
 หนา 1 

 

ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ  พ.ศ. 2559 

……………………………………….. 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 และขอ 107  และมติที่ประชุดคณะกรรมการ

ดําเนินการ คร้ังที่ 8/2559 วันที่ 12  กันยายน  2559  คณะกรรมการดําเนินการจึงไดกําหนดระเบียบวาดวย    

วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ดังตอไปน้ี 

 

หมวด 1 บททั่วไป 

ขอ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย         

วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออม

ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ” 

ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 13  กันยายน พ.ศ. 2559  เปนตนไป 

ขอ 3.  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี              

ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“บุคลากร” หมายถึง ผูใชประโยชนจากทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ซึ่งครอบคลุมถึงเจาหนาที่ 

สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในสหกรณหรือที่เขามาดําเนินการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณตามขอตกลงที่ทําไวกับสหกรณ หรือที่เขามาอบรมตามโครงการ  

ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเจาหนาที่ของรัฐผูดูแลการใชโปรแกรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล 
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“เคร่ืองคอมพิวเตอร” หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรทั้งหลาย เคร่ืองเซิรฟเวอร หรืออุปกรณ

อ่ืนใด ที่ทําหนาที่ไดเสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร ทั้งที่ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลว

เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย 

“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางขึ้นทั้งแบบมีสาย 

และไรสาย 

“ขอมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวา     

จะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม 

การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว

ปรากฏได 

“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ขอมูล และสาระตาง ๆ ที่เกิดมาจากการประมวลผลขอมูล      

ที่จัดไวอยางเปนระบบ 

ขอ 5 วิธีการเผยแพรระเบียบ 

(1) แจงใหทราบการถือใชระเบียบในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) ทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่รับทราบ 

(3) ติดประกาศไว ณ ที่ทําการสหกรณ เปนระยะเวลาอยางนอย 60 วัน นับแตวันที่ประกาศ

ถือใชระเบียบน้ี 

ขอ 6 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ

วินิจฉัย 

 

หมวด 2 วัตถุประสงค 

ขอ 7 วัตถุประสงคของการออกระเบียบน้ี 

(1) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยจะไมทําใหประสิทธิภาพของ  

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร และระบบเครือขายดอยประสิทธิภาพลงอยางผิดปกติโดยเจตนาหรือ 

ไมเจตนาก็ตาม 

(2) เพื่อใหบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ 

มอบหมาย 

(3) เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณมีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถ 

ใชงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) เพื่อใหบุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) เพื่อใหสหกรณไดมีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ใช 

คอมพิวเตอรเปนไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
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หมวด 3 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

ขอ 8  สหกรณจะตองจัดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรไวในท่ีท่ีเหมาะสม และหามผูไมมีหนาที่รับผิดชอบ

เขามาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต 

ขอ 9 จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

และจัดทําแผนผังการขนยายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของ 

ขอ 10 จัดใหมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ใหแกอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเพียงพอและ

เหมาะสมกับสถานที่รวมทั้งจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรใหอยูในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก 

ขอ 11 จัดใหมีระบบสํารองไฟเคร่ืองแมขายและอุปกรณท่ีเกี่ยวของอยางเพียงพอ เพื่อลด             

การหยุดชะงักการทํางานของเคร่ืองแมขายในกรณีที่มีไฟฟาดับหรือไฟตก 

 

หมวด 4 คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 12  ตองพิจารณาจัดใหมีทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับ

สหกรณ 

ขอ 13  มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ

ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ขอ 14  สื่อสารใหบุคลากรเขาใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ขอ 15 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

หรือสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่มีการจัดอบรมในเร่ืองดังกลาว 

ขอ 16 ตองกําหนดใหผูบริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดาน

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

สหกรณเพื่อประกอบการใชงานโปรแกรมระบบบัญชี 

ขอ 17 มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานใหอยู

ในที่ปลอดภัย และใหเรียกใชงานไดทันที 

ขอ 18 พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผูใหบริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูล เงื่อนไขตางๆ และขอบเขตงานของผูใหบริการ กรณีที่ใช

บริการโปรแกรมของเอกชน 

ขอ 19 แตงตั้งเจาหนาท่ีเพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ขอ 20 จัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน    

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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ขอ 21 รณรงคใหทุกคนใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเคร่ือง

คอมพิวเตอรและปดอุปกรณตอพวงทุกคร้ังที่ไมมีการใชงาน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช

มาตรการลดการใชกระดาษใหนอยลงดวย 

 

หมวด 5 ผูจัดการสหกรณ/ผูดูแลระบบงาน 

ขอ 22  ควบคุมดูแลการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอ 23  ดําเนินการใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ 

ขอ 24  ติดตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหสามารถ

ปองกันบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาสูระบบไดงาย ไดแก ความยาวของรหัสผาน ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง

รหัสผาน ระยะเวลาการต้ังเวลาพักหนาจอในกรณีผูใชงานไมอยูที่เคร่ือง เปนตน 

ขอ 25  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการผูใชงาน เกี่ยวกับการสราง/เปลี่ยนแปลง/ลบชื่อ

ผูใชงาน (username) โดยการกําหนดสิทธิการใชงาน จะตองเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน 

ขอ 26  มีหนาท่ีสอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาท่ีในระบบบัญชีคอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป 

ขอ 27 บริหารจัดการระบบเครือขายใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่    

การทํางานทั้งหมด ไดแก 

(1) กําหนดสิทธิการเขาถึงระบบเครือขายใหกับผูที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

(2) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน 

(3) มีการตรวจสอบหรือเฝาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแมขาย

อยางสม่ําเสมอ 

(4) ติดต้ังระบบปองกันไวรัสกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และปรับปรุงระบบปองกัน

ไวรัสใหเปนปจจุบันสม่ําเสมอ 

ขอ 28 จัดทําตารางแผนการสํารองขอมูลและวิธีการกูคืนขอมูล และใหมีการสํารองขอมูลและ      

การทดสอบการกูคืนขอมูลเปนไปตามแผนที่กําหนด ไดแก 

(1) กําหนดตารางแผนการสํารองขอมูลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ 

(2) กําหนดใหสํารองขอมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอรที่สหกรณใชในเคร่ืองคอมพิวเตอร

ที่แยกตางหากจากเคร่ืองแมขายหลักของสหกรณ จํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกวันทําการของสหกรณ

และสํารองขอมูลไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุดเปนประจําทุกเดือน 

(3) กําหนดใหสํารองโปรแกรม ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลและ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไวในสื่อบันทึกขอมูลจํานวน 1 ชุด เปนประจําทุก 3 เดือน 
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(4) ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบงานสํารองขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลและติดฉลากที่มี

รายละเอียด โปรแกรมระบบงาน   วัน เดือน ป จํานวนหนวยขอมูล 

(5) จัดเก็บสื่อบันทึกขอมูลไวในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสํานักงานสหกรณ และให

สามารถนํามาใชงานไดทันทีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

(6) ผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตองทดสอบขอมูลที่สํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษา

ชุดสํารองขอมูลไวอยางนอย 10 ปตามกฎหมาย 

(7) จัดทําทะเบียนคุมขอมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําขอมูลชุดสํารองออกมาใชงาน 

ขอ 29  จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปญหากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีเคร่ือง

คอมพิวเตอรไดรับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

ขอ 30  ดําเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินรวมกับบุคลากรอยางนอยปละ 1 คร้ังและจัดทําผล              

การทดสอบแผนฉุกเฉิน 

ขอ 31  จัดการกับเหตุการณผิดปกติท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยทันทีเมื่อไดรับรายงานจากบุคลากร 

 

หมวด 6 บุคลากร 

ขอ 32  ตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของสหกรณ และเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

ขอ 33 ใหคํานึงถึงการใชงานอยางประหยัด และหมั่นตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถ       

ใชงานไดอยาง สมบูรณ  และมีประสิทธิภาพ 

ขอ 34 บุคลากรแตละคนมีหนาท่ีปองกันดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน 

(password)  ทั้งน้ีตองหามเผยแพรใหผูอ่ืนลวงรูรหัสผาน (password) ของตนเอง 

ขอ 35 การกําหนดรหัสผานในการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 4 ตัวอักษร โดย

กําหนดใหมี ความยากตอการคาดเดาและใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานของผูใชงานทุก ๆ 4 เดือน 

ขอ 36 บุคลากรแตละคนหามใชชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอื่นมา

ใชงานไมวาจะไดรับอนุญาตจากผูใชงานน้ันหรือไมก็ตาม 

ขอ 37 การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรับผิดชอบในฐานะเปนผูถือครองเคร่ืองน้ัน ๆ 

และตอง รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใชงานที่ผิดปกติ โดยชื่อผูใชงาน 

(username) และรหัสผาน (password) ของผูถือครองเคร่ืองน้ัน ๆ 

ขอ 38 เมื่อพบเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ใหรีบแจงใหผูจัดการ/ผูดูแลระบบงานของสหกรณโดยทันที 
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ขอ 39 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

  ประกาศใชเมื่อวันที่  13   กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

 

( นายสุธรรม  ลิมปธนกุลชัย ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


