
 

 
ระเบียบ สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

วาดวย   ขอปฏิบัติการใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2554 

…………………… 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ  72 (8) ขอ  94 (25)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23  ครั้งที่  7/2554  วันท่ี 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ไดกำหนด
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  วาดวย  ขอปฏิบั ติการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2554  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  
วาดวยขอปฏิบัติ สำหรับการใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2554” 
 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3.  ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ   หมายความวา  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
   คณะกรรมการดำเนินงาน   หมายความวา  คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพย
คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร   จำกัด 
  ผูจัดการ  หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  เจาหนาที ่ หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
  คอมพิวเตอร  ความหมายวา  หมายถึง  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทำงาน
คำนวณผลและเปรียบเทียบคาตามชุดคำสั่งดวยความเร็วสูงอยางตอเนื่องและอัตโนมัติ พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525 และอุปกรณโปรแกรมระบบงานตาง  ๆ  
  ผูพัฒนาระบบงาน  หมายความวา บริษัท หรือหนวยงาน  ที่ไดทำขอตกลงในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรสำหรบั สหกรณออมทรพัยคุรุสัมพันธจังหวัดสรุินทร  จำกัด  
 

หมวดที่ 1 
การจัดทำระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

 ขอ  4.  เมื่อสหกรณทำการจัดหาคอมพิวเตอร  ใหจัดทำทะเบียนคุมรายละเอียดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรนั้น และกำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดูแลคอมพิวเตอรดังกลาวอยางชัดเจน 
 ขอ  5.  เมื่อมีการซอมแซมหรือปรับปรุงคอมพิวเตอร จะตองจัดทำทะเบียนประวัติแสดง
รายละเอียดการซอมแซมหรือการปรับปรุงนั้น 
 ขอ  6.  ใหผูจัดการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรับผิดชอบการจัดทำรายงานคอมพิวเตอร
ที่จัดหามาใหมและรายละเอียดการซอมแซม ปรับปรุง ใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณทราบ



 

ในการประชุมประจำเดือน และจัดทำรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งหมด เสนอตอ
คณะกรรมการของสหกรณทุกสิ้นปทางบัญชี 
 

หมวดที่  2 
การแบงอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ขอ  7.  ใหผูจัดการมีหนาที่ตามระเบียบนี้ และดูแลรายละเอียดของคอมพิวเตอรทั้งหมด
ของสหกรณ 
 ขอ  8.  ใหหัวหนาฝายเปนผูรับผิดชอบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชงานในแตละฝาย 
 ขอ  9.  เจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร จะตองปฏิบัติตามระเบียบน้ี
อยางเครงครัด 
 ขอ  10. ใหผูจัดการมีอำนาจในการแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ผูปฏิบัติหนาที่เปน
เจาหนาที่คอมพิวเตอร มีหนาที่ดูแลเก่ียวกับการซอมแซม ปรับปรุง และรักษาระบบคอมพิวเตอร 
 ขอ  11 .ใหผู จัดการหรือผูที่ รับมอบหมายหนาที่ ในการกำหนดรหัสผานในการใช
คอมพิวเตอรใหกับรองผูจัดการ  ผูจัดการ หัวหนาฝาย เจาหนาที่และลูกจางสหกรณแตละคน โดย
ออกเปนคำสั่งระบุผูมีสิทธิใชงานแตละระบบอยางชัดเจน 
 ขอ  12. ใหผูจัดการแตงต้ังเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ปฏิบัติหนาที่เปนผูควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร ทำหนาที่ในการดูแลเก่ียวกับการติดตั้งโปรแกรมและพัฒนาระบบขอมูลตาง ๆ 
 

หมวดที่  3 
การกำหนดสิทธิในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ขอ  13. ใหผูจัดการหรือผูที่ ไดรับมอบหมายกำหนดรายชื่อผูที่มีสิทธิในการใชงาน 
ระบบงานแตละระบบ และกำหนดรหัสผานสำหรับผานเขาใชระบบงาน โดยออกคำสั่งเรื่อง  
“การเขาถึงขอมูลและการแกไขฐานขอมูล” 
 ขอ  14. ในการกำหนดรหัสผานเขาระบบงาน จะตองกำหนดระดับความสำคัญ  
โดยกำหนดใหระดับสูงสุดเปนระดับ 0 และกำหนดระดับความสำคัญเปน 1 , 2 หรือ 3 ตามลำดับ 
รวมท้ังกำหนดสิทธิวาความสามารถที่จะทำการยกเลิกหรอืแกไขขอมูลไดหรือไม 
 ขอ  15. ใหผูใชงานคอมพิวเตอรใชรหัสผานเขาระบบงานของตนเองเทานั้น การใชรหัสผาน
เขาใชงานของผูอ่ืนใหถือวาเปนการปฏิบัติผิดระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  16. ในการปฏิบัติงานที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูที่มีลำดับความสำคัญสูงกวาให
เจาหนาท่ีและลูกจางสหกรณ ขอใหผู ท่ีมีลำดับความสำคัญสูงกวาบันทึกรหัสผานของตนเอง  
เพือ่อนุมัติการปฏิบัติงานดังกลาวทุกครั้ง 
 ขอ  17. เมนูใดเห็นวามีความสำคัญ สามารถกำหนดรหัสผานเปนการเฉพาะสำหรับเมนูนั้น 
ๆ โดยจะตองบันทึกการกำหนดรหัสผานดังกลาวปดผนึกมอบใหผูจัดการ พรอมทั้งบันทึกเหตุผลและ
ความจำเปนในการกำหนดรหัสผานดังกลาวดวย 



 

 ขอ  18. ในกรณีที่ผูรบัผิดชอบในการอนุมัติตาง ๆ หรือผูท่ีควบคุมรหัสผานแตละเมนูไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติงานได ใหผูจัดการมอบหมายหนาที่ใหกับเจาหนาที่และลูกจางสหกรณที่เห็นวา
มีความเหมาะสมดวยทุกครั้ง และตองทำบันทึกเสนอประธานกรรมการเพ่ือรับทราบ 
 

หมวด  4 
เครื่องเขียนแบบพิมพ 

 ขอ 19.ใหผูจัดการกำหนดหนาที่ ใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุมเครื่องเขียนแบบพิมพที่ใช
กับคอมพิวเตอร โดยบันทึกรายการรับ-จายทุกรายการไวเปนหลักฐานและปฏิบัติใหเปนปจจุบัน 
 ขอ  20. แบบพิมพที่มีการกำหนดเลขกำกับอยูบนแบบพิมพนั้น ใหใชกำหนดเลขที่ใบเสร็จ
ที่พิมพจากคอมพิวเตอรใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการควบคุม 
 ขอ  21. แบบพิมพที่เกี่ยวของกับการรับ-จาย ใหมีการลงนามผูรับหรือผูจายเงินหรือ
ผูอนุมัติดวยทุกครั้ง ในกรณีที่มอบหมายใหบุคคลอ่ืนลงนามแทน หรือใชประทับตรายางแทนการลง
ลายมือชื่อจะตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษร 
 ขอ  22. แบบพิมพที่เสียหายหรือถูกยกเลิก จะตองรายงานสงคืนผูที่มีหนาที่ควบคุมเครื่อง
เขียนแบบพิมพประจำวันดวย 
 ขอ  23. แบบพิมพที่เปนเอกสารสำคัญ เชน สมุดคูมือสมาชิก สมุดคูมือบัญชีเงินฝาก 
จะตองประทับตราสหกรณกำกับและมีการลงลายมือชื่อผูมีอำนาจ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายดวย 
ทุกครั้ง 
 

หมวดที่  5 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอร 

 ขอ  24. ใหผูจัดการกำหนดเวลาปดใชระบบคอมพิวเตอร สำหรับคอมพิวเตอรเครือขาย 
เพื่อเปนแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป ในกรณีท่ีจำเปนตองปดใชงานกอนเวลาดังกลาว ใหพิจารณาถึงเหตุผล
และความจำเปนเปนกรณีไป ทั้งน้ีไมรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชงานเครื่องหนึ่งเครื่องใด
ซึ่งสามารถใชงานไดตามสมควร 
 ขอ  25. ในกรณีที่เห็นสมควร ผูจัดการจะกำหนดใหมีผูทำหนาท่ีเปดระบบคอมพิวเตอรใน
แตละวันเปนการเฉพาะดวยก็ได โดยใหผูมีหนาที่ดังกลาวทำหนาท่ีในการตรวจสอบความเรียบรอย
ของการปดงานวันกอนหนาเพื่อเริ่มวันใหม และความเรียบรอยทั่ว ๆ ไปของระบบ 
 ขอ  26. ระบบคอมพิวเตอรของสหกรณ จะตองใชงานสหกรณหรืองานที่เก่ียวของเทานั้น
การนำไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว ถือเปนการปฏิบัติท่ีผิดตอระเบียบนี้ 
 ขอ  27. เมื่อเริ่มตนเปดใชเครื่องคอมพิวเตอร จะตองดำเนินการตรวจสอบตามคำแนะนำ
ในการใชเครื่องคอมพิวเตอร เชน การตรวจดูวันและเวลาของระบบใหเปนไปโดยถูกตองเปนตน  
หากพบความผิดปกติ ใหแจงผูมีหนาที่รับผิดชอบดำเนินการแกไขตอไป 
 ขอ  28. เมื่ออยูระหวางปฏิบัติงาน ถาหยุดการใชงานคอมพิวเตอรใหดำเนินการพักจอภาพ
กลับสูเมนูหลัก หรือปดการใชเครื่องคอมพิวเตอรแลวแตกรณี โดยตองไมปดเครื่องคางไวจนบุคคลอื่น
สามารถเขาใชเครื่องตอในนามของตนได 



 

 ขอ 29. ผูใชคอมพิวเตอรจะตองไมนำโปรแกรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี หรือ
รบกวนการปฏิบัติงานของผูอื่นมาใชโดยเด็ดขาด 
 ขอ 30. ผูใชคอมพิวเตอรจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ใชงานอยางเครงครัด 
 ขอ 31. ใหผูจัดการกำหนดใหมีระบบสำรองขอมูล เพ่ือใหมั่นใจวาจะไมเกิดความเสียหาย
ตอขอมูลในระบบ 
 ขอ 32. การนำขอมูลภายนอกเขาสูระบบ หรือการเชื่อมตอระบบกับแหลงภายนอกจะตอง
ใชความระมัดระวัง ไมใหเกิดความเสียหาย  เชน ไวรัสคอมพิวเตอร การสูญหายหรือการลักลอบนำ
ขอมูลออกจากระบบถือวา ปฏิบัติผิดกับระเบียบนี้ 
 ขอ 33. หามนำขอมูลเฉพาะของสหกรณออกภายนอกสหกรณกอนไดรับอนุญาต เวนแต
การกระทำเพ่ือการสำรองขอมูลและการทดสอบขอมูล โดยผูพัฒนาระบบ 
 ขอ 34. ผูจัดการจะตองกำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการสำรองขอมูล และปดระบบในแตละ
วันเพ่ือใหมั่นใจวาทุกฝายไดดำเนินงานของตนโดยถูกตองครบถวนแลว 
 ขอ 35. ในวันหยุดทำการของสหกรณใหกำหนดวิธีการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอเครื่อง
แมขาย เชน การสำรองขอมูลออกสูสื่อภายนอก ควรจัดเก็บไวแยกตางหาก การกำหนดรหัสผาน
สำหรับเครื่องแมขายหรือการจัดเก็บเครื่องแมขายไวในหองนิรภัย เปนตน 
 ขอ 36. ใหผูจัดการกำหนดเวลาที่แนนอน ในแตละวันใหระบบงานแตละสวนออกรายงาน
ประจำวัน และตรวจสอบและสงมอบเอกสารดังกลาวท่ีกำหนดไว รวมถึงกำหนดใหมีการกระทบยอด
เปรียบเทียบขอมูลในแตละสวนนั้นดวย วาถูกตองตรงกัน 
 ขอ 37. เอกสารสำคัญตาง ๆ เชน สมุดคูฝาก ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนประจำตัว รวมถึง
รายงานประจำวัน ขั้นสุดทายจะตองกำหนดใหผูปฏิบัติงานลงนามกำกับ เพ่ือยืนยันความถูกตองดวย
ทุก ๆ ครั้ง 
 ขอ 38. ใหผูใชคอมพิวเตอรบันทึกขอยกเวนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน การ
ยกเลิกใบเสร็จ การเกิดการผิดพลาดในการใชงาน และรายงานขอยกเวนดังกลาวแนบไวกับรายงาน
ประจำวันดวยทุกครั้ง 
 ขอ 39. เมื่อเกิดการติดขัด หรือขอผิดพลาดในการใชงาน ใหผูใชคอมพิวเตอรรายงาน
ปญหาขอติดขัดดังกลาว ใหผูควบคุมระบบไดรับทราบดวย 
 ขอ 40. เมื่อผูใชคอมพิวเตอรมีความตองการใหพัฒนาระบบเพิ่มเติม ใหผูใชคอมพิวเตอร
แจงแกผูควบคุมระบบคอมพิวเตอรทราบเพื่อประสานงานกับผูพัฒนาระบบตอไป 
 

หมวดที่  6 
ตรวจสอบเอกสารการใชคอมพิวเตอร 

 ขอ 41. ใหมีสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือขอกำหนดเก่ียวกับระบบงาน
คอมพิวเตอร อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยระบุรายละเอียดไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
 ขอ 42. การบันทึกรายการตาง ๆ จะตองกระทำวันท่ีเกิดรายการนั้น ๆ โดยมิชักชา 



 

 ขอ 43. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรไดตามปกติ เชน ไฟฟาดับ ทำให
ไมสามารถออกใบเสรจ็ดวยเครื่องได ใหบันทึกเหตุการณดังกลาวไวในรายงานประจำวันดวย 
ขอ 44. ในการปฏิบัติงานการรับ-จายเงิน ใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
  (1)  ออกใบสำคัญรับ-จายเงนิดวยเครื่องแลวรวบรวมใบสำคัญเหลานั้นไวตามลำดับ 
  (2)  เมื่อสิ้นวันทำการใหออกรายการประจำวันสำหรับงานแตละประเภท 
  (3)  ใหทำการเปรียบเทียบตรวจสอบระหวางยอดรวมในรายงานประจำวันและจำนวน
เงินคงเหลือใหถูกตองตรงกัน 
  (4)  ลงนามโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
  (5) ตรวจสอบยอดรวมแตละประเภทโดยเปรียบเทียบกับขอมูลทางบัญชี เชน เงินสด 
คงเหลือหรือ ยอดเงนิฝากคงเหลือ เปนตน 
  (6)  ใหฝายตาง ๆ ทำการออกรายงานประจำวัน  ดังตอไปนี้ 
   ก. ฝายบัญชีและฝายการเงิน ในการลงบัญชีและรับจายเงินประจำวันทั้งหมด  
   ข. ฝายทะเบียนหุน - หนี้  ใหทำการออกรายการสรุปหุน - หนี้คงเหลือแตละวัน ที่
ตรงกับบัญชี  รายงานการชำระหุน - หนี้ การรับชำระคาหุน - ชำระหนี้  ทะเบียนค้ำประกัน ทะเบียน
ขึ้นจำนอง  ทะเบียนการถอนจำนอง การจายเงินกู  รายงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
   ค. ฝายเงินฝาก  สรุปรายการฝาก  ถอนเงนิ  สรุปยอดคงเหลือเงินฝากในแตละวัน 
รายงานการเปดบัญชีและปดบัญชี  รายงานสรุปดอกเบี้ยจายตามที่กำหนดไวในระเบียบเงินฝากแตละ
ประเภท  รายงานการแจงสมุดหาย   
 ขอ  45. ใหผูจัดการ  พิจารณาวาควรจะเพ่ิมเติมรายงานประจำวันและกำหนดใหถือปฏิบัติ 
 

หมวดที่  7 
การสำรองขอมูล 

 ขอ  46. ใหผูจัดการกำหนดผูรับผิดชอบในการสำรองขอมูลประจำวัน ประจำสัปดาห และ
ประจำเดอืน  ประจำป 
 ขอ  47. ทุกวันทำการใหผูรับผิดชอบในการสำรองขอมูลทำการสำรองขอมูลตามวิธีการท่ี
กำหนดไว 
 ขอ  48. ในการสำรองขอมูลทุกครั้งใหทำการบันทึกเวลา วันท่ี  เดือน พ.ศ.  ขอมูลที่บันทึก 
โดยระบุชื่อระบบที่บันทึกใหชัดเจน  และชื่อผูทำการสำรองลงในสมุดบันทึกการสำรองขอมูลดวยทุก
ครั้ง 
 ขอ  49. เมื่อมีความจำเปนตองนำขอมูลกลับมาใชแทนขอมูลปจจุบัน ใหทำการบันทึก
เหตุผลความจำเปนดังกลาวเพ่ือขออนุญาตจากผูจัดการ 
 ขอ 50.  ทุกสิ้นวันทำการใหผูรับผิดชอบมอบ Handy drive หรือสื่อบันทึกขอมูลให 
ผูจัดการ  รองผูจัดการ  คนละ 1 อัน โดยนำไปจัดเก็บในท่ีปลอดภัยนอกสำนักงานงาน 
 
 
 



 

หมวดที่  8 
การแกไขปญหาและการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร 

 ขอ 51. เมื่อเกิดปญหาหรือมีความจำเปนตองปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหผูใชจัดทำ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยระบุถึงระบบงาน เมนู สิ่งท่ีตองการแกไขตัวอยางรายงานและอ่ืน ๆ
แลวจัดสงใหผูพัฒนาระบบดำเนินการตอไป 
 ขอ 52. กรณีที่การปรับปรุงระบบงานตาง ๆ จะตองเสียคาใชจายใหเสนอเพื่อใหผูจัดการให
ความเห็นชอบกอน และนำแจงคณะกรรมการดำเนินการทราบตอไป 
 ขอ 53. ใหผูจัดการจัดใหมีอุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่จำเปนสำหรบัการปรับปรุง
ระบบงาน เชน โมเด็ม อินเตอรเน็ต โดยควบคุมใหสามารถใชงานไดอยูเสมอและเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่  9 
การซอมแซมปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร 

 ขอ 54. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรขัดของเสียหาย ใหผูใชรายงานใหแกผูควบคุมระบบ
คอมพิวเตอรใหทราบโดยทันที พรอมระบุอาการคอมพิวเตอรที่ขัดของดังกลาว 
 ขอ 55. ใหผูควบคุมระบบคอมพิวเตอรทำการตรวจสอบแกไขเบื้องตนเสียกอน ถาไม
สามารถดำเนินการได ใหติดตอเพ่ือซอมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพสามารถใชงานได
ดังเดิม 
 ขอ 56. การเบิกคาใชจายในการซอมแซมและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนไปตาม
ระเบียบที่สหกรณกำหนดวงเงินที่ผูจัดการหรือประธานกรรมการสามารถอนุมัติจายได 
 ขอ 57. หามมิใหผูใชเครื่องคอมพิวเตอรเปดฝาเครื่อง โยกยาย หรือนำอุปกรณเขา-ออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอรโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตหรือเพื่อประโยชนในการซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอรเทานั้น 
 

หมวดที่  10 
การใชอินเตอรเน็ต 

 ขอ 58. ใหใชอินเตอรเน็ตเฉพาะเพื่อประโยชนในการดำเนินงานของสหกรณหรือเพื่อ
ปรับปรุงแกไขระบบงานคอมพิวเตอรเทานั้น การใชเพ่ือการอ่ืนจะตองไดรับอนุมัติกอนทุกครั้ง 
 ขอ 59. ใหผูจัดการควบคุมการกำหนดรหัสผานเพ่ือใช อินเตอรเน็ตและแจงใหผูที่
จำเปนตองใชงานเทานั้น 
 ขอ 60. การใชอินเตอรเน็ตใหใชเฉพาะกรณีที่ตอโทรศัพทภายในทองถิ่น (ทางใกล) เทานั้น
และพึงระวังคาใชจายในการเขาใชและการตอโทรศัพททางไกล ซึ่งผูใชจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาวเอง 
 ขอ 61. ใหจัดทำทะเบียนควบคุมการใชอินเตอรเน็ตของสหกรณโดยแสดงรายละเอียดวัน 
เวลา ชื่อผูใชและเรื่องที่ใช 
 



 

หมวดที่  11 
การศกึษาอบรมความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 ขอ 62. ผูใชงานคอมพิวเตอร จะตองมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอที่จะสามารถใช
คอมพิวเตอรไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 ขอ 63. ใหผูจัดการมีหนาที่ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู
เก่ียวกับคอมพิวเตอรของเจาหนาที่สหกรณ โดยใชเงินจากทุนศึกษาอบรมของสหกรณ 
 ขอ 64. ใหผูจัดการสามารถทดสอบความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของเจาหนาท่ีสหกรณ
เพื่อใหมั่นใจไดวาเจาหนาที่สหกรณมีความรูที่จะสามารถปฏิบัติงานไดโดยมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่  12 
การดูแลขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร 

 ขอ 65. ขอมูลที่บันทึกอยูภายในคอมพิวเตอรถือเปนทรัพยสินของสหกรณจึงจำเปนตอง
กำหนดวิธีการเพ่ือดูแลขอมูลนั้นใหอยูในสภาพเรียบรอย 
 ขอ 66. เมื่อผูใชขอมูลพบวามีขอมูลสวนใดผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ จะตอง
ทำการแกไขใหถูกตอง หรือแจงใหบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับขอมูลนั้น ๆ ทำการแกไขใหเสร็จโดยเร็ว 
 ขอ 67. เมื่อพบความผิดปกติเกิดข้ึนกับขอมูล เชน แฟมลมจะตองทำการตรวจสอบยอด
รวมของขอมูล ถาพบวาไมถูกตองใหรายงานผูควบคุมระบบคอมพิวเตอรทราบเพื่อพิจารณาวาควรนำ
ขอมูลสำรองวันกอนหนานี้มาใชหรอืไม 
 ขอ 68. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2554 

          
           ( นายสุพัฒน   โพธิสาร ) 
               ประธานกรรมการ 
              สหกรณออมทรพัยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


