
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จาํกัด 

ว่าด้วย วธีิปฏิบัตใินการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

******************* 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ ๗๙ (๘)  และ ขอ้ ๑๐๗  (๑๑)    ท่ีประชุม 

คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี ๑๙  คร้ังท่ี ๑๐   เม่ือวนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๗  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์

ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั วิธีปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗   ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป 

  ขอ้ ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั  ว่าดว้ย วิธีปฏิบติั

ในการควบคมุภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ขอ้ ๒. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗   เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ในระเบียบน้ี  

   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล

สกลนคร จาํกดั 

   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 

   “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 

   “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 

   “บุคคล” หมายถึง ผูใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

ซ่ึงครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ี สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานในสหกรณ์หรือท่ีเขา้มา

ดาํเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับสหกรณ์ หรือท่ีเข้ามาอบรมตาม

โครงการท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และเจา้หน้าท่ีของรัฐผูดู้แลการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล 

   “เคร่ืองคอมพิวเตอร์”  หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้ งหลาย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ หรือ

อุปกรณ์อ่ืนใด ท่ีทาํหนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีใชง้านอยูภ่ายในสหกรณ์ หรือภายนอก แลว้เช่ือมต่อเขา้

กบัระบบเครือข่าย 

   “ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างข้ึนทั้งแบบมีสาย 

และไร้สาย 

   “ขอ้มูล” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราว ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูล หรือสิงใด ๆ ไม่ว่า

จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทึกภาพ

หรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทาํให้ส่ิงท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้

 



(๒) 

   “ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล และสาระต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจาก

ขอ้มูล ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

  ขอ้ ๔. วิธีการเผยแพร่ระเบียบ 

(๑) แจง้ให้ทราบการถือใชร้ะเบียบในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

(๒) ทาํหนงัสือเวียนให้เจา้หนา้ท่ีรับทราบ 

(๓) ติดประกาศไว้ ณ ท่ีทาํการสหกรณ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖๐ วนั นับแต่วนัท่ี

ประกาศถือใชร้ะเบียบน้ี 

  ขอ้ ๕. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัการตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการดาํเนินการเป็นผู้

มีอาํนาจวินิจฉยั 

  ขอ้ ๖. ให้ประธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

หมวด ๒ วตัถุประสงค์ 

  ขอ้ ๗. วตัถุประสงคข์องการออกระเบียบน้ี 

(๑) เพ่ื อให้บุคลากรระมัดระวังในก ารใช้ เค ร่ืองคอมพิ วเตอร์ โดยจะไม่ทําให้

ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายดอ้ยประสิทธิภาพลง

อยา่งผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 

(๒) เพ่ือให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามบทบาทและหน้าท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

(๓) เพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัยและ

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๔) เพ่ือให้บุคลากรระมัดระวังและตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) เพ่ือให้สหกรณ์ไดมี้การควบคุมภายในและรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศท่ี

ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ 

หมวด ๓ การรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ 

  ขอ้ ๘. สหกรณ์จะตอ้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผูไ้ม่มีหนา้ท่ี

รับผิดชอบเขา้มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

  ขอ้ ๙. จดัให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใชง้านเม่ือมีเหตุ

ฉุกเฉิน และจดัทาํแผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ขอ้ ๑๐. จดัให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกบัสถานท่ีรวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

  ข้อ ๑๑. จัดให้มีระบบสํารองไฟ เคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอลดการ

หยดุชะงกัการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดบัหรือไฟตก 



 

(๓) 

หมวด ๔ คณะกรรมการดําเนินการ 

  ขอ้ ๑๒. ตอ้งพิจารณาจัดให้มีทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควรและเหมะสมกับ

สหกรณ์ 

  ขอ้ ๑๓. มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัใน

การควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

  ขอ้ ๑๔. ส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษา

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

  ขอ้ ๑๕. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เก่ียวกบัระบบงานและการรักษาความปลอดภยั

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อยา่งน้อยปีละ ๑ คร้ัง หรือ

สนบัสนุนให้เขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีการจดัอบรมในเร่ืองดงักล่าว 

  ขอ้ ๑๖. ตอ้งกําหนดให้ผูบ้ริการโปรแกรมระบบต่าง ๆ จดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรมและเอกสาร

ดา้นฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ โครงสร้างขอ้มูล (Data Structure) หรือ พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ให้กบัสหกรณ์

เพ่ือประกอบการใชง้านโปรแกรมระบบต่าง ๆ  

  ขอ้ ๑๗. มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังานให้

อยูใ่นท่ีปลอดภยั และให้เรียกใชง้านไดท้นัที 

  ข้อ ๑๘. พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผู ้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพิจารณาเก่ียวกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลเง่ือนไขต่าง ๆ และขอบเขตงานของผูใ้ห้บริการ กรณี

ท่ีใชบ้ริการโปรแกรมของเอกชน 

  ขอ้ ๑๙. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเพ่ือรับผิดชอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

  ขอ้ ๒๐. จดัให้มีการทาํหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉิน

อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 

  ขอ้ ๒๑. รณรงค์ให้ทุกคนใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั โดยจัดระดบัการทาํงานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกคร้ังท่ีมีการใชง้าน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชม้าตรการ

ลดการใชก้ระดาษให้นอ้ยลงดว้ย 

หมวด ๕ ผู้จดัการสหกรณ์ / ผู้ดูแลระบบงาน 

  ขอ้ ๒๒. ควบคุมดูแลการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

  ขอ้ ๒๓. ดาํเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ทนัสมยั และมัน่คงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 

  ขอ้ ๒๔. ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้

สามารถป้องกนับุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบไดง่้าย ไดแ้ก่ ความยาวของรหสัผา่น ระยะเวลาการเปล่ียนแปลง

รหสัผา่น ระยะเวลาการตั้งเวลาพกัหนา้จอในกรณีผูใ้ชง้านไม่อยูท่ี่เคร่ือง เป็นตน้ 

  ขอ้ ๒๕. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการผูใ้ชง้านเก่ียวกบัการสร้าง/เปล่ียนแปลง/ลบช่ือ

ผูใ้ชง้าน (username) โดยการกาํหนดสิทธิการใชง้านจะตอ้งเป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน 



(๔) 

  ขอ้ ๒๖. มีหน้าท่ีสอบทานสิทธิการใชง้านของเจ้าหน้าท่ีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี 

  ขอ้ ๒๗. บริหารจดัการระบบเครือข่ายให้มีความมัน่คงปลอดภยั มีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนท่ี

การทาํงานทั้งหมด ไดแ้ก่ 

(๑) กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเครือข่ายให้กบัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

(๒) จดัทาํการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจุบนั 

(๓) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายอยา่งสมํ่าเสมอ 

(๔) ติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงระบบป้องกนั

ไวรัสให้เป็นปัจจุบนัสมํ่าเสมอ 

ขอ้ ๒๘. จดัทาํตารางแผนการสาํรองขอ้มูลและวิธีการกูคื้นขอ้มูล และให้มีการสาํรองขอ้มูลและ 

การทดสอบการกูคื้นขอ้มูลเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ 

(๑) กาํหนดตารางแผนการสาํรองขอ้มูลให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

(๒) กําหนดให้สํารองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์ใช้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีแยกต่างหากจากเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์ จาํนวน ๑ ชุด เป็น

ประจาํทุกวนัทาํงานของสหกรณ์และสาํรองขอ้มูลไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูล จาํนวน ๑ 

ชุด เป็นประจาํทุกเดือน 

(๓) กาํหนดให้สํารองโปรแกรม ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ ระบบฐานขอ้มูล

และระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูล จาํนวน ๑ ชุด เป็นประจาํทุก ๓ 

เดือน 

(๔) ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบระบบงานสาํรองขอ้มูลในส่ือบนัทึกขอ้มูลและติดฉลากท่ีมี

รายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วนั เดือน ปี จาํนวนหน่วยขอ้มูล 

(๕) จดัเก็บส่ือบนัทึกข้อมูลไวใ้นท่ีปลอดภยัทั้งในและนอกสํานกังานสหกรณ์และให้

สามารถนาํมาใชง้านไดท้นัทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

(๖) ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตอ้งทดสอบขอ้มูลท่ีสํารองทุก ๖ เดือน และเก็บ

รักษาชุดสาํรองขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย ๑๐ ปี ตามกฎหมาย 

(๗) จดัทาํทะเบียนคุมขอ้มูลสาํรอง และควบคมุการนาํขอ้มูลชุดสาํรองออกมาใชง้าน 

ขอ้ ๒๙. จดัการกบัเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศโดยทนัทีเม่ือไดรั้บรายงานจากบุคลากร 

หมวด ๖ บุคลากร 

  ขอ้ ๓๐. ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์และเป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์

  ขอ้ ๓๑. ให้คาํนึงถึงการใชง้านอยา่งประหยดั และหมัน่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สามารถ

ใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ 



(๕) 

  ขอ้ ๓๒. บุคลากรแต่ละคนมีหนา้ท่ีป้องกนัดูแลรักษาขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผา่น 

(password) ทั้งน้ีตอ้งห้ามเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นล่วงรู้รหสัผา่น (password) ของตนเอง 

  ขอ้ ๓๓. การกาํหนดรหสัผ่านในการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งนอ้ย ๔ ตวัอกัษร 

โดยกาํหนดให้มีความยาวต่อการคาดเดาและให้มีการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผูใ้ชง้านทุก ๆ ๔ เดือน 

  ขอ้  ๓๔. บุคลากรแต่ละคนห้ามใชช่ื้อผูใ้ชง้าน (username) และรหสัผา่น (password) ของบุคคล

อ่ืนมาใชง้านไม่ว่าจะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านนั้นหรือไม่ก็ตาม 

  ขอ้ ๓๕. การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชง้านตอ้งรับผิดชอบในฐานะเป็นผูถื้อครองเคร่ืองนั้น ๆ 

และตอ้งรับผิดชอบต่อความเส่ียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชง้านท่ีผิดปกติ โดยช่ือผูใ้ชง้าน (username) และ

รหสัผา่น (password) ของผูถื้อครองเคร่ืองนั้น ๆ  

  ขอ้ ๓๖. เม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้รีบแจง้ให้ผูจ้ดัการ/ผูดู้แลระบบงานของสหกรณ์โดยทนัที 

 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   ๒๓  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  
(นายแพทยธ์ชัพล  จนัทธาํรงวฒัน์) 

รองประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

 

              (นางพรทิพย ์  หอมเพชร) 

                             เลขานุการ 



สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 


