8.6 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 9 เมือวันที
27 กัน ยายน พ.ศ. 2562 พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพือให้ก ารใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของสหกรณ์มี
ความมันคง ปลอดภัย และสามารถใช้ง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึง ได้กํา หนดระเบีย บสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูด้ แู ลระบบ” หมายถึง เจ้าหน้าทีดูแลระบบงานทีสหกรณ์มอบหมาย
“ผูใ้ ช้งาน”
หมายถึง ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้ าที สมาชิก สมาชิกสมทบ
รวมถึงบุคคลภายนอก ทีได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์
“เครืองคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครืองคอมพิวเตอร์ทงหลาย
ั
เครืองเซิรฟ์ เวอร์
หรือ อุ ป กรณ์ อืนใด ทีทํ า หน้ า ทีได้เ สมือ นเครือง
คอมพิวเตอร์ ทังทีใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือ
ภายนอกแล้วเชือมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ทีสหกรณ์ ส ร้า งขึน
รวมถึงเครือข่ายทีเชือมโยงออกไปสู่ภายนอกทัง
แบบมีสาย และไร้สาย
“ข้อมูล”
หมายถึง สิงทีสือความหมายให้รเู้ รืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือ สิงใด ๆ ไม่ ว่ า จะได้จ ัด ทํ า ไว้ใ นรูป แบบของ
เอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนั ง สือ แผนผัง แผนที
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี นใดที
ื
ทํา
ให้สงที
ิ บันทึกไว้ปรากฏได้
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“ระบบงานสหกรณ์” หมายถึง โปรแกรมและข้อมูลทีเกียวกับการบริหารงานและ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ได้แก่ ระบบ
ทะเบียนสมาชิก ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ระบบบัญชี
ระบบสวัสดิการ และระบบงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์
หมวด 1
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้อ 4 สหกรณ์ต้องจัดตังเครืองคอมพิวเตอร์ไว้ในทีทีเหมาะสม และห้ามผู้ไม่มหี น้าที
รับผิดชอบ เข้ามาใช้เครืองคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ข้อ 5 สหกรณ์ ต้องจัดให้มีการติดตังอุ ปกรณ์ ด บั เพลิงไว้ในทีทีเหมาะสมและสะดวก
ต่ อการใช้งาน และจัดทําแผนผังการขนย้ายเครืองคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ รวมทังเอกสาร
ทีเกียวข้อง เมือมีเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 6 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มรี ะบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที รวมทังจัดตังเครืองคอมพิวเตอร์
ให้อยูใ่ นสถานทีทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตลอดจนจัดให้มรี ะบบสํารองไฟ เพือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนือง
หมวด 2
การกํากับดูแล
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มอื และเอกสารที
เกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านให้อยูใ่ นทีปลอดภัย และผูร้ บั ผิดชอบต้องติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
ข้อ 8 ให้สหกรณ์ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กียวกับระบบงานและ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ข้อ 9 การว่าจ้างให้มกี ารพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สหกรณ์ต้องกําหนดให้
ผูร้ บั จ้างจัดทําคู่มอื การใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือ
พจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) และอืน ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 10 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารทําหรือทบทวนแผนฉุ กเฉินของระบบงานสหกรณ์ และ
การประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
หมวดที 3
การพิ สจู น์ ตวั ตน
ข้อ 11 ผูใ้ ช้งานแต่ละคนต้องมีชอผู
ื ใ้ ช้งาน (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD)
ของตนเอง และมีหน้าทีในการป้องกัน ดูแลรักษาข้อมูลชือผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านของตน ทังนี ห้ามมิให้
ใช้รว่ มกับผูอ้ นื รวมทังห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือกระทําการใด ๆ อันทําให้ผอู้ นล่
ื วงรูร้ หัสผ่านของตน
ข้อ 12 ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ทีเกิดจากผูใ้ ช้งาน (USERNAME)
ไม่วา่ การกระทํานันจะเกิดจากผูใ้ ช้งานหรือไม่กต็ าม
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ข้อ 13 ผูใ้ ช้งานต้องตังรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านต้องประกอบด้วย
ตัวเลขและหรือตัวอักษรรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัว
ข้อ 14 การใช้งานในระบบงานสหกรณ์ ผูใ้ ช้งานซึงเป็ นเจ้าหน้าทีต้องเปลียนรหัสผ่าน ทุก ๆ
120 วันหรือทุกครังทีมีการแจ้งเตือนให้เปลียนรหัสผ่าน
ข้อ 15 ให้ผจู้ ดั การสอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ในระบบงานสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับหน้าทีความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี
หมวดที 4
การบริ หารจัดการอุปกรณ์และข้อมูลคอมพิ วเตอร์
ข้อ 16 ผูใ้ ช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (SERVER) ของสหกรณ์ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 17 ผู้ใช้งานต้องไม่นําอุปกรณ์ หรือชินส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(SERVER) เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 18 ผูใ้ ช้งานต้องไม่นําเครืองมือ หรืออุปกรณ์อนใดเชื
ื
อมต่อเข้ากับเครืองคอมพิวเตอร์
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์เพือประโยชน์สว่ นตน
ื วา่ กรณีใด ๆ
ข้อ 19 ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผูอ้ นไม่
ข้อ 20 ผูใ้ ช้งานต้องไม่คดั ลอกหรือทําสําเนาแฟ้มข้อมูลทีมีลขิ สิทธิกํากับการใช้งาน ก่อน
ได้รบั อนุญาต
ข้อ 21 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานกระทําการเผยแพร่ เปลียนแปลง ทําซําหรือทําลาย ข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์ และระบบเครือข่าย เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ 22 ห้ามติดตังอุปกรณ์หรือกระทําการใดเพือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการ
หมวดที 5
ซอฟต์แวร์และลิ ขสิ ทธิ
ื
ไม่มลี ขิ สิทธิในคอมพิวเตอร์
ข้อ 23 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานติดตังหรือใช้ซอฟต์แวร์อนใดที
ของสหกรณ์
ข้อ 24 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานทําการติดตัง ถอดถอน เปลียนแปลง แก้ไขโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ หากมีความจําเป็ นให้ผดู้ แู ลระบบเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยต้องได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 25 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ให้แก่
บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
หมวดที 6
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
ข้อ 26 ผูด้ ูแลระบบต้องควบคุมและกําหนดหลักเกณฑ์ผมู้ สี ทิ ธิเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของสหกรณ์ให้มคี วามปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ 27 ผู้ดูแ ลระบบต้อ งจัด ทํ า แผนผัง ระบบเครือ ข่า ยและการเชือมต่ อ ทังภายในและ
ภายนอก โดยจัดทําขึน จํานวน 2 ชุด เก็บไว้ทห้ี องสารสนเทศ 1 ชุด ส่วนอีก 1 ชุด มอบให้ผจู้ ดั การเก็บ
ไว้ในทีปลอดภัย
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ข้อ 28 ห้ามมิให้นําเครืองคอมพิวเตอร์ทใช้
ี งานระบบงานสหกรณ์เชือมต่อกับเครือข่าย
ภายนอก (INTERNET)
ข้อ 29 การนํ า อุ ป กรณ์ จ ดั เก็บ ข้อ มูล มาเชือมต่ อ กับ เครืองคอมพิว เตอร์ ต้อ งได้ร บั
การตรวจสอบและอนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 30 กรณีมปี ญั หาเกียวกับความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ์ ให้ผู้ดูแลระบบทํา
การตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขแล้วรายงานให้ประธานกรรมการทราบโดยด่วน
หมวดที 7
การสํารองข้อมูล
ข้อ 31 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารสํารองข้อมูลแบบ REALTIME ไปยังศูนย์สาํ รองข้อมูล
(DR SITE) เพือสําเนาข้อมูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ข้อ 32 ให้ผู ด้ ูแ ลระบบดูแ ลและตรวจสอบการทํา งานของระบบสํา รองข้อ มูล แบบ
REALTIME โดยให้สามารถสํารองข้อมูลได้ครบถ้วน ในทุกวันทําการ
ข้อ 33 ให้ผูด้ ูแลระบบร่วมกับเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทําการทดสอบการสํารองข้อมูล
แบบ REALTIME โดยมีการทดลองปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์สาํ รองข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
ข้อ 34 ให้ผดู้ ูแลระบบจัดทําสําเนาข้อมูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เป็ น
การภายใน ณ สินวันทําการ โดยจัดทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไว้ทห้ี องสารสนเทศของสหกรณ์ 1 ชุด
ส่วนอีก 1 ชุด ส่งให้บริษทั จัดเก็บเอกสารและข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครัง
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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