ระเบียบ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั งคับ ของสหกรณ ข อ 65 (8) และข อ 87 (10) และมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 6 วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดํ าเนิน การ
จึงไดกํา หนดระเบี ยบวาดวย วิ ธีป ฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภั ยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
หมวด 1 บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย วิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2561 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ข อ 3 ให ย กเลิ ก “ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรัพ ย อ นามั ย สุ ริน ทร จํา กั ด ว าด ว ย การรัก ษาความ
ปลอดภัยของขอมูล พ.ศ. 2548” ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2548
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้
แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
“บุคลากร” หมายถึง ผูใชป ระโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยี สารสนเทศของสหกรณ
ซึ่งครอบคลุมถึงเจาหนาที่สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในสหกรณหรือที่
เขามาดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามขอตกลงที่ทําไวกับสหกรณ หรือที่เขามาอบรม
ตามโครงการที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล

“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลาย เครื่องเซิรฟเวอร หรืออุปกรณ
อื่น ใด ที่ทําหนาที่ไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งที่ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลวเชื่อมตอเขา
กับระบบเครือขาย
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบมีสาย และ
ไรสาย
“ขอมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรเู รื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาจะ
ไดจั ดทํ าไว ในรูป แบบของเอกสาร แฟ ม รายงาน หนั งสื อ แผนผั ง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ า ย ฟ ล ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอ มูล และสาระตาง ๆ ที่เกิ ดจากการประมวลผลมาจาก
ขอมูล ที่จัดไวอยางเปนระบบ
ขอ 5 วิธีการเผยแพรระเบียบ
(1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่รับทราบ
(3) ติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ เปนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน นับแตวันที่ประกาศ
ถือใชระเบียบนี้
ขอ 6 ในกรณีที่พบการกระทําการฝาฝนระเบียบนี้หรือหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติมใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ใหผูจัดการรายงานประธานกรรมการ
(2) ถาผูกระทําผิดเปนผูจัดการใหรายงานประธานกรรมการ
(3) ถาผูกระทําผิดเปนคณะกรรมการใหรายงานประธานกรรมการ
(4) ถาผูกระทําผิดเปนประธานกรรมการใหรายงานใหผูตรวจสอบกิจการเพื่อรายงานตอ
ที่ประชุมใหญ
ในกรณีที่ผูรายงานเปนเจาหนาที่หรือผูจัดการใหสหกรณคุมครองผูนั้นตามระเบียบวาดวย
การคุมครองเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต
ขอ 7 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัย
ขอ 8 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 2 วัตถุประสงค
ขอ 9 วัตถุประสงคของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม
(2) เพื่อใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

(3) เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
(4) เพื่ อ ให บุ ค ลากรระมั ด ระวั ง และตระหนั ก ถึ งความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5) เพื่อใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร
เปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ขอ 10 สหกรณจะตองจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวในที่ที่เหมาะสม และหามผูไมมีหนาที่ รับผิดชอบ
เขามาใชเครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต
ขอ 11 จัดให มี การติ ดตั้ งอุป กรณ ดับ เพลิงไวในที่ที่เหมาะสมและสะดวกต อ การใช งานเมื่ อ มี เหตุ
ฉุกเฉิน และจัดทําแผนผังการขนยายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของ
ข อ 12 จัด ให มี ระบบการควบคุ ม อุณ หภู มิ ให แ กอุ ป กรณ เครื่ อ งคอมพิ วเตอรอ ย า งเพี ย งพอและ
เหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก
ขอ 13 จัดใหมีระบบสํารองไฟเครื่องแมขายและอุปกรณที่เกี่ยวของอยางเพียง เพื่อลดการหยุดชะงัก
การทํางานของเครื่องแมขายในกรณีที่มีไฟฟาดับหรือไฟตก
หมวด 4 การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก
ขอ 14 ผูใดจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณมิไดเวนแตเปนการรองขอของ
สมาชิกผูนั้น หรือเปนการดําเนินการที่เกิดจากขอกําหนดตามกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบ
ขอ 15 ในกรณีที่สหกรณจัดใหมีเว็บไซตที่สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลเองได สหกรณตองจัดใหมี
การรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอที่มีแตสมาชิกผูนั้นเทานั้นที่จะเขาไปเรียกดูขอมูลตัวเองได
หมวด 5 การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน
ขอ 16 ใหคณะกรรมการกําหนดชื่อผูใชระบบงาน (Username) สําหรับเจาหนาที่ทุกคนที่ตองเขา
ใชระบบงานหรือประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายโดยจัดทําเปนคําสั่ง
ผูที่ ไดรับ การการกําหนดชื่อผูใชระบบงาน (Username) ตามวรรคหนึ่งตอ งรับ ผิดชอบในชื่ อผูใช
ระบบงาน (Username) ของตนใหใชชื่อผูใชระบบงาน (Username) เปนหลักในการสอบสวนหาผูกระทําผิด
ขอ 17 ผูท่ไี ดรับการกําหนดชื่อผูใชงาน (Username) ตามขอ 16 มีหนาที่ในการรักษาความลับของ
ชื่ อผูใชระบบงาน(Username)และรหัสผาน(Password)ของตนโดยเครงครัด จะยิน ยอมใหผูอื่น ใชชื่ อ ผูใช
ระบบงาน(Username)ของตนในการเขาใชระบบงานมิได
ขอ 18 บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอื่น
มาใชงานไมวาจะไดรบั อนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม

หมวด 6 คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 19 ตองพิจารณาจัดใหมีทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ
ขอ 20 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ
ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 21 สื่อสารให บุค ลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษา
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 22 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ อยางนอยปละ 1 ครั้ ง
หรือสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเรื่องดังกลาว
ขอ 23 ตอ งกําหนดใหผูบ ริก ารโปรแกรมระบบบั ญ ชีจัดทําคูมื อการใชโปรแกรมและเอกสารดา น
ฐานข อ มู ล ได แ ก โครงสรา งข อ มู ล (Data Structure) หรือ พจนานุ ก รมข อ มู ล (Data Dictionary) ให กั บ
สหกรณเพื่อประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี
ขอ 24 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยูใน
ที่ปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที
ขอ 25 แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ
ขอ 26 จัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
หมวด 7 ผูจัดการสหกรณ/ผูดูแลระบบงาน
ขอ 27 ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ขอ 28 ดําเนินการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ
ขอ 29 ติดตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสามารถ
ปองกันบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผาน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง
รหัสผาน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูที่เครื่อง เปนตน
ขอ 30 มี ห นาที่ รับ ผิดชอบในการบริห ารจัดการผูใชงาน เกี่ย วกั บ การสรา ง/เปลี่ย นแปลง/ลบชื่อ
ผูใชงาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน
ขอ 31 มีหนาที่สอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป
ขอ 32 บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การ
ทํางานทั้งหมด ไดแก
(1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน

(3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขายอย าง
สม่ําเสมอ
(4) ติดตั้งระบบปองกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกั นไวรัสใหเป น
ปจจุบันสม่ําเสมอ
ขอ 33 จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและการ
ทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนที่กําหนด ไดแก
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ
(2) กํา หนดให สํา รองข อมูลจากระบบบัญ ชีค อมพิ วเตอร ที่สหกรณ ใช ในเครื่องคอมพิ วเตอรที่ แ ยก
ตางหากจากเครื่องแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวัน ทําการของสหกรณและสํ ารอง
ขอมูลไวในสื่อบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน
(3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลที่เกี่ ยวกับระบบปฏิ บัติก าร ระบบฐานขอมูลและระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน
(4) ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลและติดฉลากที่มีรายละเอียด
โปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ป
(5) จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํานักงานสหกรณ และใหสามารถนํามาใช
งานไดทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
(6) ผูจัดการหรือผูที่ไดรบั มอบหมายตองทดสอบขอมูลที่สํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษาชุดสํารอง
ขอมูลไวอยางนอย 10 ปตามกฎหมาย
(7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน
ข อ 34 จั ด ทํ า แผนฉุ ก เฉิ น รองรับ เมื่ อ เกิด ป ญ หากั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในกรณี เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรไดรบั ความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ข อ 35 ดํา เนิ น การทดสอบแผนฉุก เฉิน รว มกั บ บุ ค ลากรอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ งและจั ดทํ า ผลการ
ทดสอบแผนฉุกเฉิน
ข อ 36 จัด การกั บ เหตุ ก ารณ ผิ ด ปกติ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยทันทีเมื่อไดรับรายงานจากบุคลากร
หมวด 8 บุคลากร
ขอ 37 ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไปตาม
วัตถุประสงค
ขอ 38 ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใชงาน
ไดอยาง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
ขอ 39 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผาน
ของผูใชงานทุก ๆ 6 เดือน

ขอ 40 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
และตอง รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชงานที่ผิดปกติ โดยชื่อผูใชงาน
(username) และรหัสผาน (password) ของผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
ขอ 41 เมื่อพบเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
รีบแจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที
ประกาศใชเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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