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สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2560
***********************
อาศั ย อํ านาจตามความในข อบั งคั บ สหกรณ ข อ 71(8) และ ข อ 99(10) และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 47 ในการประชุมครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กําหนดระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํากัด
วาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2560
ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด วาดวย
การปฏิบัติงานในระบบงานสหกรณ พ.ศ. 2547 บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการและคําสั่งอื่นใดซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เปนตนไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด
“กรรมการผูมีอํานาจ” หมายถึง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก
“เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ” หมายถึง ผูจัดการ รองผูจัดการสายงานการเงิน รองผูจัดการสายงาน
สินเชื่อ และรองผูจัดการสายงานกลยุทธองคกร
“กลุมงาน” หมายถึง กลุมงานของเจาหนาที่ตามโครงสรางของสหกรณ ประกอบดวยกลุมงานการเงิน/
ลงทุน กลุมงานสินเชื่อ/นิติกร กลุมงานสมาชิกสัมพันธ กลุมงานกลยุทธและอํานวยการ กลุมงานบัญชี และกลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
“หัวหนากลุมงาน” หมายถึง หัวหนากลุมงานการเงิน/ลงทุน หัวหนากลุมงานบัญชี หัวหนากลุมงาน
สิน เชื่ อ หั วหนากลุ มงานสมาชิกสัมพั นธ หั วหนากลุมงานกลยุทธและอํานวยการ และหั วหน ากลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
“ผูชวยหัวหนากลุมงาน” หมายถึง ผูชวยหัวหนากลุมงานการเงิน/ลงทุน ผูชวยหัวหนากลุมงานสินเชื่อ/
นิติกร ผูชวยหัวหนากลุมงานสมาชิกสัมพันธ และผูชวยหัวหนากลุมงานกลยุทธและอํานวยการ
“เจาหนาที่ผูปฏิบัติ” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณในแตละกลุมงาน
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบมีสายและไรสาย
“ขอมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาจะไดจัดทําไว
ในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
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“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูล และสาระตาง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจากขอมูล ที่จัดไว

อยางเปนระบบ
ขอ 5. กําหนดการปฎิบัติงานในระบบของกลุมงานการเงิน/ลงทุน
5.1 ระดับเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ สามารถใชโปรแกรมระบบเงินฝาก ระบบการเงิน ระบบสหกรณ
อื่นกู และระบบเงินลงทุน ไดทุกโปรแกรม
5.2 ระดับหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
5.2.1 ใชโปรแกรมระบบเงินฝาก (อนุมัติวงเงินการฝากเงิน-ถอนเงิน ที่เกินกวาระดับผูชวยหัวหนา
สายงาน และระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ) ระบบการเงิน ระบบสหกรณอื่นกู และระบบเงินลงทุน ไดทุกโปรแกรม
5.2.2 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
(2) ยกเลิกรายการผานไปบัญชี
5.2.3 ใชโปรแกรมระบบประมวลผล
(1) ยกเลิกกระดาษทําการ
(2) ยกเลิกใบเสร็จประจําเดือน
5.2.4 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) ยกเลิการจายเงินกู
(2) ยกเลิกสัญญาเงินกู
(3) ยกเลิกชําระพิเศษ
(4) Reprint ใบเสร็จ
(5) พิมพหลังสัญญา
(6) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.2.5 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิก
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.2.6 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่นคืน
(1) จายปนผล เฉลี่ยคืน รายคน
(2) ยกเลิกจายปนผล เฉลี่ยคืน
5.3 ระดับผูชวยหัวหนาสายงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
5.3.1 ใชโปรแกรมระบบเงินฝาก ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
(3) หมวดยกเลิก
(4) หมวดอนุมัติ
5.3.2 ใชโปรแกรมระบบการเงิน ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
5.3.3 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
(2) ยกเลิกรายการผานไปบัญชี
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5.3.4 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) Reprint ใบเสร็จ
(2) พิมพหลังสัญญา
(3) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.3.5 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิกแบบยอ
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.3.6 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่นคืน
(1) จายปนผล เฉลี่ยคืน รายคน
5.4 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
5.4.1 ใชโปรแกรมระบบเงินฝาก ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
(3) หมวดยกเลิก
(4) หมวดอนุมัติ
5.4.2 ใชโปรแกรมระบบการเงิน
(1) รับ / จาย เงิน
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.4.3 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
5.4.4 ใชโปรแกรมระบบสินเชื่อ
(1) Reprint ใบเสร็จ
(2) พิมพหลังสัญญา
(3) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.4.5 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิกแบบยอ
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
5.4.6 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่นคืน
(1) จายปนผล เฉลี่ยคืน รายคน
5.5 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานลงทุน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
5.5.1 ใชโปรแกรมระบบสหกรณอื่นกู ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
5.5.2 ใชโปรแกรมระบบเงินลงทุน ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
ขอ 6. กําหนดการปฎิบัติงานในระบบของกลุมงานบัญชี
6.1 ระดับเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ สามารถใชโปรแกรมระบบบัญชีไดทุกโปรแกรม
6.2 ระดับหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
6.2.1 ใชโปรแกรมระบบบัญชี ไดทุกโปรแกรม
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6.2.2 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
6.2.3 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิก
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
6.2.4 ใชโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล
(1) คํานวณภาษีประจําป
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
6.3 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
6.3.1 ใชโปรแกรมระบบบัญชี ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
6.3.2 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
6.3.3 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
6.3.4 ใชโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล
(1) คํานวณภาษีประจําป
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
ขอ 7. กําหนดการปฎิบัติงานในระบบของกลุมงานสินเชื่อ/นิติกร
7.1 ระดับเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ สามารถใชโปรแกรมระบบสินเชื่อ และระบบประมวลผล
ไดทุกโปรแกรม
7.2 ระดับหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
7.2.1 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่ และระบบประมวลผล ไดทุกโปรแกรม
7.2.2 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
(2) ยกเลิกรายการผานไปบัญชี
7.2.3 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิก
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
7.2.3 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิก
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
7.2.4 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่นคืน
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
7.3 ระดับผูชวยหัวหนาสายงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
7.3.1 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
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(3) หมวดยกเลิก
7.3.2 ใชโปรแกรมระบบประมวลผล
(1) หมวดทํารายการ
(2) หมวดประมวลผลรายเดือน
7.3.3 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
(2) ยกเลิกรายการผานไปบัญชี
7.3.4 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิกแบบยอ
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
7.3.5 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่นคืน
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
7.4 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติดานสินเชื่อ สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
7.4.1 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
(3) หมวดยกเลิก
(4) หมวดกฏหมาย
7.4.2 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
7.4.3 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิกแบบยอ
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
7.5 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติดานนิติกร สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
7.5.1 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
(3) หมวดยกเลิก
7.5.2 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
7.5.3 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) แกไขขอมูลสมาชิกแบบยอ
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
ขอ 8. กําหนดการปฎิบัติงานในระบบของกลุมงานสมาชิกสัมพันธ
8.1 ระดับเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ สามารถใชโปรแกรมระบบสมาชิกและหุน ระบบปนผลเฉลี่ยคืน และระบบสวัสดิการ ไดทุกโปรแกรม
8.2 ระดับหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
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โปรแกรม

8.2.1 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกและหุน ระบบปนผล-เฉลี่ยคืน และระบบสวัสดิการ ไดทุก
8.2.2 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
(2) ยกเลิกรายการผานไปบัญชี
8.2.3 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) ยกเลิกชําระพิเศษ
(2) Reprint ใบเสร็จ
(3) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
8.2.4 ใชโปรแกรมระบบประมวลผล
(1) ยกเลิกกระดาษทําการ
(2) ยกเลิกใบเสร็จประจําเดือน
(3) หมวดใบเสร็จ
8.3 ระดับผูชวยหัวหนาสายงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
8.3.1 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกและหุน และระบบสวัสดิการ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
(3) หมวดยกเลิก
(4) หมวดอนุมัติ
8.3.2 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่ยคืน ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดยกเลิก
8.3.3 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
(2) ยกเลิกรายการผานไปบัญชี
8.3.4 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) Reprint ใบเสร็จ
(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
8.3.5 ใชโปรแกรมระบบประมวลผล
(1) หมวดใบเสร็จ
8.4 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
8.4.1 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกและหุน และระบบสวัสดิการ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
(2) หมวดปรับปรุง
(3) หมวดยกเลิก
(4) หมวดอนุมัติ
8.4.2 ใชโปรแกรมระบบปนผล-เฉลี่ยคืน
(1) ทํารายการ
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(2) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
8.4.3 ใชโปรแกรมระบบบัญชี
(1) ดึงขอมูล (Generate Voucher)
8.4.4 ใชโปรแกรมระบบสินเชือ่
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
8.4.5 ใชโปรแกรมระบบประมวลผล
(1) หมวดใบเสร็จ
ขอ 9. กําหนดการปฎิบัติงานในระบบของกลุมงานกลยุทธและอํานวยการ
9.1 ระดับเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ สามารถใชโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล และระบบพัสดุ
ไดทุกโปรแกรม
9.2 ระดับหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
9.2.1 ใชโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล และระบบพัสดุ ไดทกุ โปรแกรม
9.2.2 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
9.3 ระดับผูชวยหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
9.3.1 ใชโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล และระบบพัสดุ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
9.3.2 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
9.4 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ สามารถใชโปรแกรม ดังนี้
9.4.1 ใชโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล และระบบพัสดุ ยกเวน
(1) หมวดคาคงที่
9.4.2 ใชโปรแกรมระบบสมาชิกสัมพันธ
(1) การแสดงผลหนาจอทั้งหมด
ขอ 10. กําหนดการปฎิบัติงานในระบบของกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ระดับหัวหนากลุมงาน สามารถใชโปรแกรมทุกระบบ แตไมสามารถแกไขและบันทึก
ขอมูลใดๆ
10.2 ระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ สามารถใชโปรแกรมทุกระบบ แตไมสามารถแกไขและบันทึก
ขอมูลใดๆ
ขอ 11. กําหนดวงเงินอนุมัติในการฝาก-ถอนเงินฝาก ดังนี้
11.1 กรรมการผูมีอํานาจ วงเงินอนุมัติในการฝาก-ถอนเงินฝาก จํานวนที่เกินกวา 10 ลานบาท
11.2 ผูจัดการ วงเงินอนุ มัติในการฝาก-ถอนเงิน ฝาก จํานวนไมเกิน 10 ลานบาท และลง
ลายมือชื่อรวมกับรองผูจัดการคนใดคนหนึ่ง
11.3 รองผูจัดการ วงเงินอนุมัติในการฝาก-ถอนเงินฝากจํานวน ไมเกิน 10 ลานบาท และลง
ลายมือชื่อรวมกับผูจัดการ
11.4 หัวหนากลุมงาน วงเงินอนุมัติในการฝาก-ถอนเงินฝาก จํานวนไมเกิน 6 แสนบาท
11.5 ผูชวยหัวหนากลุมงาน วงเงินอนุมัติในการฝาก-ถอนเงินฝากจํานวนไมเกิน 3.5 แสนบาท
11.6 เจาหนาที่ผูปฏิบัติ วงเงินอนุมัติในการฝาก-ถอนเงินฝาก จํานวนไมเกิน 3.5 แสนบาท

8

ขอ 12. บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การ
ทํางานทั้งหมด ไดแก
12.1 กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
12.2 จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
12.3 มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย
อยางสม่ําเสมอ
12.4 ติดตั้งระบบปองกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกันไวรัสให
เปนปจจุบันสม่ําเสมอ
ขอ 13. เจาหนาที่ผูปฏิบัติแตละคนมีหนาที่ปองกันดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน
(password) ทั้งนี้ตองหามเผยแพรใหผูอื่นลวงรูรหัสผาน (password) ของตนเอง
ขอ 14. การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร โดยกําหนดใหมี
ความยากตอการคาดเดาและใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 4 เดือน
ขอ 15. บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอื่นมาใชงาน
ไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานนั้นหรือไมก็ตาม
ขอ 16. การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเครื่องนั้น ๆ และตอง
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชงานที่ผิดปกติ โดยชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน
(password) ของผูถือครองเครื่องนั้น ๆ
ขอ 17. เมื่อพบเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรีบแจงให
ผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที
กําหนดไว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(นายชัยวัฒน ปกปอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

“สอ.ธกส. ยุคใหม โปรงใส ใสใจสมาชิก”

