ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย วิธีปฏิบัติในกำรควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 80 (8) ข้อ 108 (11) และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 45 ครั้ งที่ 8/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย วิธีปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
เรื่อง ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หมวด 1 บททั่วไป
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่า ด้วย วิธี ป ฏิ บ ัติใ นการควบคุ ม ภายในและการรั ก ษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิ น การ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานคณะกรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ผูจ้ ดั การ หมายถึง ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
บุคลากร หมายถึง ผูใ้ ช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารเทศของสหกรณ์ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในสหกรณ์
หรื อที่เข้ามาดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั สหกรณ์ตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั สหกรณ์ หรื อ
ที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูด้ ูแลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ท้ งั หลาย เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ หรื ออุปกรณ์
อื่ นใด ที่ ท าหน้า ที่ ไ ด้เสมื อนเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทั้ง ที่ ใ ช้ง านอยู่ภายในสหกรณ์ หรื อภายนอกแล้ว
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื อข่าย
ระบบเครื อข่าย หมายถึง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย
และไร้สาย
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ข้อมูล หมายถึง สิ่ งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ่ งใด ๆ ไม่ว่าจะได้
จัด ท าไว้ใ นรู ป แบบของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนัง สื อ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ า ย ฟิ ล์ม
การบันทึ ก ภาพ หรื อเสี ย ง การบันทึ ก โดยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ หรื อวิ ธี อื่นใดที่ ท าให้สิ่ งที่ บนั ทึ กไว้
ปรากฏได้
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูลที่จดั
ไว้อย่างเป็ นระบบ
ข้อ 5 วิธีการเผยแพร่ ระเบียบ
(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(2) ทาหนังสื อเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
(3) ติ ดประกาศไว้ ณ ที่ ท าการสหกรณ์ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วนั ที่
ประกาศถือใช้ระเบียบนี้
ข้ อ 6 ในกรณี ที่ มี ปั ญหาเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติตามระเบี ย บนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
เป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัย
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้
(1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรระมัด ระวัง ในการใช้ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โดยจะไม่ ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายด้อยประสิ ทธิ ภาพลงอย่างผิ ดปกติ
โดยเจตนา หรื อไม่เจตนา ก็ตาม
(2) เพื่ อ ให้บุ ค ลากรใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างถู ก ต้อ งตามบทบาท และหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
(3) เพื่ อ ให้ ก ารใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของสหกรณ์ มี ค วามมั่น คง ปลอดภัย และ
สามารถใช้งานได้อย่างประสิ ทธิภาพ
(4) เพื่ อให้บุ ค ลากรระมัด ระวัง และตระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุม ภายใน และรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่
ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
หมวด 3 กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ
ข้ อ 9 สหกรณ์ จะต้องจัดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้ในที่ ที่เหมาะสม และห้ามผูไ้ ม่มีหน้าที่
รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
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ข้ อ 10 จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสม และสะดวกกว่าต่อการใช้งาน
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิ น และจัดทาแผนผังการขนย้ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 11 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิให้แก่อุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่ นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข้อ 12 จัดให้มีระบบสารองไฟเครื่ องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเพื่อลดการ
หยุดชะงักการทางานของเครื่ องแม่ข่าย ในกรณีที่มีไฟฟ้าดับ หรื อไฟตก
หมวด 4 คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้ อ 13 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควร และเหมาะสม
กับสหกรณ์
ข้ อ 14 มอบหมายให้มี ผูร้ ั บ ผิดชอบในการติ ดตามการปฏิ บัติตามนโยบาย หรื อระเบี ย บ
ปฏิบตั ิในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 15 สื่ อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบาย หรื อระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุมภายใน และ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 16 ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารฝึ กอบรม หรื อให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ระบบงานและกา รรั ก ษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อสนับสนุนให้เข้ารับการฝึ กอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มีการจัด
อบรมในเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 17 ต้องกาหนดให้ผบู ้ ริ การโปรแกรมระบบบัญชีจดั ทาคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสาร
ด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้ างข้อมูล (Data Structure) หรื อพจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary)
ให้กบั สหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
ข้ อ 18 มอบหมายให้ มี ผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ รั ก ษาคู่ มื อ และเอกสารสนั บ สนุ น
การปฏิบตั ิงานให้อยูใ่ นที่ปลอดภัย และให้เรี ยกใช้งานได้ทนั ที
ข้ อ 19 พิจารณาคัดเลือกและจัดทาสัญญากับผูใ้ ห้บริ การโปรแกรมหรื อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ และขอบเขตงานของ
ผูใ้ ห้บริ การ กรณีที่ใช้บริ การโปรแกรมของเอกชน
ข้อ 20 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 21 จัด ให้ มี ก ารท าหรื อ ทบทวนแผนฉุ ก เฉิ น และการประเมิ น ผลของการทดสอบ
แผนฉุกเฉิ นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ข้ อ 22 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทางานของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และปิ ดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานให้เหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
การใช้มาตรการลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยลงด้วย
หมวด 5 ผู้จัดกำรสหกรณ์ /ผู้ดูแลระบบงำน
ข้อ 23 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้ อ 24 ด าเนิ น การให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสหกรณ์ ท างานได้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย และมัน่ คงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
ข้ อ 25 ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย
ให้สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการตั้งเวลาพักหน้าจอในกรณี ผใู ้ ช้งานไม่อยูท่ ี่เครื่ อง เป็ นต้น
ข้ อ 26 มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานเกี่ยวกับการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/
ลบชื่อผูใ้ ช้งาน (username) โดยการกาหนดสิ ทธิการใช้งาน จะต้องเป็ นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูใ้ ช้งาน
ข้อ 27 มีหน้าที่สอบทานสิ ทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครื อข่ายให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งเป็ นประจาทุกปี
ข้ อ 28 บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายให้มีความมัน่ คงปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุม
พื้นที่การทางานทั้งหมด ได้แก่
(1) กาหนดสิ ทธิการเข้าถึงระบบเครื อข่ายให้กบั ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(2) จัดทาการปรับปรุ งแผนผังเครื อข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปัจจุบนั
(3) มีการตรวจสอบหรื อเฝ้าระวังเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายอย่างสม่าเสมอ
(4) ติดตั้งระบบป้ องกันไวรัสกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และปรับปรุ งระบบป้ องกัน
ไวรัส ให้เป็ นปัจจุบนั สม่าเสมอ
ข้ อ 29 จัดทาตารางแผนการสารองข้อมูลและวิธีการกูค้ ืนข้อมูล และให้มีการสารองข้อมูล
และการทดสอบการกูค้ ืนข้อมูลเป็ นไปตามแผนที่กาหนด ได้แก่
(1) กาหนดตารางแผนการสารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
(2) ก าหนดให้ ส ารองข้อ มู ล จากระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส หกรณ์ ใ ช้ ใ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากจากเครื่ องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จานวน 1 ชุด เป็ นประจาทุกวันทาการ
ของสหกรณ์และสารองข้อมูลไว้ในสื่ อบันทึกข้อมูลจานวน 1 ชุด เป็ นประจาทุกเดือน
(3) กาหนดให้สารองโปรแกรมฐานข้อ มูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการ ระบบฐานข้อมูล
และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่ อบันทึกข้อมูลจานวน 1 ชุด เป็ นประจาทุก 3 เดือน
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(4) ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบระบบงานสารองข้อมูลในสื่ อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที่มี
รายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี จานวนหน่วยข้อมูล
(5) จัดเก็บสื่ อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสานักงานสหกรณ์ และให้
สามารถนามาใช้งานได้ทนั ทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
(6) ผูจ้ ัด การหรื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ มอบหมายต้อ งทดสอบข้อ มู ล ที่ ส ารองทุ ก 6 เดื อ น และ
เก็บรักษาชุดสารองข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ตามกฎหมาย
(7) จัดทาทะเบียนคุมข้อมูลชุดสารอง และควบคุมการนาข้อมูลชุดสารองออกมาใช้งาน
ข้ อ 30 จัดทาแผนฉุ กเฉิ นรองรับเมื่ อเกิดปั ญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสี ยหาย หรื อหยุดชะงัก และกาหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
ข้ อ 31 ดาเนิ นการทดสอบแผนฉุ ก เฉิ นร่ วมกับบุ คลากรอย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ ง และจัดท า
ผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน
ข้อ 32 จัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร
หมวด 6 บุคลำกร
ข้ อ 33 ต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์ และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้ อ 34 ให้ ค านึ ง ถึ ง การใช้ง านอย่ า งประหยัด และหมั่น ตรวจสอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อ 35 บุ ค ลากรแต่ล ะคนมี ห น้า ที่ ป้ องกั น ดู แ ลรั ก ษาข้อมูล ชื่ อ ผูใ้ ช้งาน (username) และ
รหัสผ่าน (password) ทั้งนี้ตอ้ งห้ามเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นล่วงรู ้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง
ข้ อ 36 การกาหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
โดยกาหนดให้มีความยาวต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานทุก ๆ 4 เดือน
ข้ อ 37 บุ ค ลากรแต่ ล ะคนห้ า มใช้ ชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง าน (username) และรหั ส ผ่ า น (password)
ของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่วา่ จะได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้งานนั้นหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 38 การใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็ นผูถ้ ือครองเครื่ อง
นั้น ๆ และต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากการใช้งานที่ผิดปกติโดยชื่อผูใ้ ช้งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ของผูถ้ ือครองเครื่ องนั้น ๆ
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ข้ อ 39 เมื่ อ พบเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ที่ เ กี่ ย วกับ ความมั่น คงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้รีบแจ้งให้ผจู ้ ดั การ/ผูด้ ูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
( ปรี ชา วังปรี ชา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

