
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากดั 
ว่าด้วย วธีิปฏบัิติในการควบคุมภายใน และ การรักษาความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2557 

.................................................. 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการประปานครหลวง จ ากดั  
ขอ้ 56(8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 16 / 2557 วนัท่ี 18 กนัยายน 2557 คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงไดก้ าหนดระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
วา่ดว้ย วิธีปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  
พ.ศ. 2557 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
 
 “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร

หลวง จ ากดั 
 “ คณะกรรมการด าเนินการ ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
 “ ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์

อ อ ม ท รั พ ย์ พ นั ก ง า น ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร
หลวง จ ากดั 

 “ คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ” หมายถึง คณะกรรมการ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการ ได้
แต่งตั้ ง  มอบหมาย ให้ก ากับ ดูแลงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 “ ผูจ้ดัการ ” หมายถึง ผูจ้ ัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ประปานครหลวง จ ากดั 

 “ เจา้หนา้ท่ี ” หมายถึง เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ประปานครหลวง จ ากดั 



 “ บุคลากร ” หมายถึง ผูใ้ช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์  ซ่ึงครอบคลุมถึง
เจ้าหน้า ท่ีสมา ชิก ทุกคน  ตลอดจน
บุคคลภายนอกท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานใน
สหกรณ์หรือท่ีเขา้มาด าเนินการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบัสหกรณ์ตามขอ้ตกลงท่ีท าไว้
กบัสหกรณ์ หรือท่ีเขา้มาอบรมตามโครงการท่ี
ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูดู้แลการใช้
โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บบ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ ใ น ก า ร
ประมวลผลขอ้มูล 

 “ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ” หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ท่ีท าหนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ 
หรือภายนอกแล้ว เ ช่ื อม ต่อ เข้ากับระบบ
เครือข่าย 

 “ ระบบเครือข่าย ” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างข้ึน
ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย 

 “ ขอ้มูล ” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราว ขอ้เท็จจริง 
ขอ้มูล หรือส่ิงใด ๆ ไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไวใ้น
รูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ 
แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าให้ส่ิงท่ีบนัทึก
ไวป้รากฏได ้

 “ ระบบสารสนเทศ ” หมายถึง สาระต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจาก
ขอ้มูล ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

  ข้อ 5. วธีิการเผยแพร่ระเบียบ 
 5.1 แจง้ใหท้ราบการถือใชร้ะเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 5.2 ท าหนงัสือเวยีนใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบ 
 5.3 ติดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 60 วนั นบัแต่วนัท่ี
ประกาศถือใชร้ะเบียบน้ี 
 ข้อ 6. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู ้
มีอ  านาจวนิิจฉยั 
 ข้อ 7. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 



หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 ข้อ 8. วตัถุประสงคข์องการออกระเบียบน้ี 
 8.1 เพื่อให้บุคลากรระมดัระวงัในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยจะไม่ท าให้
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ตาม 
 8.2 เพื่อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 8.3 เพื่อให้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คง ปลอดภยั และ
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8.4 เพื่อให้บุคลากรระมดัระวงัและตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 8.5 เพื่อใหส้หกรณ์ไดมี้การควบคุมภายในและรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ
ท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
หมวด 3 

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
 ข้อ 9. สหกรณ์จะตอ้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผูไ้ม่มีหนา้ท่ี
รับผดิชอบเขา้มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 ข้อ 10. สหกรณ์จดัให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้
งานเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และจดัท าแผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ข้อ 11. สหกรณ์จดัให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่ง
เพียงพอและเหมาะสมกบัสถานท่ีรวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 ข้อ 12. สหกรณ์จดัให้มีระบบส ารองไฟเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
เพื่อลดการหยดุชะงกัการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือไฟตก 
 

หมวด 4 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ข้อ 13. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้มี
ผูรั้บผิดชอบในการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัในการควบคุมภายใน  และการรักษา
ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 14. ตอ้งพิจารณาจดัให้มีทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสม
กบัสหกรณ์ 



 ข้อ 15. ส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 16. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เก่ียวกบัระบบงานและการรักษาความ
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานและ
องคก์รต่าง ๆ ท่ีมีการจดัอบรมในเร่ืองดงักล่าว 
 ข้อ 17. ตอ้งก าหนดให้ ผูรั้บจา้ง/ผูใ้ห้บริการ โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์จดัท าคู่มือระบบ 
(System manual) เช่น โครงสร้างขอ้มูล(Data Structure) พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) และคู่มือ
ผูใ้ชง้าน (User manual) ใหก้บัสหกรณ์ เพื่อประกอบการใชง้านระบบ 
 ข้อ 18. มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการ
ปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยั และใหเ้รียกใชง้านไดท้นัที 
 ข้อ 19. พิจารณาคดัเลือกและจดัท าสัญญากบัผูใ้ห้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาเก่ียวกบัการรักษาความลบัของขอ้มูล เง่ือนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผู ้
ใหบ้ริการ กรณีท่ีใชบ้ริการโปรแกรมของเอกชน 
 ข้อ 20. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเพื่อรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 
 ข้อ 21. จดัให้มีการท าหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผน
ฉุกเฉินอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 ข้อ 22. รณรงคใ์หทุ้กคนใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั โดยจดัระดบัการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพว่งทุกคร้ังท่ีไม่มีการใชง้าน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้
มาตรการลดการใชก้ระดาษใหน้อ้ยลงดว้ย 
 

หมวด 5 
คณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ/ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ดูแลระบบงาน 

 ข้อ 23. การด าเนินงานตามขอ้ 24 ถึง ขอ้ 32 ให้ด าเนินการโดย ผูจ้ดัการสหกรณ์/ผูดู้แล
ระบบงาน และใหร้ายงานตรง ต่อคณะกรรมการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณากลัน่กรอง น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อควบคุมดูแลการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
 ข้อ 24. ด าเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ ทนัสมยั และมัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 
 ข้อ 25. ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภยั (Security Configurations) ของระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายให้สามารถป้องกนับุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเขา้สู่ระบบไดง่้าย ไดแ้ก่ ความยาวของ
รหสัผา่น ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงรหสัผา่น ระยะเวลาการตั้งเวลาพกัหนา้จอในกรณีผูใ้ชง้านไม่อยูท่ี่เคร่ือง 
เป็นตน้ 
 ข้อ 26. มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการผูใ้ชง้าน เก่ียวกบัการสร้าง/เปล่ียนแปลง/ลบ
ช่ือผูใ้ช้งาน (username) โดยการก าหนดสิทธิการใช้งาน จะตอ้งเป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ผูใ้ชง้าน 



 ข้อ 27. มีหน้าท่ีสอบทานสิทธิการใช้งานของเจา้หน้าท่ีในระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละต าแหน่งเป็นประจ าทุกปี 
 ข้อ 28. บริหารจดัการระบบเครือข่ายให้มีความมัน่คงปลอดภยั มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
พื้นท่ีการท างานทั้งหมด ไดแ้ก่ 
 28.1 ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเครือข่ายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
 28.2 จดัท าการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 28.3 มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยา่งสม ่าเสมอ 
 28.4 ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบ
ป้องกนัไวรัสใหเ้ป็นปัจจุบนัสม ่าเสมอ 
 ข้อ 29. จดัท าตารางแผนการส ารองขอ้มูลและวิธีการกูคื้นขอ้มูล และให้มีการส ารองขอ้มูล
และการทดสอบการกูคื้นขอ้มูลเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ไดแ้ก่ 
 29.1 ก าหนดตารางแผนการส ารองขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
 29.2 ก าหนดให้ส ารองข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์ใช้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีแยกต่างหากจากเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์ จ านวน 1 ชุดเป็นประจ าทุกวนัท าการของ
สหกรณ์และส ารองขอ้มูลไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจ านวน 1 ชุดเป็นประจ าทุกเดือน 
 29.3 ก าหนดให้ส ารองโปรแกรม ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั ระบบปฏิบติัการ ระบบ
ฐานขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูลจ านวน 1 ชุด เป็นประจ าทุก 3 เดือน 
 29.4 ให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบระบบงานส ารองขอ้มูลในส่ือบนัทึกขอ้มูล  และติด
ฉลากท่ีมีรายละเอียด โปรแกรมระบบงานวนั เดือน ปี จ านวนหน่วยขอ้มูล 
 29.5 จดัเก็บส่ือบนัทึกขอ้มูลไวใ้นท่ีปลอดภยัทั้งในและนอกส านกังานสหกรณ์ และ
ใหส้ามารถน ามาใชง้านไดท้นัทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 
 29.6 ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตอ้งทดสอบขอ้มูลท่ีส ารองทุก  6 เดือน และ
เก็บรักษาชุดส ารองขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปีตามกฎหมาย 
 29.7 จดัท าทะเบียนคุมขอ้มูลชุดส ารอง และควบคุมการน าขอ้มูลชุดส ารองออกมาใช้
งาน 
 ข้อ 30. จดัท าแผนฉุกเฉินรองรับเม่ือเกิดปัญหากบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดรั้บความเสียหายหรือหยดุชะงกั และก าหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 
 ข้อ 31. ด าเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินร่วมกบับุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและจดัท าผล
การทดสอบแผนฉุกเฉิน 
 ข้อ 32. จดัการกับเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยทนัทีเม่ือไดรั้บรายงานจากบุคลากร 
 
 
 



หมวด 6 บุคลากร 
 

 ข้อ 33. ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และ
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 ข้อ 34. ให้ค  านึงถึงการใช้งานอย่างประหยดั และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ข้อ 35. บุคลากรแต่ละคนมีหน้าท่ีป้องกนัดูแลรักษาขอ้มูลช่ือผูใ้ช้งาน (username) และ
รหสัผา่น (password) ทั้งน้ีตอ้งหา้มเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นล่วงรู้รหสัผา่น (password) ของตนเอง 
 ข้อ 36. การก าหนดรหสัผา่นในการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งนอ้ย 8 ตวัอกัษร 
โดยก าหนดใหมี้ ความยากต่อการคาดเดาและใหมี้การเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผูใ้ชง้านทุก ๆ 3 เดือน 
 
 ข้อ 37. บุคลากรแต่ละคนห้ามใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผา่น (password) ของ
บุคคลอ่ืนมาใชง้านไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 38. การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชง้านตอ้งรับผิดชอบในฐานะเป็นผูถื้อครองเคร่ือง
นั้น ๆ และตอ้ง รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใช้งานท่ีผิดปกติ โดยช่ือผูใ้ชง้าน 
(username) และรหสัผา่น (password) ของผูถื้อครองเคร่ืองนั้น ๆ 
 ข้อ 39. เม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้รีบแจง้ให้ คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผูจ้ดัการสหกรณ์/ผูดู้แลระบบงาน ของ
สหกรณ์โดยทนัที 
 
 ประกาศใช ้ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 
 

  
 (นายแพทย์สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธ์ิ) 
 ประธานกรรมการ 


