
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  4  
Website Security Policy of Cooperative Auditing Office Region 4 

จัดท าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

มาตรการ และวิธีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเว็บไซต์  

ส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ที่  4  ได้ตระหนักงถึ ควำมส ำคกญนนังำรรกง ำควำมมก่นัค 
ปลอดภกย เว็บไซต์เพ่ือปงป้อ ข้อมูลขอ ผู้นช้บริงำรจำงงำรถูงท ำลำยหรือบุงรุงจำงผู้ไม่หวก ดีหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์
นนังำร เข้ำถึ ข้อมูลจึ ได้ง ำหนัดมำตรงำรรกง ำควำมมกน่ัค ปลอดภกยเว็บไซต์ โดยนช้มำตรฐำนังำรรกง ำควำม 
ปลอดภกยขอ ข้อมูลขก้นัสู ด้วยเทคโนัโลยีSecured Socket Layer (SSL) ซึ่ เป็นัเทคโนัโลยีนนังำรเข้ำสู่ข้อมูล 
ผ่ำนัรหกสที่ระดกบ 128 bits (128-bits Encryption) เพ่ือเข้ำรหกสข้อมูลที่ถูงส่ ผ่ำนัเครอืข่ำยอินัเทอร์เนั็ตนนัทุง 
ครก้  หำงจะมีงำรท ำธุรงรรมผ่ำนัเครือขำ่ยอินัเทอร์เนั็ตขอ ส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ที่  4  ท ำนห้ผู้ที่ดกงจกบ 
ข้อมูลระหว่ำ ทำ ไม่ส ำมำรถนั ำข้อมูลไปนช้ต่อได้  

เทคโนโลยีเสริมที่น ามาใช้ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

นัองจำงมำตรงำร และวิธีงำรรกง ำควำมมก่นัค ปลอดภกยโดยทก่วไปที่งล่ำวข้ำ ต้นัแล้ว ส ำนักง ำนั
ตรวจบกญชีสหงรณท์ี่  4  ยก นช้เทคโนัโลยีระดกบสู ดก ต่อไปนัี้เพื่อปงป้อ ข้อมูลส่วนัตกวขอ ท่ำนั 

- Firewall เป็นัระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนัุญำตนห้เฉพำะผู้ที่มีสิทธิหรือผู้ที่งรมตรวจ 

บกญชีสหงรณ์อนัุมกติเท่ำนัก้นัจึ จะผ่ำนั FireWall เพ่ือเข้ำถึ ข้อมูลได้  
- Scan Virus นัองจำงเครื่อ คอมพิวเตอร์ทุงเครื่อ ที่นห้บริงำรจะมีงำรติดตก้  Software  ป้อ งกนั 

Virus ที่มีประสิทธิภำพสู และ Update อย่ำ สม  ่ำเสมอแล้วส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ที่  4  ยก ได้ 
ติดตก้  Scan Virus Software บนัเครื่อ  Server โดยเฉพำะอีงด้วย  

- Cookies เป็นัไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ง ๆ ที่จะท ำงำรเง็บข้อมูลชก่วครำวที่จ ำเป็นัล นนัเครื่อ  คอมพิวเตอร์
ขอ ผู้ขอนช้บริงำร เพ่ือควำมสะดวงและรวดเร็วนนั งำรติดต่อสื่อส ำรอย่ำ ไรงต็ำมส ำนักง ำนัตรวจ 
บกญชีสหงรณ์ท่ี 4 ตระหนักงถึ ควำมเป็นัส่วนัตกวขอ ผู้นช้บริงำรเป็นัอย่ำ ดีจึ หลีงเลี่ย งำรนช้Cookies 
แต่ถ้ ำ หำงมีควำมจ ำเป็นั ต้อ นช้Cookies ส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ที่  4  จะพิจำรณำอย่ำ 
รอบคอบและตระหนักงถึ ควำม ปลอดภกย และควำมเป็นัส่วนัตกวขอ ผู้ขอรกบบริงำรเป็นัหลกง  

- Auto Log off นนังำรนช้บริงำรขอ ส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ท่ี  4  หลก จำงเลิงงำรนช้ 
 ำนัควร Log off ทุงครก้  งรณีท่ีผู้นช้บริงำรลืม Log off ระบบจะท ำงำร Logoff นห้โดยอกตโนัมกติ
ภำยนนัเวลำที่ เหมำะสมขอ แต่ละบริงำร ทก้ นัี้เพ่ือควำมปลอดภกยขอ ผู้นช้บริงำรเอ   



ข้อแนะน าเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

แม้ว่ำส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ที่  4  จะมีมำตรฐำนัเทคโนัโลยีและวิธีงำรทำ ดำ้นังำร รกง ำ
ควำมปลอดภกยอย่ำ สู  เพ่ือช่วยมินห้มีงำรเข้ำสู่ข้อมูลส่วนัตกวหรือข้อมูลที่เป็นัควำมลกบขอ ท่ำนัโดย ปรำศจำง
อ ำนัำจตำมทีง่ล่ำวข้ำ ต้นัแล้วง็ตำม แต่ง็เป็นัที่ทรำบงกนัอยู่โดยทก่วไปว่ำ ปัจจุบกนันัี้ยก มิได้มีระบบ รกง ำควำม
ปลอดภกยนด ๆ ที่จะส ำมำรถปงป้อ ข้อมูลขอ ท่ำนัไดอ้ย่ำ เด็ดขำงจำงงำรถูงท ำลำยหรือถูงเข้ำถึ  โดยบุคคล
ทีป่รำศจำงอ ำนัำจได้ดก นัก้นัท่ำนัจึ ควรปฏิบกติตำมข้อแนัะนั ำเงี่ยวงกบงำรรกง ำควำมมก่นัค ปลอดภกย ดก ต่อไปนัี้
ด้วยคือ  

- ระมกดระวก นนังำร Download Program จำง Internet มำนช้ ำนั ควรตรวจสอบ 
Address ขอ เว็บไซต์นห้ถูงต้อ ง่อนั Login เข้ำนช้บริงำรเพ่ือป้อ งกนังรณีที่มีงำรปลอม
แปล เว็บไซต์ - ควรติดตก้ ระบบตรวจสอบไวรกสไว้ที่เครื่อ และพยำยำมปรกบปรุ นห้
โปรแงรมตรวจสอบไวรกสนนัเครื่อ ขอ ท่ำนั มีควำมทกนัสมกยอยู่เสมอ  

- ติดตก้ โปรแงรมประเภท Personal Firewall เพ่ือป้อ งกนัเครื่อ คอมพิวเตอร์จำงงำรจู่โจม 
ขอ ผู้ไม่ประส ค์ดีเช่นั Cracker หรือ Hacker  

 

ส วนัลิขสิทธิ์2563 : ส ำนักง ำนัตรวจบกญชีสหงรณ์ที่  4  ที่อยู่ : ถนันัสถิตย์นัิมำนังำล ต ำบลวำรินัช ำรำบ  
อ ำเภอวำรินัช ำรำบ จก หวกดอุบลรำชธำนัี โทรศกพท์ : 0-4532-1856,0-4532-1893 โทรสำร : 0-4532-2362  
E-mail : auddiv4@cad.go.th  

 


