอยางรัดกุม หรือกําหนดสิทธิใหแกผ ูใชงานภายในเพือเขาถึงขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอรที
มาก เกินความจําเปน เปนตน นอกจากนี้เทคโนโลยีในปจจุบันไดพัฒนาใหมีการเชื่อมตอระบบเครือขาย
ภายในกับ เครื่องขายภายนอกมากขึ้น หากสหกรณมิ ไ ด มีวิธีก ารควบคุมที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ การ
เชื่อมตอใน ลั ก ษณะดั ง กล า วก็ อ าจเป น ช อ งทางให บุ ค คลภายนอกสามารถเข า ถึ ง ฐานขอมูลและการ
ทํางานของระบบ คอมพิวเตอรผา นระบบเครือขายได รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอรอนื่ ๆ อาจผานเขามาทางการ
เชื่อมตอระบบ เครือขายและสรางความเสียหายแกขอมูลและระบบคอมพิวเตอรไดเชนกัน
แนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศ คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณและผูจัดการสหกรณ ควรใหความสําคัญกับการจัดใหมรี ะบบการตรวจสอบผ ูใชงานกอนเขาส ู
ระบบคอมพิวเตอร (Authentication) และการกําหนดใหมกี ารใสรหัสผูใชและรหัสผานกอนเขาสูระบบงาน
คอมพิวเตอร โดยรหัสผานดังกลาวควรมีการกําหนดความยาวขัน้ ต่าํ ระยะเวลาของการใชงานรหัสผาน จํานวน
ครั้งที่ยอมใหใสรหัสผานผิดและควรกําหนดรหัสผานใหมคี วามยากแกการคาดเดา นอกจากน้คี วรมีการกําหนด
สิทธิผูใชงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสําหรับในกรณีทมี่ กี ารเช่อื มตอระบบเครือขายภายในกับ
เครือขายภายนอก ตองจัดใหมีระบบปองกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เชน อุปกรณ Firewall และระบบ
ป องกั นไวรั สคอมพิวเตอร เป นต น รวมทั้งการใช รหั สผ านและสิ ทธิ ของผูใช งานควรมี การตรวจสอบอย าง
สมํา่ เสมอ ใหมีการอนุมตั ิการเขาถึงฐานขอมูลเพือ่ เปลีย่ นแปลงแกไขขอมูลโดยตรงจากผูจัดการสหกรณหรือผูที่
รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายของสหกรณอยางเหมาะสม
3. การควบคุมการพัฒนา การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร (Change
Management) โดยทัวไประบบงานคอมพิ ว เตอร มั ก มี ก ารพั ฒ นาแกไขหรือเปลียนแปลงอย ูตลอดเวลา
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้วิธีการจัดการและการ
ควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนาแกไขหรือเปล่ยี นแปลงระบบงานคอมพิวเตอร จึงเปนเร่อื งทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณตองใหความสําคัญ โดยหากไมมีวธิ ีการจัดการและการควบคุมท่รี อบคอบและรัดกุมเพียงพอ อาจทําให
ระบบงานคอมพิวเตอรมีการประมวลผลท่ไี มถูกตอง หรืออาจไมเปนไปตามความตองการของผูใ ชงาน
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยดานสารสนเทศ ควรให ความสําคัญกั บ
วิ ธี การจั ดการและการควบคุ มที่ รอบคอบและรั ดกุ มเพี ยงพอ โดยหากการพั ฒนา แก ไขหรื อเปลี่ ยนแปลง
ระบบงานคอมพิวเตอรควรมีการรองขอจากผูใชงานหรือผูรับบริการ การรองขอนั้นควรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ควรจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร และควรกําหนดใหมีการทดสอบกอนการ
ใชงานจริงทั้งจากเจาหนาที่พัฒนาระบบและผูใชงาน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานคอมพิวเตอรที่ไดรับการพัฒนา
แกไขหรือเปลี่ยนแปลง มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีการประมวลผลที่ถูกตองครบถวน และเปนไปตามความ
ต องการของผู ใช งานและผู ท่ี มีส วนเกี่ ยวของ นอกจากนี้ ควรจั ดให มีเอกสารประกอบการพั ฒนา แก ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมของระบบงานคอมพิวเตอร ที่มีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชอยูปจจุบัน
ทั้งนี้ การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอรในหลายกรณีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติตามระเบียบ

ของสหกรณ ดั งนั้ น จึ งควรมี การสอบทานระเบี ยบและกฎเกณฑ ที่ เกี่ ยวข องก อนการพั ฒนา แก ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร
4. การสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอร และการเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน สิ่งที่
สําคัญที่สุ ดในระบบสารสนเทศทางการบั ญชี สหกรณ คือ ข อมู ลที่ อยู ในโปรแกรมระบบงานหรื อระบบบั ญชี
เพราะสหกรณ ลงทุ นเพื่ อให ได มาซึ่ งข อมูลสารสนเทศที่มีความถูกตองครบถวน สะดวก รวดเร็ว นาเชื่อถื อ
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจหรือเปนขอมูลในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคได บอยครั้งที่พบวาเกิด
ความเสียหายที่มาจากสื่อบันทึกขอมูลของสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดการสื่อ
บันทึกขอมูลโดยเฉพาะ โดยรับผิดชอบดูแลรักษาสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน บนแผน CD หรือ DVD หรือ
Flash Drive หรือ Memory Card หรือ External Harddisk เปนตน ใหมีสภาพที่ครบถวนสมบูรณพรอมใช
งานมีความปลอดภัย ขอมูลที่จัดเก็บในสื่อมีความครบถวนถูกตองเชื่อถือได มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมี
การควบคุมการเลิ กใช งานอย างเหมาะสม ในการดํ าเนินธุรกิ จมีหลายกรณี ที่อาจทําใหขอมูลหรือระบบงาน
คอมพิวเตอรเสียหาย เชน การติดไวรัส การบุกรุกของผูไมประสงคดีหรือภัยพิบัติตาง ๆ หรืออาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของผูใชงาน เปนตน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรใหความสําคัญกับการสํารอง
ขอมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร รวมทั้งการเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินตาง ๆ ดังนี้
4.1 การสํ ารองข อมู ลและระบบบั ญชี คอมพิ วเตอร หากมิ ไดมี การสํ ารองข อมู ลและ
ระบบงานคอมพิวเตอรที่เพียงพอ ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ทําใหขอมูลหรือระบบบัญชีคอมพิวเตอรเสียหาย
สหกรณก็อาจไมมีขอมูลหรือระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและในเวลาที่ตองการ เพื่อการใชงานได
อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณและอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกได
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ควรใหความสําคัญ
กับความครบถวนของการสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอร วิธีการเก็บรักษาสื่อที่ใชบันทึกขอมูลและ
ระบบงานคอมพิวเตอร และมีแผนการทดสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและการทํางานของระบบงาน
คอมพิวเตอรที่ไดสํารองไว
4.2 การเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน การสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอรเพียงอยาง
เดียวอาจไมเพียงพอแกการปองกันการหยุดชะงักของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการจัดใหมีแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับ
ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณฉุกเฉิน จะทําใหการควบคุมการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ควรใหความสําคัญกับ
การจัดใหมีแผนรองรับเหตุการณ ฉุกเฉิ นตาง ๆ ซึ่งแผนดังกลาวควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน
ปฏิบัติและผูรับผิดชอบ ควรมีการสื่อสารใหเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของเขาใจและรับทราบหนาที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้งควรมีการทดสอบแผนดังกลาวเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ
5. การควบคุมการปฏิบัติงานประจําดานคอมพิวเตอร การปฏิบัติงานประจําดานระบบงาน
คอมพิวเตอรที่สําคัญ คือ การควบคุมการประมวลผลขอมูล ซึ่งการประมวลผลขอมูลที่ถูกตองและครบถวนมี
ความสําคัญตอการประกอบธุรกิจของสหกรณ ซึ่งหากมิไดมีวิธีการปฏิบัติและการควบคุมที่รอบคอบและรัดกุม

เพียงพอ อาจทําใหขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวนกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณและสมาชิกได นอกจากนี้
และงานอื่นที่สําคัญ เชน การดูแลรักษาการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การโอนยายโปรแกรมที่พัฒนาแลวสู
ระบบงานจริง การสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอรเดิมเก็บไว ซึ่งหากมิไดมีวิธีการปฏิบัติและควบคุมที่
รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ อาจกอใหเกิดความเสียหายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณได
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ผูจัดการสหกรณหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ควรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงานประจําดานคอมพิวเตอรอยางใกลชิด จัดใหมีการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งควรจัดใหมรี ะบบการรายงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานประจําดังกลาวอยางสม่ําเสมอ

-------------------------------------------------------------------------------

-รางประกาศสหกรณ...........................................
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พ.ศ..........
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ว าด วย “มาตรฐานขั้นต่ํ าในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล
พ.ศ. 2553” กําหนดใหสหกรณตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณเปนไปอยางเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ นจากการใช งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในลั กษณะที่ ไม ถูกต องและการถูกคุกคามจากภั ยตาง ๆ
สหกรณ ชื่อสหกรณ จึงไดกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
เพื่อใชเปนเครื่องมือใหกับผูใชงาน ผูดูแลระบบงาน และผูเกี่ยวของกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสหกรณ
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณ ชื่อสหกรณ ขอ (กําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแต
ละตําแหนง) ) และ ขอ (กําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการ) จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศสหกรณ ชื่อสหกรณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พ.ศ
.
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ประกาศ ระเบียบ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ไดกําหนดแลวกอนหนานี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศ
ฉบับนีใ้ หใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ 4 การจัดทํานโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศใหตอบสนองตอพันธกิจ
และนโยบายของสหกรณ
(2) มุงกําหนดแนวปฏิบัติ แนวทางแกไข หรือบทลงโทษตามความเหมาะสม หากมีการละเมิดหรือฝาฝน
แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
(3) เนนกํากับดูแลการดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกตอง
สมบูรณและพรอมใชงานอยูเสมอ
(4) เผยแพรความรูความเขาใจเพื่อสรางความตระหนักใหบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งของสหกรณเองและของ
องคกรอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมใหมีการศึกษาอยางตอเนื่อง
(5) เพื่อใหมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ

(ราง) สหกรณ...........ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ พ.ศ.........

ขอ 5 รายละเอียดของนโยบาย
(1) กําหนดผู รับผิดชอบ มีการกํ าหนดผูรั บผิ ดชอบที่ ชัดเจน ในกรณี ระบบคอมพิวเตอร หรื อข อมู ล
สารสนเทศเกิดความเสี ยหายหรื ออั นตรายใด ๆ แก สหกรณ หรือผู หนึ่ งผูใด อันเนื่องมาจากความ
บกพร อง ละเลย หรื อฝาฝ นการปฏิ บั ติ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
(2) กํ าหนดนโยบายควบคุ มการเข าถึ งหรื อควบคุ มการใช งานสารสนเทศ มี นโยบายที่ จะให บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชงาน ผูใชบริการหรือประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึง โดยใหผูใชงาน สมาชิก
และประชาชนสามารถเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการให
ความคุมครองขอมูลที่ไมพึงเปดเผย
(3) กําหนดนโยบายระบบสารสนเทศและระบบสํารองสารสนเทศ มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ที่ไดมาตรฐาน มีการแยกประเภทและการจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหมวดหมู มีระบบสํารอง
ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรที่สมบูรณพรอมใชงาน รวมทั้งมีแผนฉุกเฉินในการใชงาน
เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
(4) กําหนดนโยบายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ มีการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงรวมถึงกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง
หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในสวนที่มีผลกระทบในเนื้อหารายละเอียดสําคัญ
(5) กําหนดนโยบายการสรางความรูความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรในการ
สรางความรูความเขาใจ โดยการจัดทําคูมือ จัดฝกอบรม และเผยแพรการใชงานระบบสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอรใหแกผูใชงานทั้งภายในและภายนอก
ขอ 6 ขอกําหนดการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศ (Access Control) อยางนอย ดังนี้
(1) มีการจัดทําบัญชีทรัพยสินหรือทะเบียนทรัพยสิน และการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณ
ในการประมวลผลขอมูล โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย
(2) ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การอนุญาตการกําหนดสิทธิ์หรือการมอบอํานาจของสหกรณ
(3) กําหนดประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับชั้นความลับของขอมูลรวมทั้งระดับชั้น
การเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง
(4) มี การกํ า หนดการใช งานตามภารกิ จ และหน าที่ เพื่ อควบคุ มการเข าถึ งสารสนเทศ (Business
Requirement for Access Control)
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ขอ 7 การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการเขาถึง
ระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูที่ซึ่งไมไดรับอนุญาตอยางนอย
ดังนี้
(1) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน เพื่อใหเกิดความตระหนักความเขาใจถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึงกําหนดใหมี
มาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม
(2) การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration) ตองกําหนดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับการ
ลงทะเบียนผูใชงาน เมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียน
ของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว
(3) การบริหารจัดการสิทธิผูใชงาน (User Management) ตองจัดใหมีการควบคุมและจํากัดสิทธิ
และใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ
และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
(4) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password Management) ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม
(5) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights) ตองจัดใหมีกระบวนการ
ทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ 8 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) เพื่อปองกันการเขาถึงโดย
ไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศและการลักขโมย
อุปกรณประมวลผลสารสนเทศมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(1) การใชงานรหัสผาน (Password User) กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชใชงานในการกําหนด
รหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ
(2) การปองกันอุปกรณคอมพิวเตอรในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิ์สามารถเขาถึงอุปกรณของสหกรณในขณะที่ไมมีผูดูแล
(3) การปฏิบัติตามนโยบายควบคุมการไมทิ้งสินทรัพยสารสนเทศสําคัญไวในที่ที่ไมปลอดภัย โดย
ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อบันทึกขอมูล คอมพิวเตอร สารสนเทศ
อยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ์ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบ
สารสนเทศเมื่อไมไดใชงาน
(4) ผูใชงานอาจนําการเขารหัสมาใชกับขอมูลที่เปนความลับ
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ขอ 9 การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงบริการทาง
เครือขายโดยไมไดรับอนุญาตอยางนอย ดังนี้
(1) การใชงานบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพียง
บริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
(2) การยื น ยั น ตั ว บุ ค คลสํ า หรับ ผูใชงานที่อยูภ ายนอกสหกรณ (User Authentication for
External Connections) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชงานที่
อยูภายนอกสหกรณสามารถเขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศของสหกรณได
(3) การระบุอุปกรณบนเครือขาย ตองมีวิธีการที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขาย และควรใช
อุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน
(4) การปองกันพอรตที่ใชงานสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (Remote Diagnostic and
Configuration Port Protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชงานสําหรับตรวจสอบ
และปรับแตงระบบทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย
(5) การแบงแยกเครือขาย (Segregation in Networks) ตองทําการแบงแยกเครือขายตามกลุมของ
บริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุม ของระบบสารสนเทศ
(6) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network Connection Control) ตองควบคุมการ
เขาถึงหรือการใชงานเครือขายที่มีการใชงานรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางกัน ใหสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติการควบคุมเขาถึง
(7) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (Network Routing Control) ตองควบคุมการจัด
เสนทางบนเครือขายเพื่อใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานไหลเวียนของขอมูล
หรือสารสนเทศสอดคลองกับแนวปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง หรือการประยุกตใชงานตาม
ภารกิจ
ขอ 10 การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) เพื่อปองกันการ
เขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาตอยางนอย ดังนี้
(1) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย การเขาถึงระบบการปฏิบัติการ
ที่จะตองควบคุมโดยวิธีการพิสูจนยืนยันตัวตน
(2) ระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication) ตองกําหนดให
ผูใชมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงานและเลือกใชขั้นตอนทางเทคนิคใน
การยืนยันตัวตนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง
(3) การบริหารจัดการรหัสผาน (Password Management System) ตองจัดทําหรือจัดใหมีระบบ
บริ ห ารจั ด การรหั ส ผ า นที่ ส ามารถทํ า งานเชิ ง โต ต อบ (Interactive) หรื อ มี ก ารทํ า งานใน
ลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
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(4) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (Use of System Utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใช
งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน (Utilities) เพื่อปองกันการละเมิด หรือหลีกเลี่ยง
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว
(5) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่ง ใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น
(Session Time-Out)
(6) การจํากัดระยะเวลาการเขาถึงการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection
Time) ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สําหรับ
ระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง
ขอ 11 การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and
Information Access Control) โดยตองมีการควบคุมอยางนอย ดังนี้
(1) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (Information Access Restriction) ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงาน และผูที่นําขอมูลเขาระบบในการเขาถึงขอมูล
สารสนเทศและฟงกชันตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชัน (Application) ทั้งนี้
โดยใหสอดคลองตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว
(2) ระบบซึ่งไวตอบการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญตอสหกรณ ตองไดรับการแยกออก
จากระบบอื่น ๆ และมีความควบคุมสภาพแวดลอมของตนเอง
(3) การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ตองกําหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกันสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอร
และสื่อสารเคลื่อนที่
(4) การเขาถึง จากภายนอกสถานที่ตั้งของสหกรณตองกําหนดแนวปฏิบัติ แผนงานและขั้นตอน
ปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานของสหกรณภายนอก
ขอ 12 จัดทําระบบสํารองสําหรับระบบสารสนเทศตามแนวทางตอไปนี้
(1) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสม ใหอยูในสภาพพรอมใชงานที่เหมาะสม
(2) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถทํางานไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผนเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาว ใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) ตองมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
ระบบสํารอง และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
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(4) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง
(5) มีการปฏิบัติและทบทวนแนวทางการจัดทําระบบสํารอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 13 มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศโดยมีเนื้อหา ดังตอไปนี้
(1) ตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
สารสนเทศ (Information Security Audit Assessment) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบกิจการหรือสหกรณ
ภายนอก เพื่อใหสหกรณไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ขอ 14 ตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรือ
อันตรายใด ๆ แกสหกรณ หรือผูหนึ่งผูใดอันเนื่องมาจากความบกพรองละเลยหรือฝาฝนการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง
ที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศของสหกรณเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยงและเสียหายหรือ
อันตรายที่เกิดขึ้น
ขอ 15 แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูรักษาการตามประกาศนี้และอํานาจวินิจฉัย
ตีความในกรณีที่เกิดปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที.่ ................................................................
(........................................................)
ประธานกรรมการสหกรณ.................................

เอกสารแนบทายประกาศ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ของ สหกรณ..................................................................
พ.ศ..........................

สารบัญ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
รายละเอียดของแนวปฏิบัติ
คํานิยาม
แนวปฏิบัติในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทางดานสารสนเทศ
- บทบาทและความรับผิดชอบ
- หนาที่ความรับผิดชอบของผูด ูแลระบบ
- หนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
- การเขาถึงและควบคุมการใชงานระบบคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
- การกําหนดบริเวณที่ตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- การควบคุมการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร
- ผูดูแลระบบหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร
- ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย (Wireless Policy)
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟรวอลล (Firewall Policy)
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection
System/Intrusion Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
- การจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log)
- การปองกันไวรัสและภัยคุกคามอื่น ๆ ในการใชงานคอมพิวเตอร
- การใชเครื่องคอมพิวเตอรอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- การสรางความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน
- การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration)
- การบริหารจัดการสิทธิ์ของผูใชงาน (User Management)
- ระบบบริหารจัดการรหัสผาน (Password Management System)

หนา
1
1
1
2
4
5
6
8
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
18
19
19
20

หนา
- การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password Management)

20

- การทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights)
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย
- การใชงานบริการระบบเครือขาย
- การระบุอุปกรณบนเครือขาย
- การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ
- การแบงแยกเครือขาย
- การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย
- การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
- ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย
- การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication)
- การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนหรือโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้
(Use of System Utilities)
- การหมดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time - Out)

21

แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
- การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ
- ระบบที่ไวตอการรบกวนที่มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอการปฏิบัติงานของสหกรณ
- การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่
- การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking)
- แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
- วิธีการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน (User account) และรหัสผาน
- วิธีการบริหารจัดการรหัสผานของผูใชงานใหมีความมั่นคงปลอดภัย
- วิธีการบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ
- ตารางสรุปแนวปฏิบัติในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของสหกรณ

22
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26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
34
34
36

หนา
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
ภายนอก (Outsource)
- การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก (Outsource)
37
- แนวปฏิบัติในการควบคุมผูใหบริการภายนอก (Outsource)
38
- การควบคุมการติดตั้งซอฟตแวรใหมในระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
38
- การทบทวนการทํางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบ
39
สารสนเทศใหม
แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานของสหกรณ (Change Management)
- การรองขอใหมีการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร
40
- การปฏิบัติงานพัฒนาระบบงาน
40
- การทดสอบระบบงาน
40
- การโอนยายระบบงานเพือ่ ใชงานจริง
41
- การจัดทําเอกสารและรายละเอียดประกอบการพัฒนาระบบงานและจัดเก็บรุน (version) 41
- การทดสอบหลังการใชงาน (Post - Implementation Test)
41
- การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
41
แนวปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
- แนวปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
42
- การใชงานอินเทอรเน็ต
42
แนวปฏิบัติในการจัดทําระบบสํารองขอมูลและสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติในการจัดทําระบบสํารองขอมูลและสารสนเทศ
- การปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองขอมูล
- การทดสอบและการกูคืนระบบ
- การจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน

44
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45
45

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
- การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประเมินสถานการณความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ

47
48
49

(ราง) แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของสหกรณ์

ชื่อสหกรณ

พ.ศ.............

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ เรื่ อง นโยบายในการรั กษาความมั่ นคง
กําหนดไววาตองจัดทําแนวปฏิบัติที่สอดคลอง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ ชื่อสหกรณ พ.ศ
กับนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสหกรณ มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ชวยลดโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี ยหายต อการดําเนินงาน ทรัพยสินและบุ คลากรของสหกรณ ดังนั้ นสหกรณ
ชื่อสหกรณ จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช
เป นมาตรฐานในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศของสหกรณ ซึ่งบุคลากรของสหกรณ และ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งนี้ ไดกําหนดมาตรการ แนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติ ในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ ในเรื่องตาง ๆ ตามความจําเปน
ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
(๑) เพื่ อให เกิ ดความมั่นคงปลอดภั ยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
สหกรณ ชื่อสหกรณ
(๒) เพื่อใหมีวิธีปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสหกรณ ชื่อสหกรณ ซึ่งสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ใหแกเจาหนาที่ทุก
ระดับของสหกรณ และบุคคลที่เกี่ยวของ ถือปฏิบัติอยางเครงครัด
(๓) เพื่ อสร างความตระหนั กด านการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหแกเจาหนาที่ทุกระดับของสหกรณ ชื่อสหกรณ และบุคคลที่เกี่ยวของ
(๔) เพื่อใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ
รายละเอียดของแนวปฏิบัติ
- แนวปฏิบัติในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทางดานสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
- แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย
- แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
- แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติในการควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้ า 1

(ราง) แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของสหกรณ์

ชื่อสหกรณ

พ.ศ.............

- แนวปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
- แนวปฏิบัติในการจัดทําระบบสํารองขอมูลและสารสนเทศ
- แนวปฏิบัติในการการควบคุมการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานของสหกรณ
- แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
คํานิยาม
คํานิยามที่ใช ประกอบดวย
(1) สหกรณ หมายความวา สหกรณ ชื่อสหกรณ
(2) ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ผูจัดการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่บริหาร
จัดการและดูแลระบบสารสนเทศของสหกรณ
(3) ผูใชงาน หมายความวา เจาหนาที่/พนักงาน ลูกจางและบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหใชงาน
เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ตของสหกรณ
(4) ผูดูแลระบบ หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดูแลระบบสารสนเทศ หรือระบบเครือขาย หรือระบบคอมพิวเตอรของสหกรณ
(5) เจ าหน าที่ หมายความวา เจ าหน าที่ /พนักงาน ลู กจ าง ผู ดู แลระบบและผูบริ หารของ
สหกรณ ผูรับบริการ ผูใชงานทั่วไป
(6) สิ ทธิ์ ของผู ใช งาน หมายความว า สิ ทธิ์ ทั่วไป สิ ทธิ์ จํ าเพาะ สิ ทธิ์ พิ เศษ และสิ ทธิ์อื่ นใด
ที่เกี่ยวของกับ ระบบสารสนเทศของสหกรณ
(7) ทรัพยสิน หมายความวา สิ่งใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับสหกรณ
(8) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิ์
หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกสและทาง
กายภาพ รวมทั้งการอนุญาตสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาถึงโดยมิชอบ
เอาไวดวยก็ได
(9) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Information Security) หมายความวา การธํารงไว
ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของ
สารสนเทศรวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแก ความถูกตองแทจริง (Authenticity) ความรับผิด (Accountability) การ
หามปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และความนาเชื่อถือ (Reliability)
(10) เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย หมายความวา กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพ
ของบริการ หรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิดการฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย
หรือมาตรการ ปองกันที่ลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรูไดวาอาจเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัย
(11) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด หมายความวา
สถานการณ ด านความมั่ นคงปลอดภั ยที่ ไม พึ งประสงค หรื อไม อาจคาดคิ ด ซึ่ งอาจทํ าให ระบบของสหกรณ
ถูกบุกรุกหรือโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคาม
หน้ า 2

(ราง) แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของสหกรณ์

ชื่อสหกรณ

พ.ศ.............

(12) ระบบเครือขาย หมายความวา กลุมของคอมพิวเตอร อุ ปกรณ คอมพิ วเตอร อุปกรณ
เครือขาย และสื่อนําสัญญาณที่ถูกนํามาเชื่อมตอกันผานอุปกรณดานการสื่อสารหรือสื่ออื่นใด ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูกําหนดและทําใหผูใชในระบบเครือขายสามารถติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนและใชอุปกรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของเครือขายรวมกันได โดยเครือขายคอมพิวเตอรจะครอบคลุม
ทั้งเครือขายภายในหรือแลน (Local Area Network : LAN) เครือขายไรสายหรือไวเลสแลน (Wireless LAN :
WLAN) และเครือขายวงกวางหรือแวน (Wide Area Network : WAN) ของสหกรณ
(13) ระบบสารสนเทศ หมายความว า ระบบที่ ประกอบด วยสวนต าง ๆ ไดแก Hardware,
Software, User/People, Data และ Procedure ซึ่งทุกองคประกอบนี้ทํางานรวมกัน เพื่อกําหนดรวบรวม
จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล เพื่อสรางสารสนเทศและสงผลลัพธหรือสารสนเทศที่ไดใหกับผูใชงาน เพื่อชวย
สนั บสนุ นการทํ างาน การตั ดสินใจ การวางแผน การบริ หาร การควบคุม การวิ เคราะห และติดตามผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ
(14) ระบบงานของสหกรณ หมายความวา ระบบสารสนเทศที่ใชในการดําเนินธุรกรรมและ
การดําเนินงานของสหกรณ
(15) การใชงานอินเทอรเน็ต หมายความวา การใชบริการตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ของสหกรณ
(16) คอมพิวเตอร หมายความวา อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอเพื่อใชงานเครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่สํานักงานสหกรณ
(17) ขอมูล หมายความวา สิ่งที่ปอนเขาไปในคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนตัวเลข ขอความ คําสั่ง
ชุดคําสั่ง ซอฟตแวร แฟมขอมูล หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยูในรูปแบบประเภทตางๆ
(18) รหัสผาน (Password) หมายความวา ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลขที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(19) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หมายความวา ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความ
ระหว างกั น โดยผ านเครื่ องคอมพิ วเตอร และเครื อข ายที่ เชื่ อมโยงถึ งกั น ข อมูลที่ ส งจะเป นได ทั้ง ตั วอั กษร
ภาพถาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับคนเดียวหรือหลายคนก็ได
(20) ชุดคําสั่งไมพึงประสงคดี (Malware) หมายความวา ชุดคําสั่งที่มีผลทําใหคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอร หรือชุดคําสั่งอื่น เกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดของ
หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว
(21) หนวยงานภายนอก หมายความวา องคกรหรือหนวยงานที่สหกรณอนุญาตใหมีสิทธิ์ใน
การเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใชงานตามอํานาจและตอง
รับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล หรือหนวยงานที่สหกรณดําเนินการสงหรือเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
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แนวปฏิบัติในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทางดานสารสนเทศ
แนวปฏิบัติในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทางดานสารสนเทศ
1. ตองแบงแยกเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนการพัฒนาระบบงาน (Developer) ออกจาก
เจาหนาที่ทําหนาที่บริหารระบบ (System Administrator) ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสวนระบบคอมพิวเตอรที่ใชงาน
จริง (Production Environment)
2. ตองจัดใหมีการจัดทํารายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ (Job Description) ซึ่งระบุ
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนาที่งาน และความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละคนภายในฝาย
คอมพิวเตอรอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
3. ควรจัดใหมีเจาหนาที่สํารองในงานที่มีความสําคัญ เพื่อใหสามารถทํางานทดแทนกันได
ในกรณีจําเปน เชน ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปนตน
บทบาทและความรับผิดชอบ
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทางดานสารสนเทศ ในกรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูล
สารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ตอสหกรณหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง ละเลย
หรือฝาฝน การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ
และปองกันการเขาถึงขอมูลโดยบุคคลอื่น และการเปดเผยขอมูลสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต โดยไดกําหนด
บทบาทและ ความรับผิดชอบใหเปนไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
1. ผูจัดการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย
หรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ
2. ผู จั ดการสหกรณ หรือผูที่ได รั บมอบหมาย มีหนาที่จัดทํ าและทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ โดยกําหนดมาตรการและกํากับดูแลการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณแนบทายประกาศนี้
3. ผูดูแลระบบ มีหนาที่ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของสหกรณ ให เป นไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยด าน
สารสนเทศของสหกรณ
4. ผูใชงาน เปนผูเขาถึงและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ
ตามสิ ทธิ์ ที่ได รั บอนุ ญาต โดยใหปฏิ บั ติตามนโยบายและแนวปฏิบั ติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของสหกรณ
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูดูแลระบบ
1. จั ดทํ าบั ญชี ทรั พย สินด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยระบุ ผู รั บผิดชอบ
ในทรัพยสินอยางชัดเจน
2. บริหารจัดการทรัพยสินที่ใชสําหรับการใหบริการระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
หลักของสหกรณ เพื่อปองกันไมใหทรัพยสินเกิดความเสียหาย ใชงานไมไดหรือสูญหาย
3. เก็ บรั กษาอุ ปกรณ ของระบบคอมพิ วเตอร และระบบเครื อข ายในพื้ น ที่ ใช งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ และอนุญาตใหเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบเทานั้น
4. กําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยกําหนดสิทธิ์ใหผูใชงานสามารถใชงานไดตามภารกิจของผูใชงาน และสามารถเขาใชไดแตเพียง
งานที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น รวมทั้งดําเนินการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ
5. บริหารจัดการการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ ใหเปนไป
ดวยความเรียบร อยและมีประสิทธิภาพ หากตรวจพบสิ่งผิ ดปกติ ใหรี บดํ าเนินการแกไข รวมทั้งปองกันและ
บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในทันที ในกรณีที่สิ่งผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้นจากการใชงานของผูใชงานที่ไม
เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสหกรณ ใหรีบแจง
ผูใชงานผูนั้นใหยุติการกระทําดังกลาวในทันที และในกรณีจําเปนตองปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นตอสหกรณ ใหผูดูแลระบบพิจารณาระงับการใชงานของผูใชงานดังกลาวทันที
6. ติ ดตั้ งและเปลี่ ยนแปลงคาพารามิเตอร ตาง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสหกรณที่ไดรับมอบหมาย และทบทวนการกําหนดคาพารามิเตอรตาง ๆ อยางนอยเดือนละครั้ง
7. บริหารจัดการขอมูลคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของสหกรณสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณตอพวงใหมีความปลอดภัย
8. จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log File) ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของ สหกรณ
เพื่ อใหขอมูลจราจรทางคอมพิ วเตอร สามารถระบุ ตั วผูใช งานนับตั้งแตเริ่มใชงานและตองเก็บรักษาไวอยาง
ครบถวน ถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550
9. ไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการเขาถึงขอมูลของผูใชงานที่ใชงานระบบคอมพิวเตอร
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
10. ไมเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไมเปดเผยให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
11. คืนทรัพยสินของสหกรณ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของตนในทันทีที่พนจากหนาที่
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําการตรวจสอบการคืนทรัพยสิน
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User Responsibilities) เพื่อปองกันการเขาถึง
และใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู
หรือการลักลอบ ทําสําเนาขอมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ มีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. การใชงานรหัสผาน (Password Use) ผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสหกรณ ควรปฏิบัติตามขอกําหนดในการใชงานรหัสผาน ดังนี้
(1) ผูใชงานควรตั้งรหัสผานที่ยากตอการเดาโดยผูอื่น
(2) ผูใชงานไมเปดเผยรหัสผานของตนเอง
(3) ผูใชงานควรจัดเก็บรหัสผานไวในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
(4) ผูใชงานควรเปลี่ยนรหัสผานโดยทันทีเมื่อทราบวารหัสผานของตนอาจถูกเปดเผยหรือ
ลวงรูโดยผูอื่น
(5) ผูใชงานควรตั้งรหัสผานที่มีความยาวเกินกวาขั้นต่ํากําหนดไว
(6) ผูใชงานควรตั้งรหัสผานที่มีเทคนิคที่งายตอการจดจํา
(7) ผูใชงานไมควรตั้งรหัสผานจากคําที่ปรากฏในพจนานุกรม
(8) ผูใช งานควรหลีกเลี่ ยงการตั้งรหั สผานที่ประกอบด วยอั กขระที่เรี ยงกัน เช น 1234,
ABCD หรือกลุมของตัวอักขระที่เหมือนกัน เชน 99999 , aaaaa เปนตน
(9) ผูใชงานควรเปลี่ยนรหัสผานตามรอบระยะเวลาที่กําหนด หรืออยางนอยทุกๆ ๖ เดือน
(10) ผูใชงานควรเปลี่ยนรหัสผานโดยไมใชรหัสผานเดิมที่เคยตั้งมาแลว
(11) ผูใชงานควรเปลี่ยนรหัสผานชั่วคราวที่ไดรับโดยทันทีครั้งแรกที่ทําการบันทึกเขาสู
ระบบงาน
(12) ผูใชงานไมควรกําหนดใหทําการบันทึกรหัสผานหรือจดจํารหัสผานของตนเองไว
เพื่อความสะดวกของตนเองเมื่อทําการเขาสูระบบงาน (Login) ในภายหลัง
(13) ผูใชงานไมควรใชรหัสผานของตนรวมกับผูอื่น
(14) ผูใชงานควรหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานเดียวกันสําหรับระบบงานตาง ๆ ที่ใชงาน
2. การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ
(1) ผูใชงานควรออกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ โดยทันที
เมื่อเสร็จสิ้นงาน เชน ออกจากระบบงานแลวปดเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องโนตบุกที่ใชงาน
(2) ผูใชงานควรล็อค (Lock) อุปกรณที่สําคัญเมื่อไมไดใชงานหรือปลอยทิ้งไวโดยไมไดดูแล
ชั่วคราว
(3) ผูใชงานควรปองกันผูอื่นเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของตน โดยใสรหัสผานใหถูกตองกอนเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
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(4) ผูใชงานและผูดูแลระบบตองตั้งใหเครื่องคอมพิวเตอรล็อค (Lock) หนาจอ หลังจากที่
ไมไดใชงานมาชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 15 นาที หลังจากที่มีการล็อค (Lock) หนาจอแลวนั้น ตองใสรหัสผานให
ถูกตองจึงจะสามารถเปดหนาจอเพื่อเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบงานได
(5) ผูดูแลระบบตองสรางความตระหนักเพื่อใหเจาหนาที่เขาใจในมาตรการปองกันที่ได
กําหนดไวนั้น
(6) ปดเครื่องคอมพิวเตอร (Personal Computer) ที่ตนเองใชงานอยู เมื่อใชงานประจําวัน
เสร็จสิ้นหรือไมมีการใชงานนานเกินกวา 1 ชั่วโมง เวนแตเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่
ใหบริการ ซึ่งตองใชงานตลอด 24 ชั่วโมง
3. การควบคุมทรัพยสินสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอรการควบคุมทรัพยสิน
สารสนเทศ (Clear Desk and Clear Screen Policy) ตองควบคุมไมใหทรัพยสินสารสนเทศ ไดแก เอกสาร
สื่อบันทึกขอมูลและแฟมขอมูล เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศ
อยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซึ่งไมมีสิทธิ์โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู ใช งานต องป องกั นทรั พย สิ นของสหกรณ และควบคุ มไม ให มี การทิ้ งหรื อปล อย
ทรัพยสินสารสนเทศที่สําคัญใหอยูในสถานที่ที่ไมปลอดภัยโดยใหครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ประกอบดวย
- การจัดการบริเวณโดยรอบ
- การควบคุมการเขา - ออกพื้นที่
- การจัดการบริเวณของการเขาถึง การสงผลิตภัณฑโดยบุคคลภายนอก
- การจัดวางอุปกรณ
- ระบบและอุปกรณสนับสนุนการทํางาน
(2) การปองกันตองมีความสอดคลองกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- แนวทางการจัดหมวดหมูสารสนเทศและการจัดการกับสารสนเทศ
- กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่น ๆ
- วัฒนธรรมองคกร
(3) ตองมีการปองกันเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบงานของสหกรณกอนเขาใชงานโดยใช
กลไกการพิสูจนยืนยันตัวตนที่เหมาะสม
(4) ตองมีการกําหนดขอบเขตของการปองกัน ดังนี้
- ทุกคนตองตระหนักและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อปองกันทรัพยสินของสหกรณ
- จัดเก็บเอกสาร ขอมูลในการทํางาน ขอมูลสําคัญหรือลับหรือสื่อบันทึกขอมูล ไวใน
สถานที่ที่มีความปลอดภัยภายหลังจากใชงานเสร็จ เชน เก็บไวในตูที่ล็อคกุญแจได เปนตน
- ลงชื่อออกจากระบบทันที เมื่อจําเปนตองปลอยทิ้งโดยไมมีผูดูแล
- ล็อคเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อไมไดใชงาน
- ปองกันเครื่องโทรสารที่ใชในการติดตอสื่อสารหรือสงขอมูลสําคัญ เมื่อไมมีผูใชงาน
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- ปองกันตูหรือบริเวณที่ใชในการรับสงเอกสารไปรษณีย
- ป องกั นไม ใหผู อื่นใชอุปกรณดังตอไปนี้โดยไมไดรับอนุญาต ได แก กลองดิจิตอล
เครื่องถายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เปนตน
- นําเอกสารสําคัญหรือเอกสารลับออกจากเครื่องพิมพทันทีที่พิมพงานเสร็จ
- ในกรณีที่ตองการนําทรัพยสินสารสนเทศตาง ๆ เชน เอกสาร สื่อบันทึก คอมพิวเตอร
หรือสารสนเทศออกจากสหกรณ ตองขออนุมัติจากผูจัดการสหกรณหรือผูที่รับการมอบหมายกอนทุกครั้ง
(6) ผูดูแลระบบตองจัดทําบัญชีทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยระบุผูรับผิดชอบในทรัพยสินอยางชัดเจน
(7) ผูดูแลระบบตองบริหารจัดการทรัพยสินที่ใชสําหรับการใหบริการระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายหลักของสหกรณ เพื่อปองกันไมใหทรัพยสินเกิดความเสียหายใชงานไมไดหรือสูญหาย
(8) ผูดูแลระบบตองเก็บรักษาอุปกรณของระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ในพื้นที่
ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอนุญาตใหเขาถึงไดเฉพาะผูดูแลระบบเทานั้น
(9) การทําลายขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีวิธีการ ดังนี้
เมื่อตองทําลายขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําลายขอมูลจะตองเปน
ผูดําเนินการ โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
ประเภท
สื่อบันทึกขอมูล
Flash Drive,
Memory Card
กระดาษ
แผน CD/DVD
เทป
ฮารดดิสก

วิธีการทําลาย
ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหาย
ใชการหั่นดวยเครื่องหั่นทําลายเอกสาร
ใชการหั่นดวยเครื่องหั่นทําลายเอกสาร
ใชวิธีการทุบหรือบดใหเสียหายหรือเผาทําลาย
ใชการทําลายขอมูลบนฮารดดิสกดวยวิธีการฟอรแม็ต (Format)
ตามมาตรฐานการทําลายขอมูลบนฮารดดิสกของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาDOD 5220.33-M (ซึ่งมีการ
เขียนทับขอมูลเดิมเปนจํานวนหลายรอบ)

การเขาถึงและควบคุมการใชงานระบบคอมพิวเตอรหรือสารสนเทศ
ตองจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ ในการควบคุมการเขาถึงอยางเปนลายลักษณอักษรและ
ปรับปรุงอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยการจัดทํานโยบายนี้ จะพิจารณาจากความตองการทางการปฏิบัติงาน และ
ทางดานความมั่นคงปลอดภัยในการเขาถึงทรัพยสินสารสนเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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(1) การควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control)
- ตองจัดทํานโยบายการใชงานบริการเครือขาย (Policy on Use of Network Services)
ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการระบุวาบริการใดที่อนุญาตใหผูใชงานสามารถใชงานได
บริการใดไมสามารถใชงานได
- ตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตนสําหรับผูใชงานที่อยูภายนอกสหกรณ (User Authentication
for External Connections) กอนที่จะอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายและระบบ
สารสนเทศของสหกรณได
- ตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตนอุปกรณบนเครือขาย (Equipment Identification in
Networks) ใหสามารถระบุและพิสูจนตัวตน เพื่อบงบอกวาการเชื่อมตอนั้นมาจาก
อุปกรณหรือสถานที่ที่ไดรับอนุญาตแลว
- ตองมีการแบงแยกเครือขาย (Segregation in Networks) ตามกลุมของบริการ
สารสนเทศที่ใชงาน กลุมของผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ
- ตองมีการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (Network Connection Control)
โดยตองจํากัดผูใชงานในการเชื่อมตอทางเครือขายระหวางองคกร การเชื่อมตอตอง
เปนไปตามนโยบายในการควบคุมการเขาถึงและขอกําหนดที่แอพพลิเคชั่นที่ใชงาน
ทางการปฏิบัติงานไดระบุไว
- ตองมีการควบคุมการกําหนดเสนทางบนเครือขาย (Network Routing Control)
เพื่อควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขายและการไหลเวียนของสารสนเทศบนเครือขาย
ใหเปนไปตามนโยบาย ในการควบคุมการเขาถึง
(2) การควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
- ตองมีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขาถึงระบบอยางมั่นคงปลอดภัย (Secure
log-on Procedures) สําหรับการเขาถึงหรือการเขาใชงานระบบปฏิบัติการ
- ตองมีการระบุและพิสูจนยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and
Authentication) โดยตองจัดใหผูใชงานมีขอมูลสําหรับระบุตัวตนในการเขาใชงาน
ระบบที่ไมซ้ําซอนกันและตองจัดใหมีกระบวน การพิสูจนยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน
ระบบตามขอมูลระบุตัวตนที่ไดรับ
- ตองจัดใหมีระบบบริหารจัดการรหัสผาน (Password Management System) ที่มี
การควบคุมการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ
- ตองมีการจํากัดและควบคุมการใชงานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (User of System
Utilities) เพื่อปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได
กําหนดไวหรือมีอยูแลว
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- ตองกําหนดใหมีการหมดเวลาการใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time - Out)
โดยกําหนดใหระบบตัดการใชงานของผูใชงาน เมื่อผูใชงานไมไดใชงานระบบมาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง
- ตองมีการจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (Limitation of Connection
Time) ของระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสูง
(3) การควบคุมการเขาถึงแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ (Application and information
Access Control)
- ต องมี การจํ า กั ด การเข า ถึ ง สารสนเทศและฟ ง ก ชั่ น ต าง ๆ ของแอพพลิ เ คชั่ น
(Information Access Restriction) โดยการเข าถึงจะต องแยกตามประเภทของ
ผูใชงาน
- ตองมีการแยกระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสูง (Sensitive system isolation)
ไวในบริเวณที่แยกตางหากออกมาสําหรับระบบนี้โดยเฉพาะ
4. ผูใชงานอาจนําการเขารหัสมาใชกับขอมูลที่เปนความลับโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) ทําการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุระดับความสําคัญ และระดับความลับที่เหมาะสม
สําหรับขอมูลที่จําเปนตองปองกัน
(2) กําหนดหลักการทั่วไปสําหรับการปองกันขอมูลโดยใชการเขารหัสขอมูล
(3) ตองมีการเชื่อมตอโดยการเขารหัส ผานโปรโตคอล https สําหรับระบบสารสนเทศแบบ
Web Application เพื่อเปนการเขารหัสขอมูลที่สงระหวางบราวเซอรและเว็บเซิรฟเวอร
(4) จํานวนชองทางที่เหมาะสมกับสหกรณ ที่สามารถเขาถึงไดดังตอไปนี้
- ติดตอดวยตนเอง เขาถึงไดในเวลาราชการ
- ระบบโทรศัพทเขาถึงไดในเวลาราชการ
- หนังสือหรือบันทึกขอความเขาถึงไดทุกชวงเวลา)
- ระบบเครือขายภายใน (เขาถึงไดทั้งในและนอกเวลาราชการ)
- ระบบอินทราเน็ต (เขาถึงไดทั้งในและนอกเวลาราชการ)
- ระบบอินเทอรเน็ต (เขาถึงไดทุกชวงเวลา)
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (เขาถึงไดทุกชวงเวลา)
- เว็บไซต (เขาถึงไดทุกชวงเวลา หรือ ในชวงเวลาพิเศษที่กําหนดเวลา)
- การประชุมทางไกล (เขาถึงไดในเวลาราชการ และชวงเวลาพิเศษเปนรายครั้ง)
(5) กําหนดวิธีการในการบริหารจัดการและการใชงานกุญแจสําหรับการเขารหัสขอมูล ดังนี้
- วิธีการปองกันกุญแจที่ใชสําหรับการเขารหัสขอมูล
- วิ ธี การกู คื นข อมู ลที่ ถู กเข ารหั สไว ในกรณี ที่ กุ ญแจเกิ ดการสู ญหายหรื อถู กทํ าให
เสียหาย
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- บทบาทและผูมีหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการเขารหัสขอมูล ประกอบดวย ผูทํา
หน าที่ควบคุ มและดู แลกุญแจ การสร างกุ ญแจ ผู ทําหน าที่ทําลาย ผูใช งาน ผู ทํ า
หนาที่จัดการกรณีกุญแจเกิดการสูญหาย
(6) ระบุขอมูลเกี่ยวกับการเขารหัสขอมูลที่เปนความลับ หรือวิธีการรักษาความลับของ
ขอมูล ดังนี้
- ตองแสดงชั้นความลับบนไฟลขอมูลลับ และแสดงชั้นความลับกับทุกหนาของไฟล
ดังกลาว
- ปองกันไฟลขอมูลลับที่จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรดวยการใชการเขารหัสขอมูล
ตามมาตรฐานที่สหกรณกําหนด
- ปองกันไฟลขอมูลลับที่จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตนเองใชงาน โดยการกําหนด
รหัสผานสําหรับไฟลที่มีการใชงาน
(7) หาม Share ไฟลขอมูลลับบนเครือขายของสหกรณ เพื่ออนุญาตใหผูอื่นเขาถึงได
(8) ตรวจสอบการทํางานของระบบปองกันไวรัสอยางสม่ําเสมอ ในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ในการจัดเก็บไฟลขอมูล วามีการทํางานปองกันไวรัสตามปกติและมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันหรือไม
(9) ตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตนเองใชงาน วามีการติดตั้งโปรแกรม
แกไขชองโหวของซอฟตแวร (Update Version/Update Program) ในเครื่องตามปกติหรือไม
(10) ดําเนินการสํารองไฟลขอมูลลับในเครื่องคอมพิวเตอรที่ตนเองใชงานอยางสม่ําเสมอ
หรือตามความจําเปน
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานกายภาพและสิง่ แวดลอม
การกําหนดบริเวณที่ตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การกําหนดบริเวณที่ตองมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูจัดการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่กําหนดพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณตามความสําคัญของอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล
เพื่อจุดประสงคในการเฝาระวัง การควบคุม การรักษา ความมั่นคงปลอดภัย จากผูที่ไมไดรับอนุญาต รวมทั้ง
ปองกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
2. การกําหนดและจําแนกบริเวณพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สหกรณ ประกอบด วย พื้ นที่ ส วนต าง ๆ ตามตํ าแหน งของพื้ นที่ใช งาน แบ งออกเป นพื้ นที่ ทํ างานทั่ วไปของ
เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูดูแลระบบ พื้นที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และจัดเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร พื้นที่ติดตั้งอุปกรณระบบเครือขาย (Network Equipment area) พื้นที่หองควบคุมระบบ
ไฟฟาสํารอง
3. การกํ าหนดสิ ทธิ์ ใหกับเจาหนาที่ ใหสามารถมีสิทธิ์เขาถึงพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายและทําการปรับปรุงรายการผูมี
สิทธิ์เขา - ออกพื้นที่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร
การควบคุมการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูดูแลระบบจัดทําเอกสารแบบฟอรมการบันทึกการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและ
คอมพิวเตอรสหกรณ ซึ่งตองระบุรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน พื้นที่หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ไดรับสิทธิ์ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ และบันทึกการเขา - ออก
พื้นที่ใชงานอยางสม่ําเสมอ
2. ผูดูแลระบบตรวจสอบการบันทึกการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร
สหกรณทุกครั้งที่มีการใชงาน และบันทึกรายการอุปกรณใหถูกตอง โดยผูดูแลระบบจะตองอยูกับบุคคลที่มา
ติดตอตลอดเวลา รวมทั้ง ตรวจสอบการบันทึกการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอรของ
สหกรณเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ผูดูแลระบบควรมีระบบปองกันและตรวจสอบการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและ
คอมพิวเตอรอยางปลอดภัย เชน ติดบัตรแสดงตนวาเปนผูไดรับสิทธิ หรือสมารทการด (Smart card) เปนตน
4. ผู ใช งานที่ ตองการเข าใชห องปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอรสหกรณ จะต องขอ
อนุญาตและบันทึกการเขา - ออกพื้นที่ทุกครั้ง
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5. หากมี บุคคลอื่นที่ไมใชผู ใชงาน ขอเขาใช หองปฏิบั ติการเครื อขายและคอมพิวเตอรของ
สหกรณ โดยมิไดขอสิทธิ์ในการเขาพื้นที่นั้นไวเปนการลวงหนา ผูดูแลระบบตองตรวจสอบเหตุผลและความ
จําเปน กอนอนุญาตและจดบันทึกการเขา - ออกไวเปนหลักฐาน ทั้งในกรณีที่อนุญาตและไมอนุญาตใหเขาพื้นที่
ผูดูแลระบบหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร
ผูดูแลระบบหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สิทธิ์ในการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร ของเจาหนาที่แตละคน
ตองไดรับ การอนุมัติจากผูจัดการสหกรณหรือผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร โดยสิทธิ์ของเจาหนาที่แต
ละคนขึ้นอยูกับหนาที่การปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอรของสหกรณ และจัดใหมี
การทบทวนสิทธิอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. การเขาถึงหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอรของสหกรณ ตองมีการลงบันทึกไวใน
เอกสารแบบฟอรมการเขา - ออกทุกครั้ง
3. ตองจัดทําระบบการจัดเก็บบันทึกการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร
สหกรณไวดวย
4. กรณีเจาหนาที่ที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของประจํามีความจําเปนตองเขา - ออกหองปฏิบัติการ
เครือขายและคอมพิวเตอรของสหกรณ ผูดูแลระบบจะตองควบคุมอยางรัดกุม
ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู ติ ดต อจากหน วยงานภายนอกต องติ ดบั ตรผู ติ ดต อ ตรงจุ ดที่ สามารถเห็ นได ชั ดเจน
ตลอดเวลาที่อยูในสหกรณ
2. ผู ติ ดต อจากหน ว ยงานภายนอก ที่ นํ าอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร หรื ออุ ป กรณ ที่ ใช ในการ
ปฏิบัติงานเขามาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร ตองลงบันทึกรายการอุปกรณ ตามที่
ระบุไวในเอกสารแบบฟอรมการเขา - ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอรใหถูกตองชัดเจน
3. ผูติดตอจากหนวยงานภายนอก ตองคืนบัตรผูติดตอกับผูดูแลระบบ ซึ่งผูดูแลระบบตอง
ตรวจสอบการคื นบั ตร และตรวจสอบการลงบั นทึ กตามเอกสารแบบฟอร มการเข า - ออกห องปฏิ บั ติ การ
เครือขายและคอมพิวเตอรของสหกรณทุกครั้ง
4. ผูดูแลระบบควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึกในเอกสารแบบฟอรมการเขา ออกหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอรของสหกรณเปนประจําทุกเดือน
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แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย (Wireless Policy)
1. แนวกําหนดเครือขายไรสายนี้ครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของสหกรณ และ
เครื อข ายข อมู ลทั้งหมด รวมถึ งเส นทางที่ขอมูลอาจเดินทาง ซึ่ งไม อยูในเครือข ายอิ นเทอรเน็ตทุ กเส นทาง
Wireless Policy อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีใหม และกระบวนการที่สอดคลองและเหมาะสม
2. ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้ง และกําหนดคาการใหบริการ และการ
เชื่อมตอเครื่องไรสายทั้งหมด
3. การจัดการจุ ดเชื่ อมต อไร สายในพื้ นที่สหกรณ จะต องถู กตรวจสอบอุปกรณติดตั้ ง และ
กําหนดคาโดยผูดูแลระบบเทานั้น
4. ทุกจุดเชื่อมตอเครือขายไรสายและอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน Access Point จุดเชื่อมตอ
สายสัญญาณ Switch จะตองมีความปลอดภัย มีรูปแบบในการจัดเก็บและเขาถึงอุปกรณ
5. ฟงกชันที่ใชในการตั้งคาของจุดเชื่อมตอจะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่มีหนาที่ในการ
ดูแลระบบ
6. จุดเชื่อมตอจะตองมีการกําหนดคา Gateway ที่เปนคาที่กําหนดไวของเครือขายเฉพาะ
สวนเทานั้น
7. ผูดูแลระบบตองเปลี่ยนชื่อเครือขายไรสาย (คา SSID : Service Set Identifier) ที่ถูก
กําหนดเปนคาเริ่มตน (Default) มาจากผูผลิตทันทีที่นําอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) มาใชงาน
8. ชื่อเครือขายไรสายที่กําหนด จะตองถูกตองตามรูปแบบ และจะตองไมมีการบงบอก หรือ
แสดงตําแหนงของสายที่จุดเชื่อม LAN หรือ ชื่ออื่นๆ
9. ชื่อเครือขายไรสายจะตองถูกยกเลิกคาการสงสัญญาณกระจายในเครือขาย (Broadcast)
ยกเวนจุดที่ไดรับอนุญาต
10. อุปกรณตาง ๆ จะไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไรสายได จนกวาจะสามารถระบุชื่อ
เครือขายไรสายที่ถูกตอง ในกรณีที่มีการยกเลิกคาการ Broadcast
11. เลือกใชเทคโนโลยี Authentication และมีการกําหนดคาการเขารหัสในการเชื่อมตอ
12. อุปกรณที่ใชในการเขาถึงเครือขายของสหกรณ จะตองรองรับมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
สถานะการณปจจุบันของสหกรณ การเชื่อมตอจะตองมีซอฟตแวรปองกันไวรัส
13. ทุกจุดเชื่อมจะตองกําหนดรหัสผานเพื่อเขาใชงาน คุณลักษณะการจัดการรหัสผานนี้จะ
ถูกเก็บไวและสงในรูปแบบที่เขารหัส
14. อุปกรณเครือขายไรสายทั้งหมดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
15. หามไมใหเจาหนาที่หรือทีมงานเครือขายบอกคาติดตั้งของเครือขายไรสายกับผูใชงาน
หรือบุคคลภายนอก
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16. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการยุติการเชื่อมตอเครือขายไรสายของอุปกรณทุกชนิด ที่ไมเปนไป
ตามนโยบายหรือมีความเสี่ยงตอระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชลวงหนา
17. ผูละเมิดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายไรสาย จะถูกระงับการใช
งานอินเทอรเน็ตทันที
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไฟรวอลล (Firewall Policy)
1. ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการบริหารจัดการ การติดตั้งและกําหนดคาของไฟรวอลลทั้งหมด
2. การกําหนดคาเริ่มตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธทั้งหมด
3. ทุกเสนทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตที่ไมอนุญาตตามนโยบาย จะตอง
ถูกปดกั้นโดยไฟรวอลล
4. คาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรวอลล เชน คาพารามิเตอร การกําหนดคาใชบริการและ
การเชื่อมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
5. การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลล จะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
จัดการเทานั้น
6. การกําหนดนโยบายในการใหบริการอินเทอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร ลูกข าย จะเป ด
พอรตการเชื่อมตอ พื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางสหกรณอนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมีความจําเปนที่จะใชงาน
พอรตการเชื่อมตอนอกเหนือ ที่กําหนดจะตองไดรับความยินยอมจากสหกรณ
7. การกํ าหนดคาการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอร แม ขายในแต ละสวนของเครื อข าย
จะตองกําหนดคา อนุญาตเฉพาะพอรตการเชื่อมตอที่จําเปนตอการใหบริการเทานั้น โดยจะตองถูกระบุใหกับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เปนรายเครื่องที่ใหบริการจริง
8. จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตางๆ ของอุปกรณไฟรวอลลเปนประจําทุกสัปดาห
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคา
9. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบงานสารสนเทศตาง ๆ จะตองไมอนุญาตใหมี
การเชื่อมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปนโดยจะตองกําหนดเปนกรณีไป
10. สหกรณมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือปดกั้นการใชงานของคอมพิวเตอรลูกขายที่มีพฤติกรรมการ
ใชงานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัย จนกวาจะไดรับการ
แกไข
11. การเชื่อมตอในลักษณะของการเขาใชระบบคอมพิวเตอรระยะไกล (Remote Login) จาก
ภายนอกมายังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรืออุปกรณเครือขายภายในของสหกรณ จะตองบันทึกรายการของ
การดําเนินการ ตามแบบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูจัดการสหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
12. ผู ละเมิ ดนโยบายการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของไฟรวอลล จะถู กระงั บการใชงาน
อินเทอรเน็ตทันที
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System/Intrusion
Prevention System Policy : IDS/IPS Policy)
1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS Policy) เปนนโยบาย
การติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือขาย เพื่อปองกันทรัพยากรระบบ
สารสนเทศและขอมูลบนเครือขายภายในสหกรณ ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย พรอมกับบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS Policy) ครอบคลุม
ทุกโฮสตในเครือขายของสหกรณ และเครือขายขอมูลทั้งหมด รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดิ นทาง ซึ่งไมอยู
ในเครือขายอินเทอรเน็ตทุกเสนทาง
3. ระบบทั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากอินเทอรเน็ตหรือที่สาธารณะจะตองผานการตรวจสอบ
จากระบบตรวจจับการบุกรุก
4. ระบบทั้งหมดในเขตปลอดภัย (De Militarized Zone : DMZ) จะตองไดรับการตรวจสอบ
รูปแบบการใหบริการกอนการติดตั้งและเปดใหบริการ
5. โฮสตและเครือขายทั้งหมดที่มีการสงผานขอมูลผานระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS)
จะตองมีการบันทึกผลการตรวจสอบ
6. มีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณ
ขอมูลเขาใชงาน เครือขายเปนประจําทุกวันโดยผูดูแลระบบ
7. ระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) จะทํางานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของไฟรวอลล ที่ใช
ในการเขาถึงเครือขายของระบบสารสนเทศตามปกติ
8. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีการติดตั้งแบบ Host - Based IDS จะตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลประจําวัน
9. พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรมหรือเหตุการณทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงตอการบุกรุก การโจมตี
ระบบ พฤติกรรมที่ นาสงสัย หรือการพยายามเข าระบบ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็ จ
จะตองมีการรายงานใหประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบทันทีที่ตรวจพบ
11. พฤติกรรมกิจกรรมที่นาสงสัย หรือระบบการทํางานที่ผิดปกติที่ถูกคนพบ จะตองมีการ
รายงานใหประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบภายใน 1 ชั่วโมงที่ตรวจพบ
12. มี รู ปแบบการตอบสนองต อเหตุ การณ ที่ เกิ ดขึ้ น ได แก รายงานผลการตรวจพบของ
เหตุการณตาง ๆ ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายที่ตรวจพบ ปองกันเหตุการณ
ที่อาจเกิดอีกในอนาคตและดําเนินการตามแผน
13. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการยุติการเชื่อมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการบุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชลวงหนา
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14. ผู ที่ ถู กตรวจสอบว าพยายามกระทํ าการอั นใดที่ เป นการละเมิ ดนโยบายของสหกรณ
การพยายามเขาถึง ระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทํางานของระบบสารสนเทศ
จะถูกระงับการใชเครือขายทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.วาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือเปนการกระทําที่สงผลใหเกิดความเสียหายตอขอมูล
และทรัพยากรระบบของสหกรณจะตองถูกดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
การจัดเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log)
1. จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ไวในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถรักษาความ
ครบถวน ถูกตอง แท จริ ง ระบุตั วบุ คคลที่ เข าถึ งสื่ อดั งกล าวได และขอมูลที่ใชในการจัดเก็บต องกําหนดชั้ น
ความลับในการเขาถึง
2. กําหนดใหมีการบั นทึกใหมีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบั ติงานของ
ผูใชงาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก เชนบันทึกการเขา-ออกระบบ
บันทึก การพยายามเขาสูระบบ ฯลฯ เพื่อประโยชนในการใชตรวจสอบและตองเก็บบันทึกไว 90 วัน นับตั้งแต
การใชงานสิ้นสุดลง
3. ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตางๆ และจํากัดสิทธิการเขาถึงบันทึก
เหลานั้นใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
การปองกันไวรัสและภัยคุกคามอื่น ๆ ในการใชงานคอมพิวเตอร
1. ผูใชงานควรทําการสํารองขอมูลสําคัญที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูล เชน
บนแผน CD หรือ DVD หรือ Flash Drive หรือ Memory Card หรือ External Harddisk หรือ Could เปนตน
เพื่อลดปญหาการกูคืนขอมูลที่ถูกทําลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร
2. หามผูใชงานปรับแตง หรือยกเลิกการทํางานของซอฟตแวรปองกันไวรัสที่ไดติดตั้งไว
3. ผูใชงานควรมีสวนรวมในการบํารุงรักษาซอฟตแวรปองกันไวรัสที่ใช โดยตรวจสอบวามีการ
ปรั บปรุ งซอฟต แวร ป องกั นไวรั สให ทันสมัยอยูเสมอ และแจงใหผู มีหนาที่รับผิดชอบทราบหากไม สามารถ
ปรับปรุงซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยได
4. ผูใชงานตองแจงใหมีหนาที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบวาคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่ใชมี
พฤติกรรมผิดไปจากปกติ หรือเมื่อสงสัยวามีการติดไวรัส
5. ผูใชงานตองตรวจสอบขอมูลหรือโปรแกรมที่ไดรับจากผูอื่นทุกครั้ง เมื่อมีการติดตั้งหรือใช
งานดวยซอฟตแวรปองกันไวรัส และหากตรวจพบไวรัสจะตองรีบจัดการทําลายไวรัสโดยเร็วที่สุด หากไมสามารถ
กําจัดไวรัสที่ติดมากับขอมูลหรือโปรแกรมนั้น หามทําการเปดขอมูลหรือติดตั้งโปรแกรมลงไปบนเครื่องที่ใชงาน
อยูเด็ดขาด
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การใชเครื่องคอมพิวเตอรอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
1. ห ามผู ใชงานติดตั้ งซอฟต แวร คอมพิวเตอร ใด ๆ ลงบนเครื่ องคอมพิ วเตอร หากมี ความ
จําเปนในการติดตั้งซอฟตแวรจะตองแจงใหผูดูแลระบบทราบ
2. หามผูใชงานติดตั้งอุปกรณเครือขายเพิ่มเติม เวนแตจะใหผูดูแลระบบดําเนินการให
3. ผูใชงานที่ตองการนําคอมพิวเตอรมาใชงานภายใตเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่
สหกรณจัดสรรให จะตองมีซอฟตแวรปองกันไวรัสซึ่งสามารถปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และตองสามารถ
ตรวจจับโปรแกรมไมประสงคดี (Malware) อื่น ๆ เชน Spyware ไดดวยหรือแจงผูดูแลระบบใหทําการติดตั้ง
ซอฟตแวรปองกันไวรัสให
4. หามผูใชงานใชโปรแกรมประเภทดักจับขอมูลผูใชงานบนเครือขาย
การสรางความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานสารสนเทศ
1. เสริมเนื้อหาแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เขากับหลักสูตร
ฝกอบรมตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมของสหกรณ
2. เผยแพรประชาสัมพันธ/รณรงคใหความรู ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ในลักษณะเกร็ดความรูหรือขอระวัง ในรูปแบบที่สามารถเขาใจและนําไปปฏิบัติไดงาย โดยมีการปรับเปลี่ยน
เกร็ดความรูอยูเสมอ
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แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (user access management) มี
วิธีการปฏิบัติ ดังนี้
การลงทะเบียนผูใชงาน (User Registration)
1. จั ดทํ าแบบฟอร มการลงทะเบี ยนผูใช งาน สําหรับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารของสหกรณ โดยตองระบุขอมูลพื้นฐานเปนอยางนอย ดังนี้ ชื่อและนามสกุล ตําแหนง หนวยงาน
2. ผูดูแลระบบตองตรวจสอบบัญชีผูใชงานวาไมมีการลงทะเบียนผูใชงานมากอน
3. ผูดูแลระบบตองตรวจสอบและใหสิทธิ์ในการเขาถึงที่เหมาะสมตอหนาที่ความรับผิดชอบ
4. ผูดูแลระบบต องกําหนดใหมีการแจกเอกสารหรือสิ่งที่แสดงเปนลายลักษณอักษรใหแก
ผูใชงาน เพื่อแสดงถึงสิทธิ์และหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน ในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสหกรณ รวมทั้งกําหนดใหผูใชงานทําการลงนามในเอกสารดังกลาวหลังจากที่ไดทําความเขาใจ
แลว
5. ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการถอดถอนสิทธิ์การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสหกรณโดยทันที เมื่อผูใชงานนั้นทําการลาออกหรือเปลี่ยนตําแหนงงาน
6. การลงทะเบี ยนผู ใช งาน ผู ดู แลระบบต องทํ าการตรวจสอบหรื อทบทวนบั ญชี ผู ใช งาน
ทั้งหมด เพื่อปองกันการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณโดยไมไดรบั อนุญาต
การบริหารจัดการสิทธิ์ของผูใชงาน (User Management)
1. ผูดูแลระบบตองกําหนดสิทธิ์การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ
โดยใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่ และตองทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
2. ผู ดู แลระบบต องกํ าหนดระดั บสิ ทธิ์ในการเข าถึ งที่ เหมาะสม สําหรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ
3. ผูดู แลระบบต องมอบหมายสิทธิ์ ให มีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติ ในการควบคุมการ
เขาถึงระบบสารสนเทศ
4. ผูดูแลระบบตองจัดเก็บการมอบหมายสิทธิ์ใหแกผูใชงานไวในสถานที่ปลอดภัย
5. กรณี มี ความจํ าเป นต องให สิ ทธิ์ พิ เศษกั บผู ใช งานที่ มี สิ ทธิ์ สู งสุ ด โดยให มี การกํ าหนด
ระยะเวลาการใชงาน และระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาวหรือพนจากตําแหนง และใหมีการ
กําหนดสิ ทธิ์ พิเศษที่ไดรั บด วยวา การเขาถึงได นั้นสามารถเขาถึงไดในระดับใดบาง และต องกําหนดใหรหัส
ผูใชงานตางจากรหัสผูใชงานตามปกติ
6. ผูใชบริการตองรับทราบสิทธิ์และหนาที่เกี่ยวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสหกรณและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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ระบบบริหารจัดการรหัสผาน (Password management system)
1. ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองกําหนดใหมีการใชงานบัญชีผูใชงานและรหัสผานแยก
เปนรายบุคคล เพื่อใหสามารถติดตามการใชงานและกําหนดเปนความรับผิดชอบของแตละคนได
2 ระบบบริ หารจั ดการรหั สผ าน ต องอนุญาตใหผูใช งานเลือกหรื อเปลี่ยนรหั สผานไดด วย
ตนเอง และมีขั้นตอนปฏิบัติเพื่อยืนยันรหัสผานใหมที่ตั้งขึ้น
3 ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองกําหนดใหผูใชงานเลือกรหัสผานที่ยากตอการเดาโดยผูอื่น
เชน ไมใช ชื่อ นามสกุล วันเกิด หมายเลขโทรศัพท คําจากพจนานุกรม เปนตน
4 ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองกําหนดใหผูใชงานเปลี่ยนรหัสผานใหมตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนดไว เชน ทุก ๆ 6 เดือน
5 ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองกําหนดใหผูใชงานเปลี่ยนรหัสผานโดยทันทีที่ไดรับบัญชี
ผูใชงานและทําการเขาสูระบบงาน (Login) เขาใชงานระบบงานเปนครั้งแรก
6 ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองสามารถระบุขอผิดพลาดในการตั้งรหัสผานของผูใชงานได
เชน รหัสผาน มีความยาวของตัวอักขระนอยกวาที่กําหนด มีชื่อผูใชงานอยูในรหัสผาน เปนตน
7. ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองไมแสดงขอมูลรหัสผานของผูใชงานบนหนาจอในระหวาง
ที่ผูใชงานนั้น กําลังใสขอมูลบันทึกเขาสูระบบงาน (Login) เชน ใหแสดงเปนเครื่องหมายจุดหรือดอกจันบน
หนาจอ เปนตน
8. ระบบบริหารจัดการรหัสผาน ตองมีการจัดเก็บรหัสผานเดิมที่ผูใชงานเคยตั้งไปแลว เพื่อ
ตรวจสอบไมให นํากลับมาใชใหมตามระยะเวลาที่เหมาะสม
9. การจัดเก็บไฟลขอมูลรหัสผานของผูใชงานจะตองแยกตางหากจากขอมูลของระบบงาน
10. ระบบบริ หารจั ดการรหั สผ าน ควรป องกันรหั สผ านที่ ได มีการจั ดเก็ บไว และ/หรื อที่
จําเปนตองมีการสงไปในเครือขาย เพื่อปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต เชน โดยการเขารหัสขอมูลการ
คํานวณผลรวม (Hash) เพื่อซอนขอมูลไว
การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (User Password Management)
1. ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานลงนาม เพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลรหัสผานของตน
เชน ลงนามในเอกสารเพื่อแสดงสิทธิ์และหนาที่ความรับผิดชอบของผูใช งาน ในการเขาถึ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ
2. ผูดูแลระบบตองกําหนดขั้นตอนปฏิบัติ สําหรับการตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย
3. ผูดูแลระบบตองใหผูใชงานเปลี่ยนรหัสผานโดยทันที ภายหลังจากที่ไดรับรหัสผานชั่วคราว
และควรเปลี่ยนรหัสผานใหมีความยากตอการเดาโดยผูอื่น
4. ผูดูแลระบบตองกําหนดรหัสผานชั่วคราว โดยกําหนดรหัสผานใหมีความยากตอการเดาโดย
ผูอื่น และควรกําหนดรหัสผานที่แตกตางกัน
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5. ผูดูแลระบบตองจัดสงรหัสผานใหผูใชงาน โดยหลีกเลี่ยงการใชอีเมลเปนชองทางในการสง
และกําหนดให ผูใชงานตอบกลับหลังจากที่ไดรับรหัสผานแลว
การทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน (Review of User Access Rights)
1. ผูดูแลระบบดําเนินการทบทวนสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. ผูดูแลระบบทบทวนสิทธิ์สําหรับผูที่มีสิทธิ์ในระดับสูง เชน สิทธิ์ในระดับผูดูแลระบบ ดวย
ความถี่ที่มากกวาผูใชงานทั่วไป
3. ผูดูแลระบบทบทวนสิทธิ์ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เชน การเลื่อนตําแหนง ลดตําแหนง ยายหนวยงาน หรือสิ้นสุดการจางงาน
4. ผู ดู แลระบบต องกํ าหนดให มี การบั นทึ กการเปลี่ ยนแปลงต อบั ญชี ผู ใช งานที่ มี สิ ทธิ์ ใน
ระดับสูง เพื่อใชในการทบทวนในภายหลัง
5. ผูดูแลระบบตองดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์และติดตามการใชงานตามสิทธิ์ที่ไดรับของแตละ
ระบบ
6. ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมีการเพิกถอนสิทธิ์หรือระงับการใชงานของแตละสิทธิ์แตกตาง
กันไปตามหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละระบบ
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย (network access control) เพื่อปองกัน
การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต มีดังตอไปนี้
การใชงานบริการระบบเครือขาย
การใชงานบริการระบบเครือขายมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. หามผูใชงานกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลที่เปนการขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีแหง
สาธารณชน โดยผู ใช งานต องรั บรองว าหากมี การกระทํ าการใด ๆ ดั งกล าว ย อมถื อว าอยู นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของสหกรณ
2. สหกรณไมอนุญาตใหผูใชงานกระทําการใดๆ ที่เขาขายลักษณะเพื่อการคาหรือการแสวงหา
ผลกําไร ผานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย เชน การประกาศแจงความการซื้อหรือการจําหนายสินคา การนํา
ขอมูลไปซื้อขาย การรับบริการคนหาขอมูลโดยคิดคาบริการ การใหบริการโฆษณาสินคา หรือการเปดบริการ
อินเทอรเน็ตแกบุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากําไร
3. ผูใชงานตองไมละเมิดตอผูอื่น คือผูใชงานตองไมอาน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไขใด ๆ
ในสวนที่มิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาตการบุกรุก (Hack) เขาสูบัญชีผูใชงาน (User Account) ของผูอื่น การ
เผยแพรขอความใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายเสื่อมเสียแกผูอื่น การใชภาษาไมสุภาพหรือการเขียนขอความที่
ทําใหผูอื่นเสียหาย ถือเปนการละเมิดสิทธิ์ของผูอื่นทั้งสิ้น ผูใชงานตองรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว สหกรณไมมี
สวนรวมรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว
4. หามมิใหผูใดเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเขาสูระบบถือวา
เปนการพยายามรุกล้ําเขตหวงหามของสหกรณ
5. สหกรณใหบัญชีผูใชงาน (User Account) เปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงานจะโอนหรือ
จายแจกสิทธิ์นี้ใหกับผูอื่นไมได
6. บัญชีผูใชงาน (User Account) ที่สหกรณใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบ
ผลตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้น รวมถึงผลเสียหายที่เกิดจากบัญชีผูใชงาน (User Account) นั้น ๆ เวนแตจะพิสูจน
ไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอ ่ืน
7. ผูใชบริการระบบเครือขายของสหกรณ ตองพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) ทุกครั้ง
ที่ใชบริการ
8. การใช งานบริ การระบบเครื อข ายสหกรณ กํ าหนดให ผู ใช งานสามารถเข าถึ งระบบ
สารสนเทศไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น
9. หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
10. หามเปดหรือใชงานโปรแกรมออนไลนทุกประเภท เพื่อความบันเทิง ในระหวางปฏิบัติงาน
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การระบุอุปกรณบนเครือขาย
การระบุอุปกรณบนเครือขายมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ทําการระบุหมายเลขอุปกรณบนเครือขาย ประกอบดวย หมายเลขเทอรมินัล หมายเลข
MAC Address และหมายเลขเครือขาย (IP Address)
2. ผู ดู แลระบบมี การเก็ บ บั ญชี การขอเชื่ อมต อเครื อข าย ได แก รายชื่ อผู ขอใช บ ริ การ
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอรที่ขอใชบริการ (IP Address) และสถานที่ติดตั้ง
3. มีการใชไฟรวอลลหรืออุปกรณเครือขายอื่นๆ เพื่อกําหนดวาหมายเลขระบุอุปกรณใดจะ
สามารถเขาถึงเครือขายสวนใดของสหกรณ
4. มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพตออุปกรณคอมพิวเตอรหรือเครือขาย เพื่อ
ปองกันการ เปลีย่ นแปลงแกไขหมายเลขระบุอุปกรณเหลานั้น
5. อุปกรณเครือขายตองสามารถตรวจสอบ IP Address ของทั้งตนทางและปลายทางได
6. กรณีอุปกรณที่มีการเชื่อมตอจากเครือขายภายนอก ตองมีการระบุหมายเลขอุปกรณวา
สามารถเขาเชื่อมตอกับเครือขายภายในไดหรือไม
7. จัดทําแผนผังระบบเครือขาย ประกอบดวย รายละเอียดที่เกี่ยวกับขอบเขตของเครือขาย
ภายใน และ เครือขายภายนอก โดยระบุอุปกรณที่ติดตั้งในระบบเครือขาย ทําการทบทวนแผนผังเครือขาย
พรอมอุปกรณที่ติดตั้งใหเปนปจจุบันอยูเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ
การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ทําการควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรั บการวิเคราะหปญหาและตั้งคาระบบ ทั้งทาง
กายภาพ และ โดยการบันทึกเขามาใชงาน
2 ทําการล็อคอุปกรณเครือขายที่ใชสําหรับการปรับแตงคาคอนฟกกูเรชัน (Configuration)
ดวยกุญแจ เพื่อปองกันการเขาถึงทางกายภาพตออุปกรณและทําการเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมไดรับอนุญาต
3. ตองยกเลิกหรือปดพอรตและบริการบนอุปกรณเครือขายที่ไมมีความจําเปนในการใชงาน
4. ผูดูแลระบบตองกําหนดการเปด - ปดพอรตของอุปกรณเครือขาย เพื่อควบคุมการเขาถึง
ตอพอรตของ อุปกรณเครือขายตาง ๆ โดยจะปดพอรตที่เสีย่ งและกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเครือขาย
5. ตรวจสอบและป ดพอรตของระบบหรื ออุ ปกรณ ที่ไม มี ความจํ าเป นในการใช งานอย าง
สม่ําเสมอ เชน สัปดาหละ 2 ครั้ง เปนอยางนอย
6. บุคคลภายนอกเขามาดําเนินการบํารุงรักษา บริหารจัดการพอร ตของอุปกรณเครือขาย
หรือบริหารจัดการผานระบบเครือขายตองไดรับการอนุมัติกอน
7. มี การติ ดตั้ งระบบป องกั นและตรวจสอบการเข า - ออกห องปฏิ บั ติ การเครื อข ายและ
คอมพิวเตอรอยางปลอดภัย เชน การใชระบบชีวภาพ (Biometric) หรือ สมารทการด (Smart card) หรือติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดปองกันการโจรกรรม หรือวิธีการอื่นที่มีความปลอดภัย
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การแบงแยกเครือขาย
การแบงแยกเครือขาย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สหกรณแบงแยกเครือขายเปนเครือขายยอย ๆ ตามอาคารตาง ๆ เพื่อควบคุมการเขาถึง
เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต
2. ทําการแบงแยกเครือขายตามกลุมของบริการผูใชงานและระบบงานตาง ๆ ของสหกรณ
3. ผู ที่อยู ในวงเครื อขายยอยหนึ่งจะไมสามารถเขาถึงขอมูลที่อยูในอีกวงเครือขายหนึ่งได
โดยตรง
4. มี การควบคุ มการเขาถึงทางกายภาพสําหรับเครือขายยอย เพื่อปองกั นการเข าถึงทาง
กายภาพตอเครือขายยอย และปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขสายสัญญาณดักแอบดูขอมูลบนเครือขายหรืออื่นๆ
โดยไมไดรับอนุญาต
5. มีการใชไฟรวอลลกั้นหรือแบงเครือขายภายในออกเปนเครือขายยอยๆ
6. มีการกรองและจํากัดการไหลของขอมูลระหวางเครือขายยอย
7. มีการใชเกตเวยเพื่อควบคุมการเขาถึงเครือขาย ทั้งจากภายในและภายนอกสหกรณ ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายควบคุมการเขาถึงและนโยบายการใชงานบริการเครือขายของสหกรณ
8. มีการแยกวงเครือขายไรสายออกจากเครือขายสวนอื่น ๆ ของสหกรณ
9. มีการแยกกลุมเครือขายเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ
(1) ระบบเครือขายภายใน (Local Area Network : LAN)
(2) ระบบเครือขายภายนอก (Extranet)
(3) สวนที่มีความสําคัญสูง (DMZ Zone : Demilitarized Zone) ที่เชื่อมตอทั้งเครือขาย
ภายในและเครือขายภายนอก
(4) เครือขายสําหรับติดตั้งระบบงานสารสนเทศตาง ๆ ของสหกรณ (Intranet)
10. มีการจัดทําผังเครือขายที่แสดงถึงขอบเขตที่ครอบคลุมแตละสวนที่แบงแยก โดยมีการ
ปรับปรุงใหเปน ปจจุบันหรืออยางนอยปละครั้ง
การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย
การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขายมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการตรวจสอบและจํากัดผูใชงานในการเชื่อมตอทางเครือขาย ที่สอดคลองกับนโยบาย
ควบคุมการเขาถึงและขอกําหนดของระบบงานที่ไดระบุไว
2. มีการจํากัดสิทธิ์และตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน ในการเชื่อมตอเขาสูระบบ
เครือขายสหกรณ
3. มีการระบุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการควบคุมการเชื่อมตอระบบเครือขายสหกรณ
4. มีการควบคุมไมใหมีการเปดใหบริการบนระบบเครือขายสหกรณ โดยไมไดรับอนุญาต
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5. มีการใชไฟรวอลลทําการกรองขอมูลที่ไหลเวียนในเครือขาย ใหเปนไปตามหรือสอดคลอง
กับนโยบายควบคุมการเขาถึงและนโยบายการใชงานบริการเครือขายที่ไดกําหนดไว
6. มีการจํากัดการเชื่อมตอทางเครือขายของผูใชงานตอระบบงานตาง ๆ ของสหกรณ อาทิ
ระบบงานที่ใชในการสงขอความ (Messaging applications) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบงาน
สําหรับการโอนยายไฟล ระบบงานตาง ๆ สําหรับใชงานภายในสหกรณ
7. มีการจํากัดการเชื่อมตอทางเครือขายของผูใชงาน ตามวันที่ เวลา หรือชวงเวลาที่อนุญาต
ใหใชงาน
8. การเชื่ อมต อไปยั งระบบเครือขายอื่ น ๆ ภายนอกสหกรณ จะตองเชื่อมตอผานอุ ปกรณ
ปองกันการบุกรุก ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรมไมประสงคดี (Malware)
9. ทํ าการติ ดตั้ งระบบตรวจจั บการบุ กรุ ก (Intrusion Prevention System/Intrusion
Detection System) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคลที่เขาใชระบบเครือขายของ สหกรณ ในลักษณะที่
ผิดปกติ
10. มี การป องกั นหมายเลขประจํ าเครื่ องคอมพิ วเตอร แต ละเครื่ องในระบบเครื อข าย (IP
Address) ภายในสหกรณมิ ใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได
11. หามเปดชองทางการเชื่อมตอทางเครือขายจากภายนอกเขาสูเครือขายภายในสหกรณ
เพื่อใหสามารถเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบงานไดจากระยะไกล ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปน
หรือมีความเรงดวนสูง ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากผูจัดการสหกรณกอนดําเนินการ
12. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนของการเชื่อมตอจากระยะไกล เชน ใหใชในระยะเวลา 7 วัน
และหลังจากที่สิ้นสุดการใชงาน ใหทําการปดชองทางการเชื่อมตอนั้นโดยทันที
การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย
การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขายมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการใชเกตเวยหรืออุปกรณเครือขายเพื่อตรวจสอบหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรแต
ละเครื่องในระบบเครือขาย (IP Address) ทั้งตนทางและปลายทางและควบคุมการไหลของขอมูลผานเครือขาย
ตาง ๆ จากเครือขายหนึ่งไปยังอีกเครือขายหนึ่ง
2. มีการควบคุมไมใหมีการเปดเผยแผนการใชหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง
ในระบบเครือขาย (IP Address)
3. มีการกําหนดใหมีการแปลงหมายเลขเครือขายและชื่อ Domain Name เพื่อแยกเครือขาย
ยอยหรือเครือขายภายในและภายนอก
4. จํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เพื่อไมอนุญาตใหผูใชบริการสามารถใชเสนทางอื่น ๆ ได นอกจากเสนทางที่ไดกําหนดไวใหเทานั้น
5. มี การกํ าหนดมาตรการการบั งคั บใช เสนทางเครือขาย ใหสามารถเชื่อมเครื อข ายปลาย
ทางผานชองทางที่กําหนดไว หรือจํากัดสิทธิ์ในการเขาใชบริการระบบเครือขายสหกรณ
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ
แนวปฏิ บัติในการควบคุมการเข าถึงระบบปฏิบั ติการ แนวปฏิ บัติ ในการควบคุมการเข าถึ ง
ระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับ
อนุญาต มีดังตอไปนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย
ผูดู แลระบบต องกํ าหนดขั้ นตอนปฏิบั ติเพื่ อการเข าใช งานระบบปฏิ บั ติการที่ มีความมั่ นคง
ปลอดภัย ซึ่งเริ่มตั้งแตการลงทะเบียน การกําหนดสิทธิ์ การบริหารจัดการรหัสผาน และการทบทวนสิทธิ์ตาง ๆ
รวมถึงขอกําหนด เกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาใชและกําหนดรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผูใชงานระบบปฏิบัติการตองไดรับการอนุมัติอยางเปนลายลักษณอักษร
2. ผูใชงานตองกําหนดรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่รับผิดชอบ
3. ผูใชงานตองตั้งคาการใชงานโปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen saver) เพื่อใหโปรแกรมทํา
การปดหนาจอภาพเมื่อไมมีการใชงาน หากภายหลังตองการใชงานตองใสรหัสผาน (Password) เพื่อเขาใชงาน
4. กอนการเขาใชระบบปฏิบัติการตองใสชื่อผูใชงานและรหัสผานทุกครั้ง
5. มีการจํากัดระยะเวลาในการปอนรหัสผาน และหากผูใชงานปอนรหัสผานผิดเกิน 3 ครั้ง
ระบบจะทําการจํากัดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชงาน ทําใหผูใชงานรายนั้นไมสามารถเขาถึงระบบปฏิบัติการไดอีก
จนกวาผูดูแลระบบจะดําเนินการปลดการจํากัดสิทธิให
6 ผู ใช งานต องไม อนุญาตให ผู อื่ นใช ชื่ อผู ใช และรหั สผ านของตน ในการเข าใช งานเครื่ อง
คอมพิวเตอรรวมกัน
7. ผูใชงานตองทําการบันทึกออกจากระบบ (Logout) ทันที เมื่อเลิกใชงานหรือไมอยูที่หนาจอ
เปนเวลานาน
8. หามเปดหรือใชงานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer หรือโปรแกรมที่มีความเสี่ยง เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ
9. ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ของสหกรณ ผูใชงานสามารถขอใชงานไดตามหนาที่ความจําเปน และ
หามไมให ผูใชงานทําการติดตั้งหรือใชงานซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิทธิ์ หากตรวจพบถือวาเปนความผิดสวน
บุคคล ผูใชงานตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
10. ซอฟตแวร ที่สหกรณจั ดเตรียมไวให ผูใชงานถื อเปนสิ่งจํ าเปน หามมิให ผูใช งานทํ าการ
ติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แกไข หรือทําสําเนาเพื่อนําไปใชงานที่อื่น
11. หามใชทรัพยากรทุกประเภทที่เปนของสหกรณ เพื่อหาประโยชนสวนตัว
12. ในกรณีที่ผูใชงานสรางหนาเว็บบนเครือขายคอมพิวเตอร หามผูใชงานนําเสนอขอมูลที่ผิด
กฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ แสดงขอความรูปภาพไมเหมาะสมหรือขัดตอศีลธรรม
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13. หามผูใชงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ ในการควบคุม
คอมพิวเตอรหรือระบบสารสนเทศภายนอก โดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ
การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน (User Identification and Authentication)
ผูดูแลระบบตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน
และเลือกใชขั้นตอน ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการตั้งชื่อบัญชีผูใชงานในระบบงานที่แตกตางกัน เชน บัญชีของผูใชงานทั่วไป บัญชีของ
ผูดูแลระบบ บัญชีของผูดูแลฐานขอมูล บัญชีของผูพัฒนาระบบบัญชีของเจาหนาที่ทางเทคนิคอื่นๆ เปนตน
2. ผูใชงานทุกคนตองมีชื่อผูใชงานแยกจากกันของแตละบุคคล เพื่อใชในการพิสูจนยืนยัน
ตัวตนที่แตกตางกัน
3. ผูใชงานตองทําการพิสูจนยืนยันตัวตนทุกครั้ง กอนใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ สหกรณโดยใชชื่อผูใช (User name) และรหัสผาน (Password) เพื่อปองกันผูไมมีสิทธิ์เขาใชงาน
ระบบ หากการระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงานมีปญหาหรือเกิดความผิดพลาด ผูใชงานตองแจงใหผูดูแลระบบ
ทําการแกไข
4. ผูใชงานสําหรับระบบงานที่มีความสําคัญสูง ตองจัดใหมีการพิสูจนยืนยันตัวตนดวยวิธีการ
ทางเทคนิคที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง เชน ใชวิธีการเขารหัสขอมูล วิธีการทางชีวภาพ (การใชลายนิ้วมือ มาน
ตา ฝามือ เสียง)
5. ผู ใช งานที่ สามารถเข าถึ งระบบปฏิ บั ติ การได จะต องได รั บการอนุ มั ติ สิ ทธิ์ การเข าถึ ง
ระบบปฏิบัติการ จากผูจัดการสหกรณหรือประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเทานั้น
6. ผูใชงานที่เปนเจาของบัญชีผูใชงาน (Account) ตองเปนผูรับผิดชอบในผลตาง ๆ อันจะ
เกิดขึ้นจากการใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ผลเสียหายนั้น เกิดจากการกระทําของผูอื่น
7. ผูใชงานตองเก็บรักษาบัญชีผูใชงาน (Account) ไวเปนความลับและหามเปดเผยตอบุคคล
อื่น หามโอน จําหนาย หรือจายแจกใหผูอื่น
8. ผูใชงานตองบันทึกเขาระบบ (Login) โดยใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของตนเอง และทํา
การบันทึกออกจากระบบ (Logout) ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการใชงานหรือหยุดการใชงานชั่วคราว
การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนหรือโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ (Use of System Utilities)
ผูดูแลระบบตองจํากัดและควบคุมการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน เพื่อปองกันการละเมิด
หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลวโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการจัดทําบัญชีรายชื่อโปรแกรมอรรถประโยชนที่อนุญาตใหใชงานไดเทานั้น
2. มี การจํากั ดผูที่สามารถใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนและไม อนุญาตให ผูใช งานทั่วไป
สามารถใชงานได
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3. ผูใชงานที่ตองการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน ตองแจงความจําเปนในการขอใชและทํา
การขออนุญาตจากผู ดูแลระบบ พร อมระบุเหตุผลความตองการใชงาน โดยตองมีการลงนามเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาของผูใชงานอยางเปนลายลักษณอักษร
4. การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน จะตองไดรับอนุญาตใหใชงานตามระดับสิทธิ์ในการใช
งานทีส่ หกรณกําหนดไวแลว โดยจะไดรับอนุญาตใหใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนเปนรายครั้งไป
5. จําเปนตองทําการขออนุมัติการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนทุกครั้ง แมจะเปนการใช
งานเพียงชั่วคราว
6. จัดเก็บโปรแกรมอรรถประโยชนไวในสื่อภายนอก ถาไมตองใชงานเปนประจํา เพื่อใหงายใน
การควบคุมและจัดการโปรแกรมเหลานี้
7. มีการเก็บบันทึกการเรียกใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน
8. มีการยกเลิกหรือลบทิ้งโปรแกรมอรรถประโยชนที่ไมมีความจําเปนในการใชงานแลว
9. ตองทําการตรวจสอบบันทึกการเรียกใชงานอยางสม่ําเสมอ
การหมดเวลาใชงานระบบสารสนเทศ (Session Time - Out)
ผูดูแลระบบตองกําหนดใหระบบสารสนเทศยุติตัวเองลง เมื่อไมมีการใชงานในชวงเวลาหนึ่ง
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ เชน ระบบงาน และ
อุปกรณเครือขาย มีการตัดและหมดเวลาการใชงาน รวมถึงการปดการใชงานหลังจากที่ไมมีกิจกรรมการใชงาน
ในชวงระยะเวลา 20 นาที
2. ตองกําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ ทําการพักหนาจอ
หลังจากที่ไมมีกิจกรรรมการใชงานในชวงระยะเวลา 10 นาที เพื่อปองกันผูอื่นเห็นขอมูลบนหนาจอ
3. กําหนดใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณสําหรับระบบที่มีความ
เสี่ยงสูง จะตองมีการตัดและหมดเวลาการใชงานที่สั้นขึ้นเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
4. กํ าหนดให ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของสหกรณ สํ าหรั บระบบที่ มี
ความสําคัญสูง จะตองมีการตัดและหมดเวลาการใชงาน โดยมีกําหนดใหไมเกิน 1 ชั่วโมงตอการพิสูจนยืนยัน
ตัวตนเขาใชงาน
5 ตองมีการระบุและพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง หลังจากที่
ระบบไดหมดเวลาการใชงานไปแลว
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ
การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ
ผู ดู แลระบบต องจํ ากั ดหรื อควบคุ มการเข าถึ งหรื อเข าใช งานของผู ใช งาน ในการเข าถึ ง
สารสนเทศและเงื่อนไข (Functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูดูแลระบบตองปองกันการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณตอพวง โดยไมได
รับอนุญาต เชน การใชกุญแจล็อคที่ตัวเครื่อง การพิสูจนยืนยันตัวตน เปนตน
2. ผูดูแลระบบตองควบคุ มการเขาถึงระบบ โดยกําหนดขั้นตอนและแบบฟอรมการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ ชื่อผูใชบริการ เหตุผลในการขอใช ระยะเวลาใน
การใชบริการ
3. ผูดูแลระบบตองจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบ โดยตัดการเชื่อมตอเมื่อไมไดใชงานใน
ชวงเวลาที่กําหนด
4. เจ า ของข อมู ล หรื อเจ า ของระบบต องกํ าหนดรายการข อ มู ล สํ าหรั บ การให บ ริ ก าร
ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ ประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญหรือลําดับชั้นความลับของขอมูล
ระดับชั้นการเขาถึง เวลาที่ไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง เปนตน
5. เจ าของข อมู ลหรื อเจ าของระบบต องบริ หารจั ดการการเข าถึ งข อมู ลตามประเภทชั้ น
ความลับสําหรับขอมูลสําคัญ ในการควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเขาถึงโดยตรง
และการเขาถึงผานระบบงาน รวมถึงวิธีการทําลายขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ดังตอไปนี้
(1) ตองควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภทชั้นความลับ ทั้งการเขาถึงโดยตรงและการ
เขาถึงผานระบบงาน
(2) ตองกําหนดรายชื่อผูใชบริการและรหัสผาน เพื่อใชในการตรวจสอบตัวตนจริงของผูใช
ขอมูลในแตละชั้นความลับของขอมูล
(3) ควรกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันทีเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
(4) การรั บ ส ง ข อมู ล สํ าคั ญ ผ านระบบเครื อ ข า ยสาธารณะ ควรได รั บ การเข า รหั ส
(Encryption) ที่เปนมาตรฐานสากล
(5) ควรเปลี่ยนรหัสผานของขอมูลหรือระบบที่มีลําดับความสําคัญตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
6. มีการใชเมนูเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและฟงกชันตาง ๆ ของระบบงาน โดยใหสอดคลอง
กับนโยบายควบคุมการเขาถึงที่ไดกําหนดไว
7. มีการลงทะเบียนผูใชงาน เพื่อควบคุม จํากัด หรือใหสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและฟงกชันตางๆ
ของระบบงาน เชน การใหสิทธิ์ในการอาน เขียน ลบ หรือสั่งใหโปรแกรมทํางาน โดยใหสอดคลองกับนโยบาย
ควบคุมการเขาถึงที่ไดกําหนดไว
8. มีการควบคุมหรือจํากัดสิทธิ์การเขาถึงระบบงานซึ่งถูกเขาถึงจากอีกระบบงานหนึ่ง โดย
ควบคุมใหสามารถเขาถึงไดเฉพาะขอมูลและฟงกชันตาง ๆ ที่จําเปนตองใชงานเทานั้น
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9. มีการควบคุมหรือจํากัดการนําขอมูลออกจากระบบงาน เพื่อใหสามารถเขาถึงไดเฉพาะ
ขอมูลที่เกี่ยวของ และจําเปนสําหรับการนําไปใชงานเทานั้น
10. มีการแสดงเฉพาะขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหผูใชงานไดรับทราบขอมูลที่จําเปนเทานั้น
11. มีการแสดงรายละเอียดเท าที่จํ าเป นของระบบงาน หลังจากที่เขาสูระบบงาน (Login)
เสร็จแลว
12. มีขอความแสดงเตือนหามผูไมมีสิทธิ์เขาถึงระบบงาน
13. มีขอจํากัดไมใหระบบแสดงความชวยเหลือใดๆ กรณีมีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้นกับ
ระบบ
14. มี การตรวจสอบขอมู ลการเขาสูระบบงาน (Login) หลังจากที่ผูใชงานใสขอมูลทั้งหมด
ครบถวนแลว
15. มีขอจํากัดไมใหระบบแสดงขอความผิดพลาดจากการทํางานหรือการใชงาน ในลักษณะที่
เปดเผยขอมูล ภายในของระบบงาน
16. มีการจํากัดจํานวนครั้งที่ผูใชงานสามารถใสขอมูลการเขาสูระบบงาน (Login) ผิด
17. มีการกําหนดการหนวงระยะเวลาที่ผูใชงานสามารถเชื่อมโยงกลับเขามายังระบบงานได
ภายหลังจากที่ใสขอมูลการเขาสูระบบงาน (Login) ผิดเกินกวาจํานวนครั้งที่กําหนด
18. มีการสงข อความเตื อนไปยั งผูดู แลระบบใหทราบวามีผูใชงานพยายามเขาสูระบบงาน
(Login) แตผิดพลาดเปนจํานวนหลายครั้ง
19. มีการบันทึกขอมูลการเขาสูระบบงาน (Login) ทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จ
20. มีการจํากัดชวงระยะเวลาที่นานที่สุด ที่ผูใชงานจะตองเขาสูระบบงาน (Login) เขาใชงาน
ใหสําเร็จ
21. มีการแสดงวันเวลาของการเขาสูระบบงาน (Login) ครั้งที่แลว (ทั้งสําเร็จและไมสําเร็จ)
ระบบที่ไวตอการรบกวนที่มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอการปฏิบัติงานของสหกรณ
ผูดูแลระบบตองกําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบซึ่งไวตอ
การรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอการปฏิบัติงานของสหกรณ โดยจําเปนตองไดรับการแยกออก
จากระบบอื่น ๆ และมี การควบคุมสภาพแวดล อมโดยเฉพาะ รวมทั้งต องควบคุ มการเขาถึ งโดยการเขาผ าน
อุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกสหกรณ โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1. ตองมีการระบุระดับความสําคัญของระบบงาน ซึ่งไวตอการรบกวนหรือมีผลกระทบสูงตอ
สหกรณ
2. ทําการติดตั้งระบบงานที่มีความสําคัญสูงแยกไวในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งตางหาก
3. มี การประเมิ นความเสี่ ยงสํ าหรั บการใช งานทรั พยากรร วมกั น ระหว างระบบงานที่ มี
ความสําคัญสูง กับระบบงานอื่นๆ ที่มีความสําคัญนอยกวา เชน ความเสี่ยงในการใชเครื่อง ๆ เดียวกันในการ
ใหบริการ
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4. มีการควบคุมสภาพแวดลอมของระบบดังกลาวโดยเฉพาะ
5. มีการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงานจากภายนอก
สหกรณที่เกี่ยวของกับระบบดังกลาว
6. ทําการควบคุมการเขาใชงานจากเครือขายภายในและเครือขายภายนอก ตามขอกําหนด
ที่ตั้งคาไวในไฟรวอลล
การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนที่
ผูดูแลระบบตองกําหนดแนวปฏิบัติอยางเปนทางการ สําหรับการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร
ประเภทพกพา อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก รวมทั้งกําหนดมาตรการการใชงานอยางปลอดภัยและเหมาะสม
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากลักษณะการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา
2. สร างความตระหนักเพื่อใหผูใชงานระมัดระวังและปองกันการใชอุปกรณคอมพิวเตอร
ประเภทพกพา เชน การใชงานในที่สาธารณะ หองประชุม นอกสถานที่ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมตอผานทางเครือขาย
สาธารณะภายนอกสหกรณ เปนตน
3. ปองกันขอมูลที่จัดเก็บไวในอุปกรณคอมพิวเตอร จากการถูกเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
ดวยการเขารหัสขอมูล
4. ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลสําคัญหรือลับในอุปกรณคอมพิวเตอร
5. สํารองขอมูลสําคัญที่อยูในอุปกรณคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอ
6. มีการควบคุมการเขาถึงระบบงานของสหกรณจากระยะไกลโดยการใชอุปกรณคอมพิวเตอร
ประเภทพกพาซึง่ เชื่อมตอผานทางเครือขายสาธารณะ เชน อินเทอรเน็ตสาธารณะ
7. มี การระบุ และพิ สูจน ตัวตนที่มีความมั่ นคงปลอดภัย สํ าหรั บการเข าถึงระบบงานของ
สหกรณจากระยะไกลโดยการใชอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทพกพา
8. มีการควบคุมการติดตั้งโปรแกรมไมพึงประสงค ในอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทพกพาของ
สหกรณ
9. ผู ติ ด ต อจากหน ว ยงานภายนอกที่ นํ า อุ ปกรณ คอมพิ ว เตอร ห รื ออุ ปกรณ ที่ ใช ในการ
ปฏิบัติงาน เขามาปฏิบัติงาน ภายในหองปฏิบัติการเครือขายและคอมพิวเตอร สหกรณ จะตองลงบันทึกรายการ
อุปกรณในแบบฟอรมการขออนุญาต เขา - ออกพื้นที่ ใหถูกตองชัดเจน และตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ดวยการ ลงนามอยางเปนลายลักษณอักษร
10. กําหนดและแบงแยกบริเวณพื้นที่ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
ชัดเจน โดยมีการจัดทําแผนผังแสดงตําแหนงของพื้นที่ใชงานและประกาศใหผูเกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกัน เชน
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment area) พื้นที่ใชงานเครือขายไรสาย (Wireless
area) เปนตน
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การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking)
ผูดูแลระบบตองกําหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานจากระยะไกล รวมถึง
การเตรียมการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. มีแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ของสหกรณ ที่จําเปนตองปฏิบัติงาน
สหกรณจากภายนอกสํานักงานหรือจากระยะไกล
2 ตองกําหนดขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการขออนุมัติและการยกเลิกการปฏิบัติงานจากระยะไกล
การกําหนดหรือปรับปรุงสิทธิ์การเขาถึงระบบงาน และการคืนอุปกรณที่ใชงานเมื่อมีการยกเลิกการปฏิบัติงาน
3. ผูใชงานระบบจากระยะไกล ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือเจาของระบบงานอยาง
เปนทางการ และตองใชงานตามระยะเวลาการเขาถึงที่กําหนดไว
4. ผูใชงานระบบจากระยะไกล ตองทําการพิสูจนยืนยันตัวตนกอนเขาใชงาน
5. มีขอกําหนดเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล ดังนี้
- ชนิดของงานที่อนุญาตและไมอนุญาตสําหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
- ระบบงานหรือบริการตางๆ ที่อนุญาตใหเขาถึงไดจากระยะไกล
- ชั่วโมงหรือชวงระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- ชั้นความลับของขอมูลที่อนุญาตใหเขาถึงได
6 มีการควบคุมทางกายภาพที่จําเปนสําหรับสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานของผูใชงานจาก
ระยะไกล เพื่อปองกันการขโมยอุปกรณ การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต และการเชื่อมตอจากระยะไกลโดย
ผูไมประสงคดี
7. มีการปองกันขอมูลสําหรับการสือ่ สารระหวางสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกลกับ
ระบบงานตาง ๆ ภายในสหกรณ
8. มีการกําหนดระดับความสําคัญของขอมูลที่จะมีการรับสงหรือสื่อสารกันระหวางสหกรณ
กับสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกล
9. ไมอนุญาตใหครอบครัวหรือเพื่อนของผูปฏิบัติงานจากระยะไกล เขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและขอมูลของสหกรณ
10. มีการควบคุมสําหรับการใชงานเครือขายจากที่บานเพื่อเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณจากระยะไกล รวมทั้งมาตรการควบคุมการใชบริการเครือขายไรสายจากที่อื่น ทั้งนี้เพื่อปองกันการ
เขาถึงระบบหรือขอมูลของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต
11. มีการปองกันทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจากระยะไกล เพื่อปองกัน
การโตแยงกันวาใครเปนเจาของทรัพยสินทางปญญานั้น
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12. มีการสงวนสิทธิ์ในการเขาถึงอุปกรณที่เปนของสวนตัว ซึ่งใชในการเชื่อมตอเพื่อเขาถึง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสหกรณจากระยะไกล เช น เพื่อทําการตรวจสอบโปรแกรมไมพึงประสงคใน
อุปกรณนั้น เพื่อทําการตรวจสอบขอมูลในอุปกรณสําหรับการดําเนินการสอบสวนกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น
13. มีการตรวจสอบวาซอฟตแวรท่ีใชงานบนอุปกรณที่เปนของสวนตัว ซึ่งใชในการเชื่อมตอ
เพื่อเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณจากระยะไกล มีใบอนุญาตการใชงานที่ถูกตองและครบถวน
14. มีการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐานที่จําเปน เชน ซอฟตแวรปองกันไวรัส ไฟรวอลลในอุปกรณ
ที่เปนของสวนตัว ซึ่งใชในการเชื่อมตอเพื่อเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณจากระยะไกล
15. มีการจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล ซึ่งรวมถึงอุปกรณ
สําหรับการจัดเก็บขอมูลและอุปกรณสื่อสาร
16. ไมอนุญาตใหใชงานอุปกรณที่เปนของสวนตัวเพื่อเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณจากระยะไกล ถาอุปกรณดังกลาวไมอยูภายใตการควบคุมหรือดูแลโดยสหกรณ
17. มีการบํารุงรักษาและใหบริการสนับสนุนสําหรับซอฟตแวรและฮารดแวรตาง ๆ ที่ใชงาน
จากระยะไกล
18. มีการสํารองขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานจากระยะไกล
19. มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ที่จะมีการปฏิบัติงานจากระยะไกล
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ
วิธีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงานมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติของการลงทะเบียนเจาหนาที่ใหมอยางเปนทางการ ตามความจําเปน
โดยผูใชงานเปนผู รองขอเพื่อเขาใชระบบงาน ซึ่งมีผู จัดการสหกรณเป นผูใหการรับรองและผูดูแลระบบเป น
ผูบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน
2. ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิ์การใชงาน เชน เมื่อลาออกตองทําภายใน 24 ชั่วโมง
หรือเมื่อเปลี่ยนตําแหนงงานภายในตองดําเนินการภายใน 7 วัน
3. กําหนดสิทธิ์การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ เชน ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม
ประยุกต (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ระบบ
อินเทอรเน็ต ระบบงานของสหกรณ เปนตน โดยตองใหสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานในหนาที่และตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลระบบเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งตองทบทวนสิทธิ์ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
4. ผูใชตองลงนามรับทราบสิทธิ์ และหนาที่เกี่ยวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ลายลักษณอักษร และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งเก็บรักษารหัสผานทั้งของตนเองและของกลุมไวเปน
ความลับ
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วิธีการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน (User account) และรหัสผาน
วิธีการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน (User account) และรหัสผาน มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูดูแลระบบที่รับผิดชอบระบบงานนั้น ๆ ตองกําหนดสิทธิ์ของเจาหนาที่ในการเขาถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตละระบบ รวมทั้งกําหนดสิทธิ์แยกตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
2. มีการกําหนดการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผาน
3. กรณีมีความจําเปนตองใหสิทธิ์พิเศษกับผูใช หมายถึง ผูใชที่มีสิทธิ์สูงสุดตองมีการพิจารณา
การควบคุม ผูใชที่มีสิทธิ์พิเศษนั้นอยางรัดกุมเพียงพอ โดยใชปจจัยตอไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลระบบงานนั้น ๆ โดยนําเสนอผูจ ัดการสหกรณอนุมัติ
(2) ตองควบคุมการใชงานอยางเขมงวด เชน กําหนดใหใชงานเฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้น
(3) ตองกําหนดระยะเวลาการใชงานและระงับการใชงานทันที เมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
(4) ต องมี การเปลี่ยนรหั สผ านอยางเครงครัด เชน ทุกครั้งหลั งหมดความจําเปนในการ
ใชงาน หรือในกรณีที่มีความจําเปนตองใชงานเปนระยะเวลานานก็ควรเปลี่ยนรหัสผานทุก 3 เดือน เปนตน
วิธีการบริหารจัดการรหัสผานของผูใชงานใหมีความมั่นคงปลอดภัย
วิธีการบริหารจัดการรหัสผานของผูใชงานใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. กําหนดให รหั สผ านตองมี มากกวาหรื อเทากั บ 6 ตัวอั กษร (โดยมี การผสมกั นระหว าง
ตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ ตัวพิมพใหญ ตัวเลขและสัญลักษณเขาดวยกัน)
2. ไมควรกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว
หรือบุคคล ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชในพจนานุกรม
3. ไม ใช ร หั ส ผ านส วนบุ คคลสํ าหรั บ การใช แฟ มข อมู ล ร ว มกั บ บุ คคลอื่ น ผ านเครื อข าย
คอมพิวเตอร
4. ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (save password)
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ผูใชครอบครองอยู
5. ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น
6. กําหนดรหัสผานเริ่มตนใหกับผูใช ใหยากตอการเดา และการสงมอบรหัสผานใหกับผูใชตอง
เปนไปอยางปลอดภัย
วิธีการบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ
วิธีการบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลตามระดับชั้นความลับ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดแบงประเภทของขอมูล ประกอบดวย
- ขอมูลสารสนเทศดานการบริหาร ไดแก ขอมูลนโยบาย ยุทธศาสตร/กลยุทธ บุคลากร
รายงานกิจการ แผนงานงบประมาณ ขอมูลการเงินและบัญชี และขอมูลระบบบริหารจัดการ (Back Office)
- ขอมูลสารสนเทศดานการใหบริการ ไดแก ขอมูลสมาชิกหรือผูรับบริการ ขอมูลระบบงาน
ของสหกรณ
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2. การจัดแบงระดับความสําคัญของขอมูลแตละประเภทขางตน ดังนี้
- ขอมูลที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด
- ขอมูลที่มีระดับความสําคัญปานกลาง
- ขอมูลที่มีระดับความสําคัญนอย
3. การจัดแบงลําดับชั้นความลับของขอมูลแตละประเภทขางตน ดังนี้ ลับที่สุด ลับมาก ลับ
4. การจัดแบงระดับชั้นการเขาถึงขอมูลแตละประเภทขางตน ดังนี้
- สามารถเขาถึงไดเฉพาะผูมีสิทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
- สามารถเขาถึงไดเฉพาะผูใชที่ไดรับอนุมัติสิทธิ์จากเจาของระบบงานแลวเทานั้น
- สามารถเขาถึงไดเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของ
- สามารถเขาถึงไดโดยทุกกลุมผูใชที่กําหนดไวแลว
5 การกําหนดเวลาการเขาถึง ดังนี้
- การเขาถึงสารสนเทศในเวลาทําการ (08.30 – 16.30 น.)
- การเขาถึงสารสนเทศนอกเวลาทําการ (นอกชวงเวลา 08.30 – 16.30 น.)
- การเขาถึงในชวงเวลาวันหยุดทําการ (วันหยุดทําการ และวันหยุดนขัตฤกษ)
- การเขาถึงในชวงเวลาพิเศษเปนรายครั้ง (ระบุชวงการเขาถึงและจํานวนระยะเวลาการเขาถึง)
6 การกําหนดจํานวนชองทางที่สามารถเขาถึงได ดังนี้
- ระบบแลน (LAN) ในลักษณะ Client Server
- ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในลักษณะ Web Base Application
- ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ในลักษณะ Web Base Application
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
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ตารางสรุปแนวปฏิบัติในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของสหกรณมีรายละเอียด ดังนี้
เวลาการเขาถึง

ประเภทขอมูล
สารสนเทศ

ระดับ
ความสําคัญ

การเขาถึงสารสนเทศ - ดานการบริหาร
ใน เวลาทําการ
- ดานการใหบริการ
(08.30 – 16.30 น.)

- มากที่สุด
- ปานกลาง
- นอย

การเขาถึงสารสนเทศ - ดานการบริหาร
นอกเวลาทําการ
- ดานการใหบริการ
(นอกชวงเวลา
08.30 – 16.30 น.)

- มากที่สุด
- ปานกลาง
- นอย

การเขาถึงในชวงเวลา - ดานการบริหาร
วันหยุดทําการ
- ดานการใหบริการ
(วันหยุดทําการ และ
วันหยุดนขัตฤกษ)

- ปานกลาง
- นอย

การเขาถึงในชวงเวลา - ดานการบริหาร
พิเศษเปนรายครั้ง
- ดานการใหบริการ
(ระบุชวงการเขาถึง
และ จํานวนระยะเวลา
การเขาถึง)

มากที่สุด

ระดับชั้น
ความลับ
-

- เฉพาะกลุมที่เกี่ยวของ
- ทุกกลุมผูใชที่กําหนด
ไวแลว

-

- เฉพาะกลุมที่เกี่ยวของ
- ทุกกลุมผูใชที่กําหนด
ไวแลว
- เฉพาะกลุมที่เกี่ยวของ
- ทุกกลุมผูใชที่กําหนด
ไวแลว

ลับที่สุด
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ระดับชั้น
การเขาถึง

- เฉพาะผูมสี ิทธิ์สูงสุด
ในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ
- เฉพาะผูใชที่ไดรับอนุมัติ
สิทธิ์จากเจาของ
ระบบงานแลวเทานั้น

ชองทาง
- ระบบแลน (LAN)
- ระบบอินทราเน็ต
(Intranet)
- ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
(E-mail)
- ระบบอินเทอรเน็ต
(Internet)
- ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
(E-mail)
- ระบบอินเทอรเน็ต
(Internet)
- ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
(E-mail)
- ระบบแลน (LAN)
– ระบบอินทราเน็ต
(Intranet)
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงานภายนอก (Outsource)
การใชบริการจากหนวยงานภายนอกอาจกอใหเกิดความเสี่ยงได เชน ความเสี่ยงตอการเขาถึง
ขอมูลความเสี่ยงตอการถูกแกไขขอมูลอยางไมถูกตอง และการประมวลผลของระบบงานโดยไมไดรับอนุญาต
เปนตนเพื่อใหการควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอกที่มีการเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสหกรณเปนไปอยางมั่นคงปลอดภัย มีแนวปฏิบัติดังนี้
การพัฒนาซอฟตแวรโดยหนวยงานภายนอก (Outsource)
1. การคัดเลือกผูใหบริการ ควรมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูใหบริการ และคัดเลือก
ผูใหบริการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รอบคอบรัดกุมและเปนที่นาเชื่อถือ
2. ควรมีสัญญาที่ระบุเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูล (Data Confidentiality) และ
ขอบเขตงานและเงื่อนไขในการใหบริการ (Service Level Agreement) ระบุผูมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
สําหรับรหัสตนฉบับ (source code) ในการพัฒนาซอฟตแวร อยางชัดเจน
3. กําหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยควรมีขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนในการรองขอ ขั้นตอนในการพัฒนา หรือแกไข
เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนในการทดสอบ ขั้นตอนในการโอนยายระบบงาน การสงมอบงาน และไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
4. จัดใหมีการควบคุมโครงการพัฒนาซอฟตแวรโดยผูรับจางจากภายนอก
5. มีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร ในกรณี
ฉุกเฉิน (Emergency Change) และควรมีการบันทึกเหตุผลความจําเปนและขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทุกครั้ง
6. ใหกําหนดเรื่องการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบดานคุณภาพและความถูกตองของซอฟตแวรที่
จะมีการพัฒนาโดยผูใหบริการภายนอกโดยระบุไวในสัญญาจางที่ทํากับผูใหบริการภายนอกนั้น
7. ใหมีการตรวจสอบโปรแกรมไมประสงคดี (Malware) ในซอฟตแวรตางๆ ที่จะทําการติดตั้ง
กอนดําเนินการติดตั้ง
8. ฐานขอมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอรทุกระบบตองสามารถใชซอฟแวรในการดึงขอมูล
และสงออกขอมูลไดหลากหลายตามตองการ
9. ผูใหบริการตองมอบเอกสารโครงสรางขอมูล (Data structure) และคูมือการปฏิบัติงานให
ครบทุกระบบงานไวแก สหกรณ รวมถึ งการปรับปรุงใหเปนป จจุ บันเสมอหากมี การพัฒนาหรือเปลี่ ยนแปลง
โปรแกรม
10. พิ จารณาวางแผนดํ าเนิ นเปลี่ ยนแปลงระบบปฏิ บัติ การของระบบสารสนเทศรวมทั้ ง
วางแผนดานงบประมาณที่จําเปนตองใชในกรณีที่สหกรณจําเปนตองเปลี่ยนไปใชระบบงานใหม
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แนวปฏิบัติในการควบคุมผูใหบริการภายนอก (Outsource)
1. ผูใหบริการที่ตองการสิทธิ์ในการเขาถึงระบบสารสนเทศของสหกรณ จะตองทําเรื่องขอ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรเพื่อขออนุมัติจากผูจัดการสหกรณหรือประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ
2. ดําเนินการเพิกถอน ลบ หรือเปลี่ยนสิทธิการเขาถึงระบบงานและรหัสผานของผูใหบริการ
ที่สิ้นสุดการวาจาง หรือเปลี่ยนการจางงานโดยทันที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. กํ าหนดให ผู ใหบริ การเข าถึ งเฉพาะส วนที่ มี ไว สํ าหรั บการพั ฒนาระบบงาน (develop
environment) เทานั้น แตหากมีความจําเปนตองเขาถึงสวนที่ใชงานจริง (production environment) ก็ตองมี
การควบคุมหรือตรวจสอบการใหบริการของผูใหบริการอยางเขมงวด เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามขอบเขตที่ได
กําหนดไว
4. การอนุญาตใหผูใหบริการเขาสู ระบบจากระยะไกล ตองอยูบนพื้ นฐานของความจําเปน
เทานั้นและไมเปดชองทางติดตอและอุปกรณเชื่อมตอระยะไกลที่ใชทิ้งเอาไวโดยไมจําเปน ชองทางดังกลาวมีการ
ตัดการเชื่อมตอเมื่อไมไดใชงานแลว และจะเปดใหใชไดตอเมื่อมีการรองขอที่จําเปนเทานั้น และจะตองแจงให
ผูรับผิดชอบหรือผูดูแลระบบของสหกรณทราบลวงหนากอนทุกครั้ง ซึ่งจะตองระบุวันเวลาระยะเวลาในการ
ทํางานใหชัดเจน
5. ในกรณี ที่ หน วยงานภายนอกมี ความจํ าเป นต องสํ าเนาฐานข อมู ลทุ กประเภทออกจาก
สหกรณ จะตองจัดทําหนังสือขอความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลวงหนากอนทุก
ครั้ง โดยจะตองระบุเหตุผลในการนําไปใชงานอยางชัดเจนและตองรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
การควบคุมการติดตั้งซอฟตแวรใหมในระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
1. ใหมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงตอระบบสารสนเทศของสหกรณเพื่อปองกันความเสียหาย
หรือการหยุดชะงักที่มีตอระบบสารสนเทศนั้น
2. ให ผู ดู แลระบบที่ ได รั บการอบรมแล วหรื อมี ความชํ านาญเท านั้ น ที่ จะเป นผู ทํ าหน าที่
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตอระบบสารสนเทศของสหกรณ
3. การติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟตแวรของระบบสารสนเทศตองมีการขออนุมัติใหติดตั้งกอนการ
ดําเนินงาน
4. ไมควรติดตั้งรหัสตนฉบับ (Source Code) ของระบบสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายที่ใหบริการนั้น ๆ
5. กําหนดใหมีการจัดเก็บรหัสตนฉบับและคลังโปรแกรม (Library) สําหรับซอฟตแวรของ
ระบบสารสนเทศไวในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
6. กําหนดใหผูใชงานหรือผูที่เกี่ยวของตองทําการทดสอบระบบสารสนเทศตามจุดประสงคที่
กําหนดไวอยางครบถวนเพียงพอ กอนดําเนินการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
7. ใหผูที่เกี่ยวของตองทําการทดสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอยาง
ครบถวน กอนดําเนินการติดตั้งบนเครื่องใหบริการระบบสารสนเทศ
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8. ใหมีการจัดเก็บซอฟตแวรเวอรชั่นเกา ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเดิม และ
ขั้นตอนปฏิ บัติ ที่เกี่ ยวของของระบบสารสนเทศในกรณี ที่จํ าเปนตองกลับไปใชเวอรชันเกาเหลานั้น ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
9. ให มีการระบุ ความต องการทางสารสนเทศสําหรับระบบสารสนเทศที่ ตองการปรั บปรุ ง
กอนที่จะเริ่มตนทําการพัฒนา
การทบทวนการทํางานของระบบสารสนเทศภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศใหม
1. แจงใหผูที่เกี่ยวของระบบสารสนเทศไดรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบใหมเพื่อให
บุคคลเหลานั้นมีเวลาเพียงพอในการดําเนินการทดสอบและทบทวนกอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง
2. มีการสื่อสารเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอนดังกลาวใหผูใชงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบอยางทั่วถึง พรอมทั้งควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
3. กําหนดใหมีการจัดทําบัญชีของระบบสารสนเทศ โดยใหมีการบันทึกดังตอไปนี้
(1) ชื่อซอฟตแวรและเวอรชันที่ใชงาน
(2) สถานที่ติดตั้ง
(3) เครื่องที่ติดตั้ง
(4) ผูผลิตซอฟตแวร
(5) ขอมูลสาหรับติดตอผูผลิตหรือผูพัฒนาซอฟตแวรนั้นๆ

หน้ า 39

(ราง) แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของสหกรณ์

ชื่อสหกรณ

พ.ศ.............

แนวปฏิบัตใิ นการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานของสหกรณ
(Change Management)
การควบคุมการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานของสหกรณมีวัตถุประสงค เพื่อให
ระบบงานคอมพิวเตอรของสหกรณที่ไดรับการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลง มีการประมวลผลที่ถูกตองครบถวน
และเปนไปตามความตองของผูใชงาน ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความไมถูกตองครบถวนของขอมูลและ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร (integrity risk) โดยมีเนื้อหาครอบคลุ มกระบวนการพัฒนาหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงตั้งแตเริ่มตนซึ่งไดแกการรองขอ จนถึงการนําระบบงานที่ไดรับการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงไป
ใชงานจริง
การรองขอใหมีการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร
1. การรองขอใหมีการพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร ตองจัดทําใหเปน
ลายลักษณอักษร (อาจเปน electronic transaction เชน Email เปนตน) และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่
เชน หัวหนาสวนงานที่รองขอ หัวหนาฝายคอมพิวเตอร เปนตน
2. มีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเปนลายลักษณอักษร ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน (operation) ระบบรักษาความปลอดภัย (security) และการทํางาน (functionality) ของระบบงาน
ที่เกี่ยวของ
3. มีการสอบทานกฎเกณฑของระเบียบที่เกี่ยวของ เนื่องจากการแกไขเปลี่ยนแปลงในหลาย
กรณีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ
การปฏิบัติงานพัฒนาระบบงาน
1. ตองแบงแยกสวนคอมพิวเตอรที่มีไวสําหรับการพัฒนาระบบงาน (develop environment)
ออกจากสวนที่ใชงานจริง (production environment) และควบคุมใหมีการเขาถึงเฉพาะผูที่เกี่ยวของในแตละ
สวนเทานั้น ทั้งนี้การแบงแยกสวนตามที่กลาว อาจแบงโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรคนละเครื่อง หรือแบงโดยการ
จัดเนื้อที่ไวภายในเครื่อง คอมพิวเตอรเดียวกันก็ได
2. ผู ที่ ร องขอรวมทั้ งผู ใช งานที่ เกี่ ยวข องควรมี ส วนร วมในกระบวนการพั ฒนาหรื อแก ไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหพัฒนาระบบงานไดตรงกับความตองการ
3. ควรตระหนั กถึ งระบบรั กษาความปลอดภั ย (security) และเสถี ยรภาพการทํ างาน
(availability) ของระบบงานตั้งแตในชวงเริ่มตนของการพัฒนาหรือการแกไขเปลี่ยนแปลง
การทดสอบระบบงาน
1. ผู ที่ ร องขอและฝ ายคอมพิ วเตอร รวมทั้ งผู ใช งานอื่ นที่ เกี่ ยวข อง ต องมี ส วนร วมในการ
ทดสอบ เพื่ อให มั่นใจว าระบบงานคอมพิวเตอรที่ ไดรับการพัฒนาหรื อแกไขเปลี่ยนแปลง มีการทํางานที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการประมวลผลที่ถูกตองครบถวน และเปนไปตามความตองการกอนที่จะโอนยายไปใชงานจริง
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2. ในระบบงานที่สําคัญควรมีหนวยงานหรือทีมงานอิสระเขาตรวจสอบวามีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการพัฒนาและการทดสอบระบบกอนที่จะโอนยายไปใชงานจริง
การโอนยายระบบงานเพื่อใชงานจริง
1. การโอนยายขอมูลหรือโปรแกรมในระบบงานที่พัฒนาเพื่อใชงานจริง ตองตรวจสอบการ
โอนยายใหถูกตองครบถวนเสมอ
2. กอนการใชงานระบบงานใหมที่พัฒนาหรือปรับปรุงแกไข ตองจัดใหมีการเปรียบเทียบยอด
ระหวางระบบงานเดิมกับระบบงานใหม
การจัดทําเอกสารและรายละเอียดประกอบการพัฒนาระบบงานและจัดเก็บรุน (Version)
การจัดทําเอกสารและรายละเอียดประกอบการพัฒนาระบบงานและจั ดเก็บรุน (Version)
ของระบบงานที่ไดรับการพัฒนา
1. ตองจัดใหมีการเก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนา หรือแกไขเปลี่ยนแปลงที่ผานมา
2. ตองปรับปรุงเอกสารประกอบระบบงานทั้งหมดหลังจากที่ไดพัฒนาหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ เชน เอกสารประกอบรายละเอียดโครงสราง ขอมูล คูมือระบบงาน ทะเบียนรายชื่อผูมี
สิทธิใชงาน ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม และ Program Specification เปนตน และตองจัดเก็บเอกสาร
ตามที่กลาวในที่ปลอดภัย และสะดวกตอการใชงาน
3. ตองจัดเก็บโปรแกรม version กอนการพัฒนาไวใชงานในกรณีที่ Version ปจจุบันทํางาน
ผิดพลาดหรือไมสามารถใชงานได
การทดสอบหลังการใชงาน (Post - Implementation Test)
การทดสอบหลังการใชงานในระบบงาน (Post – Implementation Test) กําหนดใหมีการ
ทดสอบระบบงานไดรับการพัฒนา หรือแกไขเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ไดใชงานระยะหนึ่ง เพื่อใหมั่นใจวาการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ การประมวลผลถูกตองครบถวนและเปนไปตามความตองการของผูใชงาน
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
ตองสื่อสารการเปลี่ยนแปลงใหผูใชงานที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึงเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดอยางถูกตอง
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แนวปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
แนวปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
การใช Internet Account หรือรหัสผานในการใชงานอินเทอรเน็ต มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูใชงานตองลงทะเบียนเพื่อขอใชงานอินเทอรเน็ตจากผูดูแลระบบกอน โดยตองยอมรับ
และปฏิบั ติตามนโยบายและแนวปฏิ บัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยด านสารสนเทศของสหกรณ อย าง
เครงครัด
2. ผูใชงานที่ไดรับอนุญาตใหใชงานอินเทอรเน็ตได จะไดรับบัญชีผูใชงาน (Account) ซึ่ง
ประกอบดวย รหัสผูใชงานและรหัสผาน (Password) เพื่อเขาใชงานอินเทอรเน็ต
3. ผูใชงานตองไมใชบัญชีผูใชงาน (Account) ของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอมในการเขาใช
งานอินเทอรเน็ตของสหกรณ โดยจะตองบัญชีผูใชงาน (Account) ที่เปนของตนเองในการแสดงตนเขาใชงาน
อินเทอรเน็ตตามสิทธิ์ที่ไดรับเทานั้น
4 ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหสิทธิ์บุคคลอื่นในการใชงานอินเทอรเน็ต ใหทําการบันทึก
เหตุผลและความจําเปน รวมถึงตองกําหนดระยะเวลาการใชงานและเปลี่ยน Password ใชงานทันที เมื่อพน
ระยะเวลาดังกลาว
5. ผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบบัญชีผูใชงาน (Account) ที่สหกรณจัดสรรให ดังนั้นผูใชงาน
(ผูอนุญาตและผูไดรับอนุญาต) ตองเปนผูรับผิดชอบผลตาง ๆ อันจะเกิดขึ้น รวมถึงผลเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจาก
การใชงานบัญชีผูใชงานของผูใชงานนั้น ๆ รวมกันเวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของ
ผูอื่น
6. ผูใชงานควรทําการเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ใหมทันที หากถูกเปดเผยหรือสงสัยวาถูก
ผูอื่นนําไปใช โดยรหัสผาน (Password) ที่ตั้ง ควรจะประกอบดวย ตัวหนังสือ ตัวเลข และอักขระพิเศษ เพื่อให
ยากตอการคาดเดา
7. ผูใชงานตองเปลี่ยนรหัสผาน (Password) ทุก ๆ 6 เดือน หรือตามที่ผูดูแลระบบกําหนด
8. ผูใชงานตองทําการออกจากระบบคอมพิวเตอร (Logout) เมื่อเลิกใชงาน หรือเมื่อไมอยูที่
หนาจอคอมพิวเตอรนานเกิน 15 นาที
9. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ระงับบัญชีผูใชงาน (Account) หากผูใชงานไมมีการใชงานเปนเวลา 30
วัน และถาไมมีการติดตอขอใชงานเปนเวลา 90 วันนับจากวันที่ระงับการใชงาน ผูดูแลระบบจะยกเลิกบัญชี
ผูใชงานดังกลาวทันที
การใชงานอินเทอรเน็ต
การใชงานอินเทอรเน็ต มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเขาใชงานอินเทอรเน็ต ควรเชื่อมตอผานระบบรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัยที่ สหกรณ จัดสรรไวเทานั้น
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2. ผู ใช งานต องไม ใช เครือขายอินเทอรเน็ตของ สหกรณ ในการเผยแพร หรื อใช งานโดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) เพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ และบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิ์ หรือสรางความ
รําคาญตอผูอื่น เชน การตัดตอภาพของผูอื่นแลวนํามาเผยแพรทําใหเกิดความอับอาย ลักลอบแกไขขอมูลสวน
บุคคลของผูอื่น การแสดง ความเห็นดูหมิ่นผูอื่นบนเว็บไซต เปนตน
(2) เพื่อหาประโยชนในเชิงธุรกิจเปนการสวนตัวหรือการพาณิชย เชน การจําลอง Mail
Server โดยมีการใชอินเทอรเน็ตของสหกรณในการสง mail จํานวนมาก การจําลอง Web Server เพื่อจัดทํา
เว็บไซตสําหรับคาขายโดยมีการใชอินเทอรเน็ตของสหกรณ เปนตน
(3) เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน การ
เขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสมการใชขอความที่สรางความตื่นตระหนกกับสังคมโดยรวมบนเว็บบอรด เปนตน
(4) เพื่ อการเป ดเผยข อมู ลที่ เป นความลั บหรื อข อมู ลที่ ไม ได รั บอนุ ญาต ซึ่ งได มาจาก
สหกรณหรือผูที่มีสิทธิ์ในขอมูลดังกลาว
3. ผู ใ ช ง านไม ควรดาวน โ หลดหรื อ ใช ง านข อ มู ล มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี ลั กษณะการยึ ด ครอง
ชองสัญญาณการสื่อสารขอมูลตลอดเวลา (Consume Bandwidth) ผานอินเทอรเน็ตในเวลาราชการ เชน เลน
เกม/ดูหนัง/ฟงเพลงออนไลน ดูคลิปวิดีโอผานเว็บไซต ดาวนโหลดซอฟตแวรที่มีขนาดใหญผานเว็บไซต เปนตน
ในกรณีที่ผูใชงานมีความจําเปนตองสงขอมูลที่มีขนาดใหญ ใหติดตอผูดูแลระบบดําเนินการเทานั้น
4. ผูใชงานที่มีความจําเปนตองนําเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกไปเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ต
นอกเหนือเครือขายอินเทอรเน็ตของสหกรณ ตองมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสที่มีการ ปรับปรุงซอฟตแวร
ปองกันใหมีความทันสมัยตลอดเวลา
5. ผูใชงานควรแจงขอเท็จจริงตอผูดูแลระบบ หากพบเห็นการใชอินเทอรเน็ตในเครือขายของ
สหกรณ ไปในทางที่ไมเหมาะสม หรือพบเห็นการบุกรุกหรือการละเมิดสิทธิ์ของสหกรณ
6. ผู ใช งานไม ควรดาวน โหลด (download) ไฟล ข อมู ลหรื อโปรแกรมจากเว็ บไซต ที่ ไม
นาเชื่อถือหรือไมมั่นใจวาปลอดภัย เชน โปรแกรมรักษาจอภาพ เกมส และโปรแกรมที่ลงทายดวย .exe หรือ
.com หากมีความจําเปนตองดาวนโหลด ตองมีการตรวจสอบดวยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการนําไปใชทุกครั้ง
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แนวปฏิบัติในการจัดทําระบบสํารองขอมูลและสารสนเทศ
แนวปฏิบัติในการจัดทําระบบสํารองขอมูลและสารสนเทศ
การสํารองขอมูลและระบบคอมพิวเตอร ผูดูแลระบบหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของจะตองระบุ
แนวปฏิบัติสําหรับการจัดทําระบบสํารองขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใหระบบสารสนเทศอยูในสภาพพรอมใชอยูเสมอ
โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ ใหดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศและ
ระบบสํารองขอมูลของสหกรณ
2. ผูดูแลระบบ ตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลที่สํารองเก็บไวอยางสม่ําเสมอ และ
ใหเปนไปตาม นโยบายการจัดทําระบบสํารองขอมูลและสารสนเทศของสหกรณ
3. ทําการพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่จําเปนตองจัดทําระบบสํารองใหอยูในสภาพ
พรอมใชตามลําดับความสําคัญ
4. ระบบที่จะทําการสํารองขอมูลตองเปนระบบที่มีความสําคัญตอภารกิจของสหกรณ
5. มี การกํ าหนดประเภทของข อมู ลที่ตองทํ าสํารองเก็บไว ความถี่ ในการสํ ารองและจัดทํา
ทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง
6. จัดทําแผนการสํารองที่เหมาะสมกับความสําคัญของแตละระบบสารสนเทศ
7. ดําเนินการตามกระบวนการสํารองขอมูล สําหรับแตละระบบสารสนเทศโดยเครงครัด
8. มีการปองกันทางกายภาพอยางเพียงพอตอสถานทีส่ ําหรับสถานที่ที่ใชจัดเก็บขอมูล
9. การจัดทําบันทึกการสํารองขอมูล (Operator logs) ผูดูแลระบบตองทําบันทึกรายละเอียด
การสํารองขอมูล ไดแก เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด ชื่อผูสํารองขอมูล ชนิดของขอมูลที่บันทึก
10. กําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูล แยกตามระบบสารสนเทศแตละ
ระบบ ทั้งซอฟตแวรและขอมูลในระบบสารสนเทศ ในกรณีมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นตองทํารายงานขอผิดพลาดจาก
การสํารองขอมูลที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ใชแกไขดวย
11. ใหมีการมอบหมายเจาหนาที่สํารอง เพื่อทําหนาที่สํารองขอมูลในกรณีที่ผูดูแลระบบไม
สามารถปฏิ บั ติ งานได ในกรณี ที่พบป ญหาในการสํ ารองขอมูลจนเป นเหตุ ให ไมสามารถดําเนินการได อย าง
สมบู รณ ใหดํ าเนิ นการแก ไขป ญหาสรุปผลการแกไขปญหาและรายงานตอผูจั ดการสหกรณ หรื อผู ที่ไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงาน
12. ใหผูดูแลระบบกําหนดชนิดและชวงเวลาการสํารองขอมูลตามความเหมาะสม พรอมทั้ง
กําหนดสื่อที่ใชเก็บขอมูล โดยรูปแบบการสํารองขอมูลมีสองชนิด คือ การสํารองขอมูลแบบเต็ม (Full Backup)
และการสํารองขอมูลแบบสวนตาง (Incremental Backup)
13. ผูดูแลระบบตองจัดใหมีการเขารหัสขอมูล (Encrypted backup) ในการสํารองขอมูลที่
สําคัญ โดยการใชเทคโนโลยีการเขารหัสที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหขอมูลสํารองเหลานั้นถูกเปดเผย
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14. ผูดูแลระบบตองปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ (Backup Procedure) ตามนโยบายที่เกี่ยวของ
กับการสํารองขอมูล (Backup Policy) โดยเครงครัด
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองขอมูล
การปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารองขอมูล มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูดู แลระบบต องทําการสํารองข อมูลแต ละรายการ โดยจะใช วิธี สํารองขอมูลแบบ Full
Backup ตามความถี่ ดังนี้
(1) Web servers : สํารองขอมูลเผยแพรบนเว็บไซต 1 ครั้งตอเดือน
(2) Database servers : สํารองขอมูลในฐานขอมูลของระบบทีส่ ําคัญ 1 ครั้งตอสัปดาห
(3) Firewall server : สํารองขอมูล Rule ของ Firewall 1 ครั้งตอเดือน
(4) Server อื่นๆ : สํารองขอมูลบนเซิรฟเวอรอื่นๆ เชน ระบบงานตาง ๆ 1 ครั้งตอเดือน
2 ผู ดู แลระบบต องตรวจสอบผลการสํ ารองข อมู ลด วยตนเองว า การสํ ารองข อมู ลตาม
รายละเอียดขางตนนั้น ถูกตอง สมบูรณหรือไม
การทดสอบและการกูคืนระบบ
สหกรณตองกําหนดแผนการทดสอบกูคืนขอมูล ตามชนิดของการสํารองขอมูลที่กําหนดไว
แลว เพื่อใหระบบสารสนเทศมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. ในกรณี ที่ พบป ญหาที่ อาจสร างความเสี ยหายต อระบบคอมพิ วเตอร และ/หรื อระบบ
เครือขายจนเปนเหตุทําใหตองกูคืนระบบ ผูดูแลระบบจะตองดําเนินการแกไขพรอมทั้งรายงานผลการแกไข
สรุปผลการปฏิบัติงานตอประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทราบ
2. การกูคืนระบบ ใหใชขอมูลที่ทันสมัยที่สุด (Latest Update) ที่ไดสํารองไวหรือตามความ
เหมาะสม
3. หากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายของสหกรณ กระทบ
ตอการใหบริการหรือการใชงานของผูใชระบบ ใหแจงผูดูแลระบบทราบทันที พรอมทั้งรายงานความคืบหนาการ
กูคืนระบบเปนระยะจนกวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ
4. กําหนดใหมีการทดสอบและปรับปรุงแผนการกูคืนระบบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
สหกรณตองเตรียมการสําหรับจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ได เพื่อใหสามารถปฏิบัติ งานในระบบสารสนเทศได ตามปกติอยาง
ตอเนื่อง และตองปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาว ใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับการใชงานตามภารกิจโดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
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1. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการจัดทําแผนเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูดูแลระบบจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
3. ผูดูแลระบบตองทดสอบ/ประเมิน และปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหแผนมีความทันสมัยและสามารถใชงานไดหากเกิดเหตุการณขึ้นจริง
4. ผูดูแลระบบตองบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่
เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประเภทปริมาณและหลักฐานสําหรับอางอิง เพื่อใชในกรณีที่เหตุการณมีความเกี่ยวของ
กับการดําเนินการทางกฎหมาย
5. รายละเอียดที่ปรากฏในแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ควรมีสาระครอบคลุมภัยพิบัติ
หรือสถานการณฉุกเฉินที่มีผลกระทบตอระบบสารสนเทศของสหกรณ โดยมีหัวขอสําคัญ ดังนี้
- การเตรียมการเบื้องตน
- ผูรับผิดชอบ
- มาตรการความปลอดภัยและแผนการดําเนินงาน ในการนําระบบคอมพิวเตอรกลับ
สูสภาพปกติ เมื่อเกิดความเสียหายหรือหยุดทํางาน
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แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
แนวทางในการประเมินระดับผลกระทบ โดยกําหนดการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับผลกระทบตอไปนี้
1. ผลกระทบด านมู ลค าความเสี ยหายทางการเงิ นใหจั ดเป นสามระดั บ โดยมี เกณฑในการ
ประเมิน ดังนี้
(1) ในกรณีมูลคาความเสียหายทางการเงินไมเกินหนึ่งลานบาท ใหจัดเปนผลกระทบระดับต่ํา
(2) ในกรณีมูลคาความเสียหายทางการเงินเกินกวาหนึ่งลานบาทแตไมเกินหนึ่งรอยลาน
บาท ใหจัดเปนผลกระทบระดับกลาง
(3) ในกรณีมูลค าความเสียหายทางการเงินเกินกว าหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป ใหจั ดเป น
ผลกระทบระดับสูง
ในการประเมินมูลคาความเสียหายทางการเงินตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณจากความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวัน และคํานวณความเสียหายโดยตรงเทานั้น
2. ผลกระทบตอจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย
หรืออนามัย ใหจัดเปนสามระดับโดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ไมมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียไดรับผลกระทบตอรางกายหรืออนามัย ให
จัดเปนผลกระทบระดับต่ํา
(2) ในกรณีจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียไดรับผลกระทบตอรางกายหรืออนามัย
ตั้งแตหนึ่งคนแตไมเกินหนึ่งพันคน ใหจัดเปนผลกระทบระดับกลาง
(3) ในกรณีจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียไดรับผลกระทบตอรางกายหรืออนามัย
เกินกวาหนึ่งพันคน หรือตอชีวิตตั้งแตหนึ่งคนใหจัดเปนผลกระทบระดับสูง
ในการประเมินผลกระทบตอจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับอันตรายตอชีวิต
รางกายหรืออนามัยตามวรรคหนึ่งใหคํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกลาวที่ไดรับผลกระทบในหนึ่งวัน
3. ผลกระทบตอจํานวนผูใช บริการหรือผู มีส วนไดสวนเสี ยที่อาจไดรั บความเสียหายอื่ นใด
นอกจากในขอ 2 หรือขอ 4 ใหจัดเปนสามระดับ โดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้
(1) ในกรณีจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับผลกระทบไมเกินหนึ่งหมื่นคน
ใหจัดเปนผลกระทบระดับต่ํา
(2) ในกรณีจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับผลกระทบเกินกวาหนึ่งหมื่น
คน แตไมเกินหนึ่งแสนคน ใหจัดเปนผลกระทบระดับกลาง
(3) ในกรณีจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับผลกระทบเกินกวาหนึ่งแสนคน
ใหจัดเปนผลกระทบระดับสูง
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ในการประเมินผลกระทบตอจํานวนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับความเสียหาย
ตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกลาวที่ไดรับผลกระทบในหนึ่งวัน และคํานวณความเสียหาย
โดยตรง เทานั้น
4. ผลกระทบดานความมั่นคงของรัฐ ใหจัดเปนสองระดับ โดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้
(1) ในกรณีไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ใหจัดเปนผลกระทบระดับต่ํา
(2) ในกรณีมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ใหจัดเปนผลกระทบระดับสูง
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศโดยมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
(information security audit and assessment) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการ โดยผูตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ หรื อโดยผู ตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (external auditor)
เพื่ อให คณะกรรมการดํ าเนิ นการของสหกรณ ได ทราบถึ งระดั บความเสี่ยงและระดั บความมั่ นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ
2. มีแนวทางในตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ตองคํานึงถึงอยางนอย ดังนี้
(1) มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) มีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
(3) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและใหจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ
(4) มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศอยางนอย ดังนี้
- ควรกําหนดใหผูตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนตองตรวจสอบไดแบบอานได
อยางเดียว
- ในกรณี ที่ จํ าเป นต องเข าถึ งข อมู ลในแบบอื่ น ๆ ให สร างสํ าเนาสํ าหรั บข อมู ลนั้ น
เพื่อใหผูตรวจสอบใชงาน รวมทั้งควรทําลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือ
ตองจัดเก็บไวโดยมีการปองกันเปนอยางดี
- ควรกําหนดใหมีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการตรวจสอบระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
- ควรกําหนดใหมีการเฝาระวังการเขาถึงระบบโดยผูตรวจสอบ รวมทั้ง บันทึกขอมูล
ล็อก (log) แสดงการเขาถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เขาถึงระบบงานทีส่ ําคัญ ๆ
- ในกรณีที่มีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดใหแยก
การติดตั้งเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบออกจากระบบใหบริการจริงหรือระบบที่ใช
ในการพัฒนาและมีการจัดเก็บปองกันเครื่องมือนั้นจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
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การประเมินสถานการณความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ
สถานการณความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ ที่อาจเปนอันตราย (Disaster)
ตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเปนองคประกอบหลักในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ สามารถ
แยกเปนภัยและความเสี่ยงตาง ๆ ดังนี้
1. ภัยที่เกิดจากเจาหนาที่หรือบุคลากรของหนวยงาน (Human Error)
ภัยที่เกิดจากเจาหนาที่หรือบุคลากรของหนวยงาน (Human Error) ไดแก เจาหนาที่หรือ
บุ คลากรของสหกรณ ขาดความรู ความเขาใจในเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรท้ัง ดาน Hardware และ
Software ซึ่งอาจทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหายใชงานไมได เกิดการชะงักงัน หรือหยุดทํางานและ
สงผลใหไมสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณภัยจากเจาหนาที่หรือบุคลากรของสหกรณได
กําหนดแนวทางการดําเนินการเบื้องตนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) จัดหลักสูตรอบรมเจาหนาที่ของหนวยงานใหมีความรูความเขาใจในดาน Hardware
และ Software เบื้องตนเพื่อลดความเสี่ยงดาน Human Error ใหนอยที่สุด ทําใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจ
การใชและบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณทางดานสารสนเทศทั้งทางดาน Hardware และ Software ไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหความเสี่ยงที่เกิดจาก Human Error ลดนอยลง
(2) นําเสนอนโยบายและขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณาใน การประชุมดําเนินการสหกรณ
(3) จั ดทํ านโยบายวาดวยการใชงานคอมพิ วเตอรทั่ วไปและการเขาถึงระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต เผยแพรผานเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. ภัยที่เกิด Software
ภัยที่เกิดจาก Software เปนภัยที่สรางความเสียหายใหแกเครื่องคอมพิวเตอร หรือระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวย ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) หนอนอินเทอรเน็ต (Internet
Worm) มาโทรจัน (Trojan Horse) และขาวไวรัสหลอกลวง (Hoax) ซึ่ง Software ประเภทนี้อาจรบกวนการ
ทํางานและกอใหเกิดความเสียหาย ใหแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณถึงขั้นทําใหระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใชงานไมได
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณภัยจาก Software ดังนี้
(1) ติดตั้ง Firewall ที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาที่ในการกําหนดสิทธิการเขาใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและปองกันการบุกรุกจากภายนอก
(2) มีการติดตั้งซอฟตแวร Antivirus ที่เครื่องใหบริการ (Server) และเครื่องลูกขาย
(Client) เพื่อดักจับไวรัสที่เขามาในระบบเครือขายและสามารถตรวจสอบได วามีไวรัสชนิดใดเขามาทําความ
เสียหายกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสหกรณปองกันและแกไขปญหาใน
3. ภัยจากไฟไหม หรือระบบไฟฟา ดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) ติดตั้งอุปกรณสํารองไฟฟา (UPS) และเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการจาย
กระแสไฟฟาใหกับระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในกรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของ โดยมีการสํารวจ
ตรวจสอบระยะเวลาการ สํ ารองไฟ กรณี ที่เกิ ดกระแสไฟฟ าขั ดข องระบบเครือข ายคอมพิ วเตอร จะสามารถ
ใหบริการไดในระยะเวลาที่ สามารถจัดเก็บและสํารองขอมูลไวอยางปลอดภัย
(2) ติดตั้งอุปกรณตรวจจั บควันกรณีที่เกิดเหตุการณกระแสไฟฟาขัดของหรือมีควันไฟ
เกิ ดขึ้ นภายใน ห องควบคุ มระบบเครื อข าย อุ ปกรณ ดั งกล าวจะส งสั ญญาณแจ งเตื อนที่ หน วยรั กษาความ
ปลอดภัย เพื่อทราบ และรีบเขามาระงับเหตุฉุกเฉินอยางทันทวงที ซึ่งมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ
อยางสม่ําเสมอ
(3) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงชนิดกาซที่หองควบคุมระบบคอมพิวเตอรเพื่อไวใชในกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน (ไฟ ไหม) โดยมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและทดลองใชงานโดยสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการจัด
ฝกอบบรมการปองกันอัคคีภัยทุกป
4. ภัยจากน้ําทวม (อุทกภัย)
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณภัยจากน้ําทวม (อุทกภัย) ดําเนินการดังนี้
(1) เฝาระวังภัยอันเกิดจากน้ําทวมโดยติดตามจากพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตลอดเวลา
(2) เมื่อเกิดน้ําขังหรือมีการรั่วซึมจากน้ํา และมีแนวโนมวาน้ําทวมขังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน
นาจะเขาสูภาวะวิกฤติตอระบบการใหบริการของสหกรณ ใหปดเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายทั้งหมด
(3) ถอดเทป Backup ขอมูลทั้งหมดไปเก็บไวในที่ปลอดภัย
(4) ดําเนินการตัดระบบน้ําและไฟฟาในหองควบคุม ปดเบรคเกอรเครื่องปรับอากาศ เพื่อ
ปองกัน เครื่องควบคุมเสียหายและปองกันภัยจากไฟฟา
(5) เจาหนาที่ชวยกันเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย ไวในชั้น
ที่สูงขึ้นไป เฉพาะสวนที่เคลื่อนยายได
(6) กรณีน้ําลดลงเรียบรอยแลวใหชางไฟฟาตรวจสอบระบบไฟฟาในหองควบคุมเครือขาย
ว าสามารถใช งานได ปกติ หรื อไม และเตรี ยมความพร อมห องควบคุ มระบบเครื อข ายสํ าหรั บติ ดตั้ งเครื่ อง
คอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณเครือขาย
(7) เมื่ อระบบไฟฟ าใช งานได ตามปกติ ผู ดู แลระบบและเจ าหน าที่ ผู เกี่ ยวข องช วยกั น
เคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอรทําหนาที่แมขาย มาติดตั้ง ณ หองควบคุมระบบเครือขายเดิม
(8) ทําการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายพรอมทั้งทดสอบการใช
งานของเครื่ องคอมพิ วเตอร แม ขายแต ละเครื่ องว าสามารถให บริ การได ตามปกติ หรื อไม ตรวจสอบระบบ
เครือขายวาสามารถเชื่อมตอและใหบริการกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายไดหรือไม
หน้ า 50

(ราง) แนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของสหกรณ์

ชื่อสหกรณ

พ.ศ.............

(9) เมื่อตรวจสอบแลววาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขายสามารถใหบริการ
ขอมูลไดเรียบรอยแลวแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อเขามาใชบริการไดตามปกติ
5. ความเสี่ยงจากอุปกรณโครงสรางพื้นฐานที่เกาชํารุดลาสมัย แนวทางปฏิบัติ
(1) ตรวจสอบอุปกรณฯ เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
(2) ทําการบํารุงรักษา ทั้งเชิงปองกัน และเชิงแกไข
(3) จั ดหาอุ ปกรณทดแทนอุปกรณที่ เสียหายใชการไมได หรื อไม เหมาะกั บเทคโนโลยี
สมัยใหม
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