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ระเบียบ  

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

วาดวย  

วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  พ.ศ. 2557 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 25.(8) ขอ 74.(8) และขอ 100. และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 8/2557 วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการดําเนินการจึงไดกําหนด

ระเบียบวาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สหกรณ ดังตอไปนี้ 

 

 หมวด 1 

 บททั่วไป 
 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวย วิธีปฏิบัต ิ

ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป 

 ขอ 3. บรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสั่ง มต ิหรือขอตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช

ระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”  หมายถึง  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการ รานสหกรณ 

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการ รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

   จํากัด 
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 “เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาท่ี รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

   จํากัด 

 “บุคลากร”  หมายถึง  ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ ซ่ึงครอบคลุมถึงเจาหนาท่ีสมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุญาตให

ทํางานในสหกรณหรือท่ีเขามาดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามขอตกลงท่ีทําไวกับ

สหกรณ หรือท่ีเขามาอบรมตามโครงการท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูดูแลการใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล 

  “เครื่องคอมพิวเตอร”  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอรท้ังหลาย เครื่องเซิรฟเวอร 

หรืออุปกรณอ่ืนใด ท่ีทําหนาท่ีไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร ท้ังท่ีใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลว

เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย 

 “ระบบเครือขาย”  หมายถึง  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีสหกรณสรางข้ึน

    ท้ังแบบมีสาย และไรสาย 

 “ขอมูล”  หมายถึง  สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง 

ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาจะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด 

ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไว

ปรากฏได 

 “ระบบสารสนเทศ”  หมายถึง  ขอมูล และสาระตาง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ประมวลผลมาจากขอมูลท่ีจัดไวอยางเปนระบบ 

ขอ 5. วิธีการเผยแพรระเบียบ 

 (1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 (2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาท่ีรับทราบ 

 (3) ติดประกาศไว ณ ท่ีทําการสหกรณ เปนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน นับแตวันท่ีประกาศ

ถือใชระเบียบนี้ 

 ขอ 6. ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ

วินิจฉัย 

ขอ 7. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 2  

วัตถุประสงค 
 

 ขอ 8. วัตถุประสงคของการออกระเบียบนี้ 
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  (1) เพ่ือใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพของ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม 

  (2) เพ่ือใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบ 

หมาย 

  (3) เพ่ือใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความม่ันคง ปลอดภัย และสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (4) เพ่ือใหบุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (5) เพ่ือใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีใช 

คอมพิวเตอรเปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

 

 

หมวด 3  

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
 

 ขอ 9. สหกรณจะตองจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวในท่ีท่ีเหมาะสม และหามผูไมมีหนาท่ีรับผิดชอบเขา

มาใชเครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต 

 ขอ 10. จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเม่ือมีเหตุ

ฉุกเฉิน และจัดทําแผนผังการขนยายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ขอ 11. จัดใหมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ใหแกอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอและ

เหมาะสมกับสถานท่ีรวมท้ังจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสถานท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก 

 ขอ 12. จัดใหมีระบบสํารองไฟเครื่องแมขายและอุปกรณท่ีเก่ียวของอยางเพียง เพ่ือลดการหยุดชะงัก

การทํางานของเครื่องแมขายในกรณีท่ีมีไฟฟาดับหรือไฟตก 

 

หมวด 4  

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

 ขอ 13. ตองพิจารณาจัดใหมีทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับ

สหกรณ 

 ขอ 14. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ

ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
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 ขอ 15. สือ่สารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบยีบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษา

ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

 ขอ 16. สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเก่ียวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาท่ีสหกรณ อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือ

สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท่ีมีการจัดอบรมในเรื่องดังกลาว 

 ขอ 17. ตองกําหนดใหผูบริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดาน

ฐานขอมูล ไดแก โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ใหกับ

สหกรณเพ่ือ ประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี 

 ขอ 18. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยู

ในท่ีปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที 

 ขอ 19. พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความลับของขอมูล เง่ือนไขตาง ๆ และขอบเขตงานของผูใหบริการ กรณีท่ีใช

บริการโปรแกรมของเอกชน 

 ขอ 20. แตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

 ขอ 21. จัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

 ขอ 22. รณรงคใหทุกคนใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเครื่อง

คอมพิวเตอรและปดอุปกรณตอพวงทุกครั้งท่ีไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใช

มาตรการลดการใชกระดาษใหนอยลงดวย 

 

หมวด 5  

ผูจัดการสหกรณ/ผูดูแลระบบงาน 

 

 ขอ 23. ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

 ขอ 24. ดําเนินการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

และม่ันคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ 

 ขอ 25. ติดตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสามารถ

ปองกันบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผาน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง

รหัสผาน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูท่ีเครื่อง เปนตน 

 ขอ 26. มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใชงาน เก่ียวกับการสราง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อผูใช 

งาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน 

 ขอ 27. มีหนาท่ีสอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาท่ีในระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

ใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป 
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 ขอ 28. บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความม่ันคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ีการ

ทํางานท้ังหมด ไดแก 

  (1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

  (2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบัน 

  (3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย

อยางสมํ่าเสมอ 

  (4) ติดตั้งระบบปองกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรงุระบบปองกันไวรัส

ใหเปนปจจุบันสมํ่าเสมอ 

ขอ 29. จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและการ

ทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ไดแก 

  (1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ 

  (2) กําหนดใหสํารองขอมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรท่ีสหกรณใชในเครื่องคอมพิวเตอรท่ี

แยกตางหากจากเครื่องแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวันทําการของสหกรณและสํารอง

ขอมูลไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน 

  (3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลและ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน 

  (4) ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลและติดฉลากท่ีมีราย 

ละเอียด โปรแกรมระบบงานวัน เดือน ป จํานวนหนวยขอมูล 

  (5) จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในท่ีปลอดภัยท้ังในและนอกสํานักงานสหกรณ และใหสามารถ

นํา มาใชงานไดทันทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

  (6) ผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตองทดสอบขอมูลท่ีสํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา

ชุดสํารองขอมูลไวอยางนอย 10 ปตามกฎหมาย 

  (7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน 

 ขอ 30. จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเครื่อง

คอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 ขอ 31. ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินรวมกับบุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้งและจัดทําผลการ

ทดสอบแผนฉุกเฉิน 

 ขอ 32. จัดการกับเหตุการณผิดปกติท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยทันทีเม่ือไดรับรายงานจากบุคลากร 
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ขอ 33. ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

ขอ 34. ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหม่ันตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใชงาน

ไดอยาง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

ขอ 35. บุคลากรแตละคนมีหนาท่ีปองกันดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน 

(password) ท้ังนี้ตองหามเผยแพรใหผูอ่ืนลวงรูรหัสผาน (Password) ของตนเอง 

ขอ 36. การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร โดย

กําหนดใหมี ความยากตอการคาดเดาและใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 4 เดือน 

 ขอ 37. บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอ่ืน

มาใชงานไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม 

 ขอ 38. การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเครื่องนั้น ๆ 

และตอง รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการใชงานท่ีผิดปกติ โดยชื่อผูใชงาน (username) 

และรหัสผาน (password) ของผูถือครองเครื่องนั้น ๆ 

 ขอ 39. เม่ือพบเหตุการณผิดปกติท่ีเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

รีบแจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี 24 กันยายน  พ.ศ. 2557 

 
   ( นายบรรเลง   ตั้งโภคานนท ) 

  ประธานกรรมการดําเนินการ 

  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 


