
 
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส ์จ ำกดั 

ว่ำด้วย วิธีกำรปฏิบติัในกำรควบคมุภำยในและกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 

-------------------------------------------------------------------------- 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 114 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากดั ชุดที่ 10 ครัง้ที่ 7 เมื่อวนัที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2561 ได้มมีตกิ าหนด

ระเบยีบสหกรณ์ฯว่าด้วย วธิกีารปฏบิตัใินการควบคุมภายในและการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบ สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากดั ว่าด้วย วธิปีฏบิตัิในการ

ควบคุมภายในและการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561” 

ขอ้ 2  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่27 มถุินายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  บรรดา ประกาศ ค าสัง่ มต ิหรอืขอ้ตกลงอื่นใด ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้

แทน 

ขอ้ 4  ในระเบยีบนี้ 

“สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส ์

จ ากดั 

“ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการ สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“เจา้หน้าที”่ หมายถงึ เจา้หน้าที ่สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 

“บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  ซึ่ง

ครอบคลุมถงึเจา้หน้าทีส่มาชกิทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ างานในสหกรณ์หรอืทีเ่ขา้

มาด าเนินการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบัสหกรณ์ตามขอ้ตกลงที่ท าไวก้บัสหกรณ์  หรอืที่เขา้มาอบรม

ตามโครงการที่ผ่านความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจา้หน้าที่ของรฐัผู้ดูแลการใช้โปรแกรม

ระบบบญัชคีอมพวิเตอรใ์นการประมวลผลขอ้มลู 

“เครื่องคอมพวิเตอร”์ หมายถงึ เครื่องคอมพวิเตอรท์ัง้หลาย เครื่องเซริฟ์เวอร ์หรอือุปกรณ์อื่นใด ที่

ท าหน้าทีไ่ดเ้สมอืนเครือ่งคอมพวิเตอร์ ทัง้ทีใ่ชง้านอยูภ่ายในสหกรณ์ หรอืภายนอกแลว้เชื่อมต่อเขา้กบัระบบ

เครอืขา่ย 

“ระบบเครอืขา่ย” หมายถงึ ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีส่หกรณ์สรา้งขึน้ทัง้แบบมสีาย และไรส้าย 
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“ขอ้มลู” หมายถงึ สิง่ทีส่ ื่อความหมายให้รูเ้ร ื่องราว ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู หรอืสิง่ใด ๆ ไม่ว่าจะไดจ้ดัท า

ไว้ในรปูแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสอื แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทกึภาพ

หรอืเสยีง การบนัทกึโดยเครือ่งคอมพวิเตอรห์รอืวธิอีื่นใดทีท่ าใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รากฏได้ 

“ระบบสารสนเทศ” หมายถงึ ขอ้มลู และสาระต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการประมวลผลมาจากขอ้มลู ทีจ่ดัไว้

อยา่งเป็นระบบ 
 

หมวด 1 ทัว่ไป 
 

ขอ้ 5  วธิกีารเผยแพรร่ะเบยีบ 

    (1) แจง้ใหท้ราบการถอืใชร้ะเบยีบในทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

    (2) ท าหนงัสอืเวยีนใหเ้จา้หน้าทีร่บัทราบ 

    (3) ตดิประกาศไว ้ณ ทีท่ าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 60 วนั นบัแต่วนัทีป่ระกาศถอื

ใชร้ะเบยีบน้ี 

ขอ้ 6  ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูม้ ี

อ านาจวนิิจฉยั 

ขอ้ 7  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
 

หมวด 2 วตัถปุระสงค ์
 

ขอ้ 8  วตัถุประสงคข์องการออกระเบยีบนี้ 

    (1) เพื่อให้บุคลากรระมดัระวงัในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ท าให้ประสทิธภิาพของ

ระบบบญัชคีอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยดอ้ยประสทิธภิาพลงอยา่งผดิปกตโิดยเจตนาหรอืไมเ่จตนากต็าม 

    (2) เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างถูกตอ้งตามบทบาทและหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

    (3) เพื่อให้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์มคีวามมัน่คง ปลอดภยั และสามารถใช้งาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    (4) เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัและตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    (5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรกัษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช้

คอมพวิเตอรเ์ป็นไปตามนโยบาย ระเบยีบสหกรณ์และระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
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หมวด 3 กำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงกำยภำพ 
 

ขอ้ 9  สหกรณ์จะตอ้งจดัตัง้เครือ่งคอมพวิเตอรไ์วใ้นทีท่ีเ่หมาะสม และหา้มผูไ้มม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ

เขา้มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ขอ้ 10  จดัใหม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสมและสะดวกต่อการใชง้านเมือ่มเีหตุ

ฉุกเฉิน และจดัท าแผนผงัการขนยา้ยเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ 11  จดัใหม้รีะบบการควบคุมอุณหภูม ิใหแ้ก่อุปกรณ์เครือ่งคอมพวิเตอรอ์ยา่งเพยีงพอและ

เหมาะสมกบัสถานทีร่วมทัง้จดัตัง้เครือ่งคอมพวิเตอรใ์หอ้ยูใ่นสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

ขอ้ 12  จดัใหม้รีะบบส ารองไฟเครือ่งแมข่า่ยและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเพยีง เพื่อลดการ

หยดุชะงกัการท างานของเครือ่งแมข่่ายในกรณทีีม่ไีฟฟ้าดบัหรอืไฟตก 
 

หมวด 4 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

ข้อ 13  ต้องพิจารณาจดัให้มีทรพัย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับ

สหกรณ์ 

ขอ้ 14  มอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายหรอืระเบยีบปฏบิตัใินการ

ควบคุมภายใน และการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 

ขอ้ 15  สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรอืระเบยีบปฏบิตัิในการควบคุมภายในและการรกัษา

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 

ขอ้ 16  ส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบงานและการรกัษาความปลอดภยัดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จดัการ และเจา้หน้าที่สหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หรอืสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมกบัหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ทีม่กีารจดัอบรมในเรือ่งดงักล่าว 

ข้อ 17  ต้องก าหนดให้ผู้บรกิารโปรแกรมระบบบญัชีจดัท าคู่มอืการใช้โปรแกรมและเอกสารด้าน

ฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กับ

สหกรณ์เพื่อ ประกอบการใชง้านโปรแกรมระบบบญัช ี

ขอ้ 18  มอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการเกบ็รกัษาคู่มอืและเอกสารสนับสนุนการปฏบิตังิานให้อยู่

ในทีป่ลอดภยั และใหเ้รยีกใชง้านไดท้นัท ี

ขอ้ 19  พจิารณาคดัเลอืกและจดัท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารโปรแกรมหรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และพจิารณาเกี่ยวกบัการรกัษาความลบัของขอ้มลู เงือ่นไขต่างๆ และขอบเขตงานของผูใ้หบ้รกิาร กรณทีีใ่ช้

บรกิารโปรแกรมของเอกชน 

ขอ้ 20  แต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่พื่อรบัผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
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ข้อ 21  จดัให้มกีารท าหรอืทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมนิผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ขอ้ 22  รณรงคใ์หทุ้กคนใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั โดยจดัระดบัการท างานของเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์ละปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครัง้ทีไ่ม่มกีารใชง้าน ใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การใช้

มาตรการลดการใชก้ระดาษใหน้้อยลงดว้ย 
 

หมวด 5 ผู้จดักำรสหกรณ์/ผูด้แูลระบบงำน 
 

ขอ้ 23  ควบคุมดแูลการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ข้อ 24  ด าเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทนัสมยั และมัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรกัษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 

ข้อ 25  ติดตัง้ค่าการรกัษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ายให้

สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รบัอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย  ได้แก่ ความยาวของรหสัผ่าน ระยะเวลาการ

เปลีย่นแปลงรหสัผ่าน ระยะเวลาการตัง้เวลาพกัหน้าจอในกรณผีูใ้ชง้านไมอ่ยูท่ีเ่ครือ่ง เป็นตน้ 

ข้อ 26  มหีน้าที่รบัผิดชอบในการบรหิารจดัการผู้ใช้งาน เกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อ

ผูใ้ชง้าน (username)โดยการก าหนดสทิธกิารใชง้าน จะตอ้งเป็นไปตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูใ้ชง้าน 

ข้อ 27  มีหน้าที่สอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบ

เครอืขา่ยใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี 

ขอ้ 28  บรหิารจดัการระบบเครอืขา่ยใหม้คีวามมัน่คงปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมพืน้ทีก่าร

ท างานทัง้หมด ไดแ้ก่ 

     (1) ก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึระบบเครอืขา่ยใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ 

     (2) จดัท าการปรบัปรงุแผนผงัเครอืขา่ยและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นปัจจบุนั 

     (3) มกีารตรวจสอบหรอืเฝ้าระวงัเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย

อยา่งสม ่าเสมอ 

     (4) ตดิตัง้ระบบป้องกนัไวรสักบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย และปรบัปรุงระบบป้องกนัไวรสัให้

เป็นปัจจบุนัสม ่าเสมอ 

ขอ้ 29  จดัท าตารางแผนการส ารองขอ้มูลและวธิกีารกู้คนืขอ้มูล และใหม้กีารส ารองขอ้มลูและการ

ทดสอบการกูค้นืขอ้มลูเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด ไดแ้ก่ 

     (1) ก าหนดตารางแผนการส ารองขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิานของสหกรณ์ 
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     (2) ก าหนดใหส้ ารองขอ้มลูจากระบบบญัชคีอมพวิเตอรท์ีส่หกรณ์ใชใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีแ่ยก

ต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์ จ านวน 1 ชุดเป็นประจ าทุกวนัท าการของสหกรณ์และส ารอง

ขอ้มลูไวใ้นสื่อบนัทกึขอ้มลูจ านวน 1 ชุดเป็นประจ าทุกเดอืน 

     (3) ก าหนดใหส้ ารองโปรแกรม ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร ระบบฐานขอ้มลูและระบบ

บญัชคีอมพวิเตอรไ์วใ้นสื่อบนัทกึขอ้มลูจ านวน 1 ชุด เป็นประจ าทุก 3 เดอืน 

     (4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบระบบงานส ารองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที่มี

รายละเอยีด โปรแกรมระบบงานวนั เดอืน ปี จ านวนหน่วยขอ้มลู 

     (5) จดัเก็บสื่อบนัทกึข้อมูลไว้ในที่ปลอดภยัทัง้ในและนอกส านักงานสหกรณ์  และให้สามารถ

น ามาใชง้านไดท้นัทใีนกรณทีีม่เีหตุฉุกเฉิน 

     (6) ผู้จดัการหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายต้องทดสอบขอ้มูลที่ส ารองทุก 6 เดอืน และเก็บรกัษาชุด

ส ารองขอ้มลูไวอ้ยา่งน้อย10 ปีตามกฎหมาย 

     (7) จดัท าทะเบยีนคุมขอ้มลูชุดส ารอง และควบคุมการน าขอ้มลูชุดส ารองออกมาใชง้าน 

ข้อ 30  จดัท าแผนฉุกเฉินรองรบัเมื่อเกิดปัญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในกรณีเครื่อง

คอมพวิเตอรไ์ดร้บัความเสยีหายหรอืหยดุชะงกั และก าหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 

ข้อ 31  ด าเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และจดัท าผลการ

ทดสอบแผนฉุกเฉิน 

ข้อ 32  จดัการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมัน่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยทนัทเีมือ่ไดร้บัรายงานจากบุคลากร 
 

หมวด 6 บคุลำกร 
 

ขอ้ 33 ตอ้งใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

ขอ้ 34  ให้ค านึงถงึการใช้งานอย่างประหยดั และหมัน่ตรวจสอบเครื่องคอมพวิเตอรใ์ห้สามารถใช้

งานไดอ้ยา่ง สมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ 

ข้อ 35  บุคลากรแต่ละคนมหีน้าที่ป้องกนัดูแลรกัษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหสัผ่าน 

(password) ทัง้นี้ตอ้งหา้มเผยแพรใ่หผู้อ้ื่นล่วงรูร้หสัผ่าน (password) ของตนเอง 

ขอ้ 36  การก าหนดรหสัผ่านในการเขา้ถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างน้อย 4 ตวัอกัษร โดย

ก าหนดใหม้ ีความยากต่อการคาดเดาและใหม้กีารเปลีย่นแปลงรหสัผ่านของผูใ้ชง้านทุก ๆ 4 เดอืน 

 

-6- 

ขอ้ 37  บุคลากรแต่ละคนห้ามใชช้ื่อผู้ใช้งาน (username) และรหสัผ่าน (password) ของบุคคลอื่น

มาใชง้านไมว่่าจะไดร้บัอนุญาตจากผูใ้ชง้านนัน้หรอืไมก่ต็าม 



ขอ้ 38  การใช้งานเครื่องคอมพวิเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรบัผดิชอบในฐานะเป็นผู้ถอืครองเครื่องนัน้ ๆ 

และต้อง รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติ  โดยชื่อผู้ใช้งาน 

(username) และรหสัผ่าน (password)ของผูถ้อืครองเครือ่งนัน้ ๆ 

ขอ้ 39  เมื่อพบเหตุการณ์ผดิปกตทิี่เกี่ยวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหร้บีแจง้ใหผู้จ้ดัการ/ผูด้แูลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัท ี

 ขอ้ 40  ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 

 

  ประกาศ ณ วนัที ่27 มถุินายน 2561 

 

 

 (ผูช้่วยศาสตราจารยบ์รรเจดิ  พฤฒกิติต)ิ 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคอหงส ์จ ากดั 
           
 
 

 


