ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วย วิธีปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
พ.ศ. 2559
-------------------------------เพื0อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความมัน0 คงปลอดภัย รวมทั2งเพื0อป้ องกันปั ญหาที0
อาจเกิดขึ2นจากการใช้เครื0 องคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานขั2นตํ0าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สําหรับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที0ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 66 (8) และข้อ 91 (10) และมติที0ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ครั2งที0 9/2559 วันที0 10 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการดําเนิ นการจึงได้กาํ หนด
ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิ บตั ิในการควบคุ มภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์ ดังต่อไปนี2
หมวด 1 บททัวไป
ข้ อ 1 ระเบียบนี2เรี ยกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วย วิธีปฏิบตั ิ
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี2ให้ใช้บงั คับตั2งแต่วนั ที0 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั0ง มติ หรื อข้อตกลงอื0นใด ซึ0 งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี2 ให้ใช้ระเบียบ
นี2แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี2
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการ สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“เจ้าหน้าที0” หมายถึง เจ้าหน้าที0 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“บุคลากร” หมายถึง ผูใ้ ช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ซึ0 งครอบคลุม
ถึงเจ้าหน้าที0สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที0ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งานในสหกรณ์หรื อที0เข้ามาดําเนิ นการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั สหกรณ์ตามข้อตกลงที0ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ หรื อที0เข้ามาอบรมตามโครงการที0
ผ่า นความเห็ นชอบจากที0 ประชุ ม คณะกรรมการ และเจ้า หน้า ที0 ของรั ฐผูด้ ู แลการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูล

-2“เครื0 องคอมพิวเตอร์ ” หมายถึง เครื0 องคอมพิวเตอร์ ท2 งั หลาย เครื0 องเซิ ร์ฟเวอร์ หรื ออุปกรณ์อื0นใด ที0ทาํ
หน้าที0ได้เสมือนเครื0 องคอมพิวเตอร์ ทั2งที0ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรื อภายนอกแล้วเชื0 อมต่อเข้ากับระบบ
เครื อข่าย
“ระบบเครื อข่าย” หมายถึง ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที0สหกรณ์สร้างขึ2นทั2งแบบมีสาย และไร้สาย
“ข้อมูล” หมายถึง สิ0 งที0สื0อความหมายให้รู้เรื0 องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรื อสิ0 งใด ๆ ไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้
ในรู ปแบบของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสื อ แผนผัง แผนที0 ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรื อเสี ยง
การบันทึกโดยเครื0 องคอมพิวเตอร์ หรื อวิธีอื0นใดที0ทาํ ให้ส0ิ งที0บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ที0เกิดจากการประมวลผลมาจากข้อมูล ที0จดั ไว้
อย่างเป็ นระบบ
ข้ อ 5 วิธีการเผยแพร่ ระเบียบ
(1) แจ้งให้ทราบการถือใช้ระเบียบในที0ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ทําหนังสื อเวียนให้เจ้าหน้าที0รับทราบ
(๓) ติดประกาศไว้ ณ ที0ทาํ การสหกรณ์ เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วนั ที0ประกาศถือใช้
ระเบียบนี2
ข้ อ 6 ในกรณี ที0มีปัญหาเกี0ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี2 ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
วินิจฉัย
ข้ อ 7 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี2
หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้ อ 8 วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี2
(1) เพื0อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื0 องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์
และระบบเครื อข่ายด้อยประสิ ทธิ ภาพลงอย่างผิดปกติโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม
(2) เพื0อให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าที0ที0ได้รับมอบหมาย
(3) เพื0อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ มีความมัน0 คง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) เพื0อให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี0 ยงที0อาจเกิดขึ2นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เพื0อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที0ใช้คอมพิวเตอร์
เป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
หมวด 3 การรั กษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้ อ 9 สหกรณ์จะต้องจัดตั2งเครื0 องคอมพิวเตอร์ ไว้ในที0ที0เหมาะสม และห้ามผูไ้ ม่มีหน้าที0รับผิดชอบเข้ามา
ใช้เครื0 องคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

-3ข้ อ 10 จัดให้มีการติดตั2งอุปกรณ์ดบั เพลิงไว้ในที0ที0เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานเมื0อมีเหตุฉุกเฉิ น
และจัดทําแผนผังการขนย้ายเครื0 องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั2งเอกสารที0เกี0ยวข้อง
ข้ อ 11 จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื0 องคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับสถานที0รวมทั2งจัดตั2งเครื0 องคอมพิวเตอร์ ให้อยูใ่ นสถานที0ที0มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข้ อ 12 จัดให้มีระบบสํารองไฟเครื0 องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที0เกี0ยวข้องอย่างเพียง เพื0อลดการหยุดชะงักการ
ทํางานของเครื0 องแม่ข่ายในกรณี ที0มีไฟฟ้ าดับหรื อไฟตก
หมวด 4 คณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 13 ต้องพิจารณาจัดให้มีทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมาะสมกับสหกรณ์
ข้ อ 14 มอบหมายให้มีผูร้ ับผิดชอบในการติดตามการปฏิ บตั ิตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิ บตั ิในการ
ควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 15 สื0 อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 16 ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมหรื อให้ความรู ้เกี0ยวกับระบบงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที0สหกรณ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั2ง หรื อ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึ กอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที0มีการจัดอบรมในเรื0 องดังกล่าว
ข้ อ 17 ต้องกําหนดให้ผูบ้ ริ การโปรแกรมระบบบัญชี จดั ทําคู่มือการใช้โปรแกรมและเอกสารด้าน
ฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรื อพจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้กบั สหกรณ์
เพื0อ ประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
ข้ อ 18 มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้อยูใ่ นที0
ปลอดภัย และให้เรี ยกใช้งานได้ทนั ที
ข้ อ 19 พิจารณาคัดเลื อกและจัดทําสัญญากับผูใ้ ห้บริ การโปรแกรมหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพิจารณาเกี0ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล เงื0อนไขต่างๆ และขอบเขตงานของผูใ้ ห้บริ การ กรณี ที0ใช้
บริ การโปรแกรมของเอกชน
ข้ อ 20 แต่งตั2งเจ้าหน้าที0เพื0อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ข้ อ 21 จัดให้มีการทําหรื อทบทวนแผนฉุ กเฉิ น และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุ กเฉิ นอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั2ง
ข้ อ 22 รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทํางานของเครื0 องคอมพิวเตอร์
และปิ ดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั2งที0ไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั2งการใช้มาตรการลดการ
ใช้กระดาษให้นอ้ ยลงด้วย

-4หมวด 5 ผู้จัดการสหกรณ์ /ผู้ดูแลระบบงาน
ข้ อ 23 ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้ อ 24 ดําเนิ นการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย
และมัน0 คงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
ข้ อ 25 ติดตั2งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้สามารถ
ป้ องกันบุคคลที0ไม่ได้รับอนุ ญาตเข้าสู่ ระบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหัสผ่าน ระยะเวลาการเปลี0 ยนแปลง
รหัสผ่าน ระยะเวลาการตั2งเวลาพักหน้าจอในกรณี ผใู ้ ช้งานไม่อยูท่ ี0เครื0 อง เป็ นต้น
ข้ อ 26 มีหน้าที0รับผิดชอบในการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งาน เกี0ยวกับการสร้าง/เปลี0ยนแปลง/ลบชื0 อผูใ้ ช้งาน
(username)โดยการกําหนดสิ ทธิ การใช้งาน จะต้องเป็ นไปตามหน้าที0ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน
ข้ อ 27 มีหน้าที0สอบทานสิ ทธิ การใช้งานของเจ้าหน้าที0ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายให้
สอดคล้องกับหน้าที0ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี
ข้ อ 28 บริ หารจัดการระบบเครื อข่ายให้มีความมัน0 คงปลอดภัย มีประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุมพื2นที0การ
ทํางานทั2งหมด ได้แก่
(1) กําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงระบบเครื อข่ายให้กบั ผูท้ ี0ได้รับอนุญาตเท่านั2น
(2) จัดทําการปรับปรุ งแผนผังเครื อข่ายและอุปกรณ์ที0เกี0ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั
(3) มี การตรวจสอบหรื อเฝ้ าระวังเกี0 ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายอย่าง
สมํ0าเสมอ
(4) ติดตั2งระบบป้ องกันไวรัสกับเครื0 องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และปรับปรุ งระบบป้ องกันไวรัสให้เป็ น
ปั จจุบนั สมํ0าเสมอ
ข้ อ 29 จัดทําตารางแผนการสํารองข้อมูลและวิธีการกูค้ ืนข้อมูล และให้มีการสํารองข้อมูลและการ
ทดสอบการกูค้ ืนข้อมูลเป็ นไปตามแผนที0กาํ หนด ได้แก่
(1) กําหนดตารางแผนการสํารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
(2) กําหนดให้สํารองข้อมูลจากระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ที0สหกรณ์ ใช้ในเครื0 องคอมพิวเตอร์ ที0แยก
ต่างหากจากเครื0 อง
แม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จํานวน 1 ชุ ดเป็ นประจําทุกวันทําการของสหกรณ์และสํารองข้อมูลไว้ในสื0 อ
บันทึกข้อมูลจํานวน 1 ชุดเป็ นประจําทุกเดือน
(3) กําหนดให้สาํ รองโปรแกรม ฐานข้อมูลที0เกี0ยวกับระบบปฏิบตั ิการ ระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ไว้ในสื0 อบันทึกข้อมูลจํานวน 1 ชุด เป็ นประจําทุก 3 เดือน
(4) ให้เจ้าหน้าที0ผูร้ ับผิดชอบระบบงานสํารองข้อมูลในสื0 อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที0มีรายละเอียด
โปรแกรมระบบงานวัน เดือน ปี จํานวนหน่วยข้อมูล
(5) จัดเก็บสื0 อบันทึกข้อมูลไว้ในที0ปลอดภัยทั2งในและนอกสํานักงานสหกรณ์ และให้สามารถนํามาใช้
งานได้ทนั ทีในกรณี ที0มีเหตุฉุกเฉิ น

-5(6) ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี0ได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลที0สํารองทุก 6 เดือน และเก็บรักษาชุ ดสํารอง
ข้อมูลไว้อย่างน้อย10 ปี ตามกฎหมาย
(7) จัดทําทะเบียนคุมข้อมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําข้อมูลชุดสํารองออกมาใช้งาน
ข้ อ 30 จัดทําแผนฉุ กเฉิ นรองรั บเมื0 อเกิ ดปั ญหากับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณี เครื0 อง
คอมพิวเตอร์ ได้รับความเสี ยหายหรื อหยุดชะงัก และกําหนดผูร้ ับผิดชอบที0ชดั เจน
ข้ อ 31 ดําเนิ นการทดสอบแผนฉุ กเฉิ นร่ วมกับบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั2งและจัดทําผลการทดสอบ
แผนฉุ กเฉิ น
ข้ อ 32 จัดการกับเหตุการณ์ผดิ ปกติที0เกี0ยวข้องกับความมัน0 คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทันทีเมื0อได้รับรายงานจากบุคลากร
หมวด 6 บุคลากร
ข้ อ 33 ต้องใช้เครื0 องคอมพิวเตอร์ เพื0อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นงานของสหกรณ์ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
ข้ อ 34 ให้คาํ นึ งถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมัน0 ตรวจสอบเครื0 องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่าง สมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อ 35 บุคลากรแต่ละคนมี หน้าที0ป้องกันดูแลรั กษาข้อมูลชื0 อผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password)ทั2งนี2ตอ้ งห้ามเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื0นล่วงรู ้รหัสผ่าน (password) ของตนเอง
ข้ อ 36 การกําหนดรหัสผ่านในการเข้าถึ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4 ตัวอักษร โดย
กําหนดให้มี ความยากต่อการคาดเดาและให้มีการเปลี0ยนแปลงรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานทุก ๆ 4 เดือน
ข้ อ 37 บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื0อผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบุคคลอื0นมาใช้
งานไม่วา่ จะได้รับอนุญาตจากผูใ้ ช้งานนั2นหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ 38 การใช้งานเครื0 องคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็ นผูถ้ ือครองเครื0 องนั2น ๆ และ
ต้อง รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที0เกิดขึ2นอันเนื0 องมาจากการใช้งานที0ผิดปกติ โดยชื0 อผูใ้ ช้งาน (username) และ
รหัสผ่าน (password)ของผูถ้ ือครองเครื0 องนั2น ๆ
ข้ อ 39 เมื0อพบเหตุการณ์ผดิ ปกติที0เกี0ยวกับความมัน0 คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รีบ
แจ้งให้ผจู ้ ดั การ/ผูด้ ูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที
ประกาศใช้เมื0อวันที0 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
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