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---------------------------------------

นิยาม ความเสี่ยง (Risk)
คือ การวัดความสามารถ ที่จะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบความสําเร็จ ภายใต
การตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคที่เผชิญอยู อยางเชน การจัดทําโครงการเปนชุด
ของกิจกรรม ที่จ ะดําเนิ นการเรื่ องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด มาดําเนิ นการให
ประสบความสําเร็จ ภายใตกรอบเวลาอันจํากัด ซึ่งเปนกําหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอน และความจํากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบริหารโครงการจึงตอง
จัดการความเสี่ยงของโครงการ เพื่อใหปญหาของโครงการลดนอยลง และสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ที มา : http://th.wikipedia.org/wiki)

นิยาม ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)
คือ ระบบพื้น ฐานของการทํางานต าง ๆ ในรู ปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล
(processing) เผยแพร (output) และมีสวนจัดเก็บขอมูล (storage) โดยองคประกอบของระบบสารสนเทศ
ไดแก ฮารดแวร, ซอฟตแวร, มนุษย, กระบวนการ, ขอมูล, เครือขาย ซึ่งระบบสารสนเทศจะประกอบดวย
1. ขอมูล (Data) หมายถึง คาของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยคาความจริงที่ไดจะนํามาจัดการ
ปรับแตงหรือประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ
2. สารสนเทศ (Information) คือ กลุมของขอมูลที่ถูกตามกฎเกณฑตามหลักความสัมพันธ
เพื่อใหขอมูลเหลานั้นมีประโยชนและมีความหมายมากขึ้น
3. การจัดการ (Management) คือ การบริหารอยางเปนระบบ เปนการกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางการจัดการขององคกรนั้น ซึ่งตองมีการวางแผน กําหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองคกร เพื่อให
บรรลุถึงวัตถุประสงคขององคกรนัน้ ๆ (ที มา : http://th.wikipedia.org/wiki)
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีระบบฐานขอมูลที่ได
วิเคราะหและทบทวน พรอมนํามาทําการปรับปรุง และพัฒนาใหม จํานวน 39 ฐานขอมูล ดังนี้
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1. ขอมูลและระบบฐานขอมูลจากปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1 ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการปรับปรุง
ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ระบบ
ความจําเปนใน
ขอมูลที่จําเปน
ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
ฐานขอมูล
การปรับปรุง/
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
1 กก.สป.
การรับ-สงหนังสือ 1) ระบบสาร
กรณีพิมพชื่อสง
ภายในหนวยงานใน บรรณ
หนวยงานผิด
สังกัด มท.
อิเล็กทรอนิกส
แลวไมสามารถ
แกไขงานเองได
ตองแจงให
ศสส.สป. ทราบ

2

กค.สป.

การจัดเก็บเอกสารที่
สําคัญของหนวยงานใน
รูปแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สามารถสืบคนขอมูลที่
จัดเก็บไวได
การจัดการขอมูล
ดานการเบิกจายเงิน
งบประมาณของสํานัก/
ศูนย/กอง

หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
แนวทาง
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
การดําเนินงาน
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
ตองการใหติดตั้ง
ระบบที่สามารถ
แกไขงานไดเอง จะ
ไดทําใหงาน
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ฝาย
บริหาร
งาน
ทั่วไป
50317

Database,
WebApplicaiton

งาน
บริการ
(หมวด
3)

กระบวนการ
(หมวด 6)

รายวัน

3/3

15-16

3.2(1)

ในระบบ
e-docu
mentของ

ศสส.สป.
ตองการใหแกไข
ระบบใหมีความ
รวดเร็ว เครื่อง
ไมติดขัด

ฝาย
บริหาร
งาน
ทั่วไป
50317

Database,
WebApplicaiton

2) ระบบการ
จัดเก็บและ
คนหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

ระบบเครื่องคาง
บอยมาก
โดยเฉพาะใน
ชวงเวลา
13.00 – 14.00 น.

รายวัน

3/3

39

3.2(6)

3) ระบบ
ปงบประมาณ
ควบคุม
พ.ศ. 2556
การใชจายเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ ศสส. ดําเนินการ กลุมงาน Database, ขอมูลมี
Web Appli- การ
ในการทํางานของ พัฒนาโดยใชภาษา บัญชี
ระบบใหดียิ่งขึ้น PHP
50324 caiton
เปลี่ยน
แปลง
-2-

3/2

25

3.2(3)

ในระบบ
e-oficeของ
ศสส.สป.

ลําดับ หนวย
ที่ รับผิดชอบ
3

สตร.สป.

ขอมูลที่จําเปน

ระบบ
ฐานขอมูล

- ประเด็นการตรวจ 4) การพัฒนา

ราชการ
ประจําเดือน
- รายงานสรุป/
ผลการดําเนินงาน
ประเด็นการตรวจ
ราชการ
ประจําเดือน
- รายงานผลตรวจ
ติดตามฯ กนจ.
ปละ 2 ครั้ง

ระบบ
การตรวจ
ราชการดวย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส
(E-Inspection)

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ความจําเปนใน
แนวทาง
ปรับปรุงระบบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
ปงบประมาณ
- เพื่อเปนการ
พ.ศ. 2556
ติดตามผลการตรวจ
ราชการตาม
ประเด็นการตรวจ
ราชการ ของ ผต.มท.
- เพื่อเปนชองทาง
ของหนวยรับตรวจ
รายงานผลการตรวจ
ติดตาม ตาม พรฎ.
2551 กําหนดให
ผต.สปน. และผต.
มท. ตรวจติดตาม
ผลฯ จังหวัดและ
กลุมจังหวัด และ
ใหรายงานการ
ติดตามผลฯ ตอ กน
จ.อยางนอยปละ 2
ครั้ง
-3-

หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
สวน
ตรวจ
ราชการ,
สวน
พัฒนา
ระบบ
การตรวจ
ราชการ
50457

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

แปลง

3/2,
3/3

14

3.1(12),
3.2(6)

ลําดับ หนวย
ที่ รับผิดชอบ
4

ขอมูลที่จําเปน

ศสส.สป. - ขาว
ประชาสัมพันธ
- ขาวสาร/
กิจกรรมสําคัญ
ของ มท.
- ขาวประกวด
ราคา
- กระดานขาว

ตองการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
เหตุผล
ระบบฐานขอมูล
ปรับปรุงระบบ
ความจําเปนใน
ฐานขอมูลหรือไม การปรับปรุง/ยกเลิก
ปงบประมาณใด
5) ระบบเว็บไซตของ รออนุมัติ
เพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ
กระทรวงมหาดไทยให
(www.moi.go.th,
รองรับรูปแบบเว็บไซต
www.mahadthai.com)
มาตรฐานภาครัฐ
(Government Website
Standard) และรูปแบบ
มาตรฐานเว็บไซตที่ทุก
คนเขาถึงได
TWCAG2010 ตาม พ.ร.บ.
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนพิการ
พ.ศ. 2550 และเพื่อเปน
การรองรับการเขารวม
เปนสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC : Asean
Economics Community)
ในปพ.ศ. 2558
-4-

แนวทาง
หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
ดําเนินงาน /โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
จางที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุง
เว็บไซตของ
กระทรวงมหา
ดไทยใหเปน
มาตรฐาน
เว็บไซตที่ทุก
คนเขาถึงได
และสามารถ
ใชงานได 2
ภาษา
(ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ)

กลุม
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
50476

WEB
Application,
Database
MySQL

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4
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ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ความจําเปนใน
ขอมูลที่จําเปน
ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
การปรับปรุง/
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
การถายทอดประชุม 6) ระบบการ
เพื่อใหผูบริหารในสังกัด
มท. ผานระบบ
ถายทอดประชุม
มท.ทั้งสวนกลางและสวน
Video Streaming
มท. ผานระบบ
ภูมิภาคสามารถรับทราบ
Video Streaming
นโยบาย/ขอสั่งการของมท.
ทันทีที่มีการประชุมมท.
5

สบจ.สป.

-จํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรตามพ.ร.บ.
งบประมาณของจังหวัด
และกลุมจังหวัด
-สถานะของโครงการ เชน
ชื่อโครงการจํานวนเงิน
สถานที่ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
-ผลการเบิกจาย
งบประมาณของจังหวัด
และกลุมจังหวัด

7) ระบบรายงาน ปงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2556
ตามโครงการ
พัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด

เพิ่มเมนูโครงการ ที่
มีเงินเหลือจาย
และเมนูโครงการที่
มีเงินเหลื่อมป
เพื่อใหสามารถ
นําเขาขอมูล
เพิ่มเติมในโครงการ
ที่มีเงินเหลือจาย
และโครงการที่มี
เงินเหลื่อมปได

-5-

แนวทาง
หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
ดําเนินงาน /โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
ดําเนินการ
โดย
เจาหนาที่
ของ ศสส.
ตั้งแตเดือน
ก.พ. 2556

กลุม
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
50476

- Web

ขอมูล
Applica มีการ
tion
เปลี่ยน
- Multi แปลง

3/3
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ให ศสส.
ดําเนินการ
ปรับปรุง
โปรแกรม
โดยเพิ่มเมนู
โครงการที่มี
เงินเหลือ
จาย และ
เมนูโครงการ
ที่มีเงิน
เหลื่อมป

สวน
ประสาน
ยุทธศาส
ตรและ
การ
พัฒนา
จังหวัด
50584

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/2

2

3.1(4)

media
(FLV)

แปลง

ลําดับ หนวย
ที่ รับผิดชอบ
6

กพร.สป.

ขอมูลที่จําเปน

ขอมูลตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติการราชการ
ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ
กระทรวงมหาดไทย

ขอมูลผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ตองการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลหรือไม
ปงบประมาณใด
8) ฐานขอมูลขอมูล ตองการพัฒนา
ตัวชี้วัดตามคํา
ใหมีความ
รับรองการการ
ครอบคลุม
ปฏิบัติราชการของ ถูกตอง และ
สํานักงาน
ทันสมัย ตาม
ปลัดกระทรวง
เกณฑ PMQA
มหาดไทย และ
หมวด 4
กระทรวงมหาดไทย กําหนด

9) ระบบ
ฐานขอมูลการ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ตองการพัฒนาให
มีความถูกตองและ
ทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อรายงานหรือ
นําเสนอผลการ
ดําเนินงาน PMQA
ใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาองคการ

เหตุผล
ความจําเปนใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก
เปนไปตามเกณฑ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 4 IT
1 ทีก่ ําหนดใหมี
ฐานขอมูลตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

เพื่อใชในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินการใน
ภาพรวมของ
PMQA ใหเปนไป
ตามแผนพัฒนา
องคการ
-6-

แนวทาง
หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
ดําเนินงาน /โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
- ติดตามผล
การดําเนินการ
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการ
ปฏิบัติราชการ
- ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของขอมูล
- สงขอมูลให
ศสส.สป
- ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
องคการ
- ตรวจความถูก
ตองของขอมูล
- สงขอมูลให
ศสส.สป

กพร.สป.
50252
กลุม
พัฒนา
และ
มาตรฐานฯ
สยส.
51429

Database, - ราย 6
Web
เดือน
Appli- ราย 9
caiton

3/1,
3/5

65
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กพร.สป.
50252
กลุม
พัฒนา
และ
มาตรฐานฯ
สยส.
51429

Database, - ราย 6
Web
เดือน
Appli- ราย 9
caiton

3/2
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3.2(10)

เดือน
- ราย 12
เดือน

เดือน
- ราย 12
เดือน

ตองการปรับปรุง/
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ขอมูลที่จําเปน ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
ฐานขอมูลหรือไม
ปงบประมาณใด
ขอมูลผลการ
10) ระบบ
พัฒนาให
ปฏิบัติราชการใน ฐานขอมูลตามคํา ครอบคลุม
การถายทอด
รับรองการปฏิบัติ ขอมูลที่จําเปน
ตัวชี้วัดของ สป. ราชการประจําป และให
มท. สูระดับ
ของหนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
สามารถนําเขา
ขอมูลไดเอง

เหตุผล
ความจําเปนใน
การปรับปรุง/
ยกเลิก
เพื่อใชในการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจําปของ
หนวยงานในสังกัด
สป.มท.

-7-

แนวทาง
หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
ดําเนินงาน /โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
- กําหนด
แบบฟอรม
การจัดเก็บ
ขอมูล
- แจง
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
จัดเก็บ
ขอมูลและรา
งานขอมูล
- ตรวจ
ความถูกตอง
ของขอมูล
เมื่อนําเขา
ขอมูล

กพร.สป.
50252
กลุม
พัฒนา
และ
มาตรฐานฯ
สยส.
51429

Database, - ราย 6
Web
เดือน
Appli- ราย 12
caiton

เดือน

3/3

67

3.2(10)

1.2 ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ไมตองการปรับปรุง
ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ความจําเปนใน
แนวทาง
ขอมูลที่จําเปน ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
1 กก.สป.
การเผยแพร
11) ระบบ
ขอมูลขาวสารที่ ฐานขอมูลตาม
สามารถเปดเผย พรบ. ขอมูล
ไดของทาง
ขาวสารของทาง
ราชการตอ
ราชการ
ประชาชน
การจัดทําเรื่อง
12) ระบบ
เสนอ คําชี้แจง
ฐานขอมูล
การตอบขอกระทู การดําเนินงานที่
และการดําเนินงาน เสนอตอ
ของ มท. ตอ ครม. คณะรัฐมนตรีและ
และรัฐสภา
รัฐสภา
2 กจ.สป.
การประเมินผล
13) ระบบฐานขอมูล
การปฏิบัติราชการ การประเมินผล
ดานสมรรถนะแบบ การปฏิบัติราชการ
360 องศา ของ
ประจําปของแตละ
ขาราชการ สป.มท. บุคคล (IPA)
-8-

หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ

กระบวนการ
(หมวด 6)

ฝาย
บริหาร
งาน
ทั่วไป
50319

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/4

3.3

ฝาย
ประสาน
ราชการ
50301

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appli- เปลีย่ น
caiton

3/3

3.1(2)

กลุมสรร
หาและ
ประเมิน
บุคคล
50698

Database - ราย 6
, Web
เดือน
Appli- - ราย 12
caiton

3/3

3.2(9)

แปลง

แปลง

เดือน

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
หนวย
ลําดับ หนวย
ความจําเปนใน
แนวทาง
ขอมูลที่จําเปน ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
รับผิดชอบ
ที่ รับผิดชอบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
/โทรศัพท
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
- โครงสรางและ
14) ระบบ
ใชระบบกลาง กลุมงาน
ตําแหนง
สารสนเทศ
จาก สนง.กพ. บรรจุ
- ขอมูลขาราชการ/ ทรัพยากรบุคคล
แตงตั้งและ
ลูกจางประจํา/
ขอมูล
พนักงานราชการ
บุคคล
50696
คํานําหนา ชื่อ-สกุล 15) การสืบคน
กลุมงาน
เลม ตอน หนา วัน
ผูไดรับพระราชทาน
สวัสดิการ
เดือน ปที่ประกาศ
เหรียญพิทักษเสรี
และ
ราชกิจจานุเบกษา
ชนและเหรียญ
ประโยชน
ราชการชายแดน
เกื้อกูล
50382
3 กค.สป.
การจัดการดานการเงิน 16) ระบบบริหาร
ใชระบบกลาง
การคลัง ดาน
การเงินการคลัง
จาก
การงบประมาณการบัญชี ภาครัฐสูระบบ
กรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจางการ อิเล็กทรอนิกส
เบิกจายและการบริหาร (GFMIS)
ทรัพยากรของภาครัฐ
-9-

รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
Database ขอมูล

3/3

61-64

3.2(9)

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/4

39

3.2(6),
3.3

Database ขอมูล

3/3

25

3.2(3)

ของ
สนง.
กพ.

มีการ
เปลี่ยน
แปลง

แปลง

ของ
กรม
บัญชี
กลาง

มีการ
เปลี่ยน
แปลง

ลําดับ หนวย
ที่ รับผิดชอบ
4

5

กต.สป.

สตร.สป.

ขอมูลที่จําเปน

ระบบ
ฐานขอมูล

-รายชื่อจังหวัดชายแดนที่
ติดตอกับประเทศเพื่อน
บาน
-พื้นที่ที่ติดตอ
-เวลาเปด-ปดของ
จุดผานแดนแตละจุด
-ประกาศของทางราชการ
- ประวัติของผูรอง
ทุกข/ผูถูกรองเรียน
- รายละเอียด
การรองทุกข

17) ระบบ
ฐานขอมูล
จุดผานแดน

การจัดเก็บเอกสารที่สําคัญ
ของหนวยงานในรูป
แฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งสามารถสืบคนขอมูล ที่
จัดเก็บไวได

* ระบบการ
จัดเก็บและ
คนหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ความจําเปนใน
แนวทาง
ปรับปรุงระบบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด

หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ/ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
กลุมงาน
ความ
สัมพันธ
กับประเทศ
เพื่อนบาน
50414

18) ระบบ
ฐานขอมูล
เรื่องราวรอง
ทุกข

สวน
รับเรื่อง
รองเรียนและ
ประสานราชการ
50400
- ศสส.สป. ดูแล กลุมพัฒนา
บํารุง และ
ระบบงาน
รักษาระบบ
สารสนเทศ
ฐานขอมูลให สทส.
สามารถใชงาน 59944
ไดเปนปกติ
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Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

2/1

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/2

14

3.1(12)

Database, ขอมูล
WebAppli- มีการ
caiton ใน เปลีย่ น

3/3

39

3.2(6)

3.1(9)

แปลง

แปลง

ระบบ แปลง
e-oficeของ
ศสส.สป.

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ความจําเปนใน แนวทาง
ขอมูลที่จําเปน
ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
6 สน.สป.
รายการวิทยุเสนอขอมูล 19) รายการวิทยุ
ขาวสารประชาสัมพันธ On Web
ผลงาน นโยบาย
และภารกิจของ มท.
ขาวประชาสัมพันธ
20) ระบบ
ผลงานนโยบาย และ
ประชาสัมพันธ
ภารกิจของ มท.
การจัดเก็บเอกสารที่
สําคัญของหนวยงานใน
รูปแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สามารถสืบคนขอมูลที่
จัดเก็บไวได

* ระบบการ
จัดเก็บและคนหา
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ/ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ /IT
ฝายเผยแพร
การประชาสัมพันธ
50537
ฝายเผยแพร
การประชาสัมพันธ
50537
ฝายเผยแพร
การประชาสัมพันธ
50537

Web
Site

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง
File
ขอมูล
.pdf
มีการ
เปลี่ยน
แปลง
Database, ขอมูล
WebAppli- มีการ
caiton ใน เปลี่ยน
ระบบ แปลง
e-oficeของ
ศสส.สป.

3/4

59

3.2(8)

3/4

60

3.2(8)

3/3

39

3.2(6)

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ความจําเปนใน
ขอมูลที่จําเปน ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
การปรับปรุง/
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
7 สดร.สป. รายชื่อของผูที่
21) ระบบ
การศึกษาผานระบบ ฐานขอมูลรายชื่อ
E-learning
ผูผานการศึกษา
ระบบ Elearning

ขอมูลทรัพยากร
สารนิเทศหองสมุด
ของ มท.

8

สกม.สป.

22) ระบบ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
สารนิเทศ
(หองสมุด)
ขอมูลดาน
23) ระบบ
กฎหมายของ มท. ฐานขอมูล
และรายงานผลการ ดานกฎหมาย
ปฏิบัติงานของ
(มี Web Site/
สกม.สป.
กระดานขาวขอมูล
เปนปจจุบัน
สืบคนงาย)
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
แนวทาง
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
การดําเนินงาน
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
สวนพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
ความรู
50554
สวนพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
ความรู
50479
กลุมงาน
บริหาร
งาน
ทั่วไป
50469

Database, ขอมูล
Appli- มีการ
caiton เปลีย่ น

3/3

37

3.2(5)

Database, รายวัน
Applicaiton

3/3

36

3.2(5)

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appli- เปลีย่ น
caiton

3/3

54

3.2(7)

แปลง

แปลง

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ความจําเปนใน
ขอมูลที่จําเปน ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ที่ รับผิดชอบ
การปรับปรุง/
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
9 ศสส.สป. โครงการที่เสนอ 24)ระบบการจัดหา
ใหคณะกรรมการ คอมพิวเตอรของ
จัดหาระบบ
กระทรวงมหาดไทย
คอมพิวเตอรของ
มท.
ขอมูลหนวยงาน 25) ระบบสืบคน
ในสังกัด สป.มท. ขอมูลหนวยงานใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อ
ติดตอราชการ
- ขาวประชาสัมพันธ 26) ระบบเว็บไซต
- เรื่องนาสนใจ
อินทราเน็ตของ
- กระดานสนทนา กระทรวงมหาดไทย
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
แนวทาง
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
การดําเนินงาน
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
กลุม
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ
สยส.
51429
กลุม
พัฒนาและ
มาตรฐานฯ
สยส.
51429

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/3

Database, ขอมูล
Appli- มีการ
caiton เปลีย่ น

3/4

กลุม
พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
50476

WEB
Application,
Database
Access

49

3.2(6)

แปลง

3.3

แปลง

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/3

39

3.2(6)

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
หนวย
ลําดับ หนวย
ระบบ
ความจําเปนใน
แนวทาง
ขอมูลที่จําเปน
ปรับปรุงระบบ
รับผิดชอบ
ที่ รับผิดชอบ
ฐานขอมูล
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
/โทรศัพท
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
- ยุทธศาสตรของ มท. 27) ระบบ
กลุม
- แผนปฏิบัติงาน
ฐานขอมูล
พัฒนา
- โครงสราง ภารกิจ
ศูนยปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
- งบประมาณ
กระทรวงมหาด
สารสนเทศ
- การบริหารงานบุคลากร ไทย (MOC)
50476
- การประชุม มท.
- บรรยายสรุปจังหวัด
เปนตน
ขอมูล 45 กลุมเรื่อง 28) ระบบ
ดูแล บํารุง
กลุม
และ 32 ตัวชี้วัด
ฐานขอมูล
และรักษา
พัฒนา
ของจังหวัด และ
ศูนยขอมูล
ระบบฐานขอมูล ระบบงาน
กลุมจังหวัด
กลาง
ใหสามารถใช สารสนเทศ
กระทรวงมหาด
งานไดเปนปกติ สทส.
ไทยและจังหวัด
51139
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รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ
การ
การ ศาสตร
(หมวด 3)
จัดเก็บ จัดเก็บ /IT

กระบวนการ
(หมวด 6)

-Web
ขอมูล
Application มีการ
- Acrobat เปลีย่ น
(PDF)

3/5

39

3.2(6)

Database, - ขอมูล
Web
มีการ
Appli- เปลีย่ น
caiton

3/5

39

3.2(6)

แปลง

แปลง
-รายเดือน
-ราย3
เดือน
-ราย6
เดือน,
-รายป

หนวย
ลําดับ
รับผิดชอ
ที่
บ

ขอมูลที่จําเปน

การจัดเก็บเอกสารที่
สําคัญของหนวยงานใน
รูปแฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สามารถสืบคนขอมูล
ที่จัดเก็บไวได
การรับ-สงหนังสือ
ภายในหนวยงาน
ในสังกัด มท.

ระบบฐานขอมูล

* ระบบการจัดเก็บและ
คนหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ความจําเปนใน
แนวทาง
ปรับปรุงระบบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
ดูแล บํารุง
และรักษา
ระบบฐานขอมูล
ใหสามารถใชงาน
ไดเปนปกติ

* ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
กลุมพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
สทส.
51139
กลุมพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
สทส.
51141

กระบวนการ
(หมวด 6)

Database, ขอมูล
WebAppli- มีการ
caiton
เปลีย่ น

3/3

39

3.2(6)

Database, รายวัน
WebApplicaiton

3/3

39

3.2(6)

ในระบบ แปลง
e-oficeของ
ศสส.สป.

ในระบบ
e-docu
mentของ

ศสส.สป.
รอยละการ
เบิกจายตาม
โครงการพัฒนา
จังหวัดและกลุม
จังหวัด

29) การนําเขาระบบขอมูล
ภาครัฐกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (ระบบรายงานผล
การดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด)

ศสส. ดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูล
ในระบบฯ ให
เปนปจจุบัน
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กลุมพัฒนา WEB
ระบบงาน Appliสารสนเทศ cation
สทส.
51141

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3.3

ลําดับ หนวย
ขอมูลที่จําเปน
ที่ รับผิดชอบ
ขอมูลเพื่อ
สนับสนุน
การวางแผน
และจัดทํา
แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม
จังหวัด
รายละเอียดของ
ผูที่ลงทะเบียน
สมัครเพื่อเขาใช
อินเทอรเน็ต
ของ มท.
10

สนผ.สป.

ขอมูลผล
การดําเนินงาน
ดานยาเสพติด
ของจังหวัด

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ความจําเปนใน
ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
การปรับปรุง/
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
30) ระบบ
ฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการ
วางแผนและ
จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม
จังหวัด
31) ระบบ
การลงทะเบียน
การเขาใช
อินเทอรเน็ต

32) ระบบ
ฐานขอมูล
ยาเสพติด
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
แนวทาง
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
การดําเนินงาน
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
กลุม
พัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
สทส.
51139
ฝายระบบ
คอมพิว
เตอรและ
เครือขาย
สทส.
51444
ศสส. ดําเนินการ สวน
นําเขาขอมูลเพื่อ กิจการ
ปรับปรุง
พิเศษ
ฐานขอมูลใหเปน 50620-3
ปจจุบัน

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/2

2

3.1(4)

WEB
Application,
Database
MySQL

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/3

39

3.2(6)

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

1/1

แปลง

แปลง

3.1(2)

ลําดับ หนวย
ที่ รับผิดชอบ

11

สบจ.สป.

ขอมูลที่
จําเปน

ระบบฐานขอมูล

ขอสั่งการใน
การประชุม
กระทรวง

33) ระบบฐานขอมูล
ขอสั่งการใน
การประชุมกระทรวง

ขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการ
วางแผนและ
จัดทํา
แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม
จังหวัด
รอยละการ
เบิกจายตาม
โครงการ
พัฒนาจังหวัด
และกลุม
จังหวัด

* ระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางแผน
และจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม
จังหวัด

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ความจําเปนใน
ปรับปรุงระบบ
การปรับปรุง/
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด

แนวทาง
การดําเนินงาน
ศสส. ดําเนินการ
นําเขาขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน

* การนําเขาระบบขอมูล
ภาครัฐกับสํานักงาน
สถิติแหงชาติ (ระบบ
รายงานผล
การดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด)

ศสส. ดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลใน
ระบบฯ ใหเปน
ปจจุบัน
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
สวน
นโยบาย
และแผนรวม
50580
กลุมงาน
พัฒนาระบบ
บริหาร
ราชการ
จังหวัด
50431

Database, ราย
Web
เดือน
Applicaiton

3/1,
3/2

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appli- เปลีย่ น
caiton

3/2

WEB
สวน
เทคโนโลยี Appliสารสนเทศ cation
ศสส.
51141

3.1(2)

2

3.1(4)

แปลง

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/4

3.3

ลําดับ หนวย
ที่ รับผิดชอบ

ขอมูลที่จําเปน

12

ตภ.มท.

- แผนการตรวจสอบ
ภายใน
-รายงาน
การตรวจสอบภายใน

13

ตภ.สป.

- กฎระเบียบ
หลักเกณฑ ขอบังคับ
-คูมือ/แนวทาง
การปฏิบัติงาน
-แบบฟอรมของ
ทางราชการ
การจัดเก็บเอกสาร
ที่สําคัญของ
หนวยงานในรูป
แฟมขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สามารถสืบคนขอมูล
ที่จัดเก็บไวได

14

กพร.สป.

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ ความจําเปน
ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
ใน
ฐานขอมูลหรือไม การปรับปรุง/
ปงบประมาณใด
ยกเลิก
34) ระบบการจัดเก็บ
รายงานผล
การตรวจสอบภายใน
ของกรมและจังหวัด
35) ระบบเว็บไซต
ของสวนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม สป.
(www.audit.moi.go.th)

* ระบบการ
จัดเก็บ
และคนหา
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
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แนวทาง
การดําเนินงาน

หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
สวน
ตรวจสอบ
ภายใน
ระดับ มท.
50627
สวน
ตรวจสอบ
ภายในระดับ
กรมสป.
50630-3

Web
Site

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/3

23

3.2(2)

Web
Site

ขอมูล
มีการ
เปลี่ยน
แปลง

3/3

22

3.2(2)

งาน
พัฒนา
โครงสราง
องคการ
และ
ระบบงาน
50252

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton

3/3

39

3.2(6)

ในระบบ
e-office

ของ
ศสส.สป.

แปลง

1.3 ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการยกเลิก

ลําดับ หนวย
ขอมูลที่จําเปน
ที่ รับผิดชอบ
1

ศปก.มท.

ขอมูลขาวกรอง 3
กลุมเปาหมาย
ไดแก กลุม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต กลุมพลัง
มวลชน และกลุม
พลังการเมือง

ตองการปรับปรุง/
เหตุผล
มีโครงการที่จะ
ความจําเปนใน
แนวทาง
ระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ
การปรับปรุง/ การดําเนินงาน
ฐานขอมูลหรือไม
ยกเลิก
ปงบประมาณใด
1) ระบบรายงาน
เนื่องจากระบบ
สถานการณขาว
มีขอจํากัดใน
การประมวลผล
ขอมูลที่เพียงพอ
ตอ
การวิเคราะห
สถานการณดาน
การขาวให
เปนไปอยาง
แมนยํา
จึงควรยกเลิก
เพื่อปรับปรุง
ระบบให
สามารถรองรับ
ภารกิจตอไป
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
กลุมงาน
ติดตาม
และ
ประสาน
งานขาว
50671

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appliเปลีย่ น
caiton ใน

ระบบ
e-office

ของ
ศสส.สป.

แปลง

2/2

12

3.1(7)

1.4 ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม
ตองการพัฒนาใหม/
มีโครงการที่จะ
ลําดับ หนวย
ขอมูลที่จําเปน ระบบฐานขอมูล
พัฒนาระบบ
ที่ รับผิดชอบ
ฐานขอมูลหรือไม
ปงบประมาณใด
1 สกถ.สป. รายงานผลการ 1) รายงานผลการ ปงบประมาณ
ประชุม
ประชุม
พ.ศ. 2556
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
มาตรฐานการ มาตรฐานการ
บริหารงาน
บริหารงานบุคคล
บุคคลสวน
สวนทองถิ่น
ทองถิ่น
ขอมูลองคกร
2) ฐานขอมูล
ปงบประมาณ
ปกครองสวน
องคกรปกครอง
พ.ศ. 2556
ทองถิ่นที่จัดทํา สวนทองถิ่นที่
ประมวล
จัดทําประมวล
จริยธรรม
จริยธรรม

เหตุผล
หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
แนวทาง
งานบริการ
ความจําเปนใน
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
การดําเนินงาน
(หมวด 3)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
การจัดทําใหม
เนื่องจากจะได
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน
ของ ก.ถ. ใหเปน
ที่แพรหลาย

จัดเก็บรายงาน
การประชุมของ
ก.ถ. ไวใน
รูปแบบเอกสาร
และเผยแพรทาง
เว็บไซตของ
สํานักงาน ก.ถ.
เนื่องจากจะได จัดเก็บและ
นํามาเปนขอมูล ปรับปรุงขอมูล
สําหรับติดตามผล ดวยโปรแกรม
Microsoft Excel
การจัดทํา
ประมวล
จริยธรรมของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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กระบวนการ
(หมวด 6)

สํานักงาน WebSite, ราย
Acrobat เดือน
ก.ถ.
50608 (PDF)

3/2

6

3.1(6)

สํานักงาน Microsoft ขอมูล
Excel
ก.ถ.
มีการ
50604
เปลีย่ น
แปลง

3/2

11

3.1(6)

2. ขอมูลและระบบฐานขอมูลที่ตองการพัฒนาใหม ประจําปงบประมาณ 2556

ลําดับ หนวย
ขอมูลที่จําเปน
ที่ รับผิดชอบ
1

2

กจ.สป.

กพร.สป.

- ประวัติ การไดรั บ
พระราชทานเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ
- การรับ-คืนเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ
- การประดับเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ
-ขอมูลตัวชี้วัดหลัก
-ขอมูลตัวชี้วัดยอย
-รายละเอียดตัวชี้วัด
หลัก
- รายงานผลการ
ดํ าเนิ นงานตาม
ตัวชี้วัด
- ป ญหาอุ ปสรรคใน
การดําเนินงาน

ตองการพัฒนาใหม/
มีโครงการที่จะ
เหตุผล
ระบบฐานขอมูล
พัฒนาระบบ
ความจําเปนใน
ฐานขอมูลหรือไม การจัดทําใหม
ปงบประมาณใด
1)ระบบตรวจสอบ
เพื่อใหบริการและ
ประวัติการไดรับ
เผยแพรขอมูล
พระราชทาน
เกี่ยวกับการไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภ
รณแกบุคลากรใน
สังกัด สป.มท.
2) ระบบรายงานผล ตองการพัฒนาใหมี เพื่อรายงานผลการ
การดําเนินงานตาม ความถูกตอง และ ดําเนินตามคํา
ตัวชี้วัดตามคํา
ทันสมัยอยูเสมอ รับรองการปฏิบัติ
รับรองการปฏิบัติ สามารถรายงานผล ราชการของ
ราชการ
การดําเนินงานตาม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด ใหผูบริหาร ใหกับผูบริหาร
มท. ทราบอยาง
ระดับสูง
รวดเร็ว
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หนวย รูปแบบ ชวงเวลา ยุทธ
แนวทาง
งานบริการ กระบวนการ
รับผิดชอบ การ
การ ศาสตร
การดําเนินงาน
(หมวด 3) (หมวด 6)
/IT
/โทรศัพท จัดเก็บ จัดเก็บ
ดําเนินการผาน
ทางระบบ
Internet
http://www.
personnel.moi.
go.th

ให ศสส.
ดําเนินการพัฒนา
โปรแกรมระบบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ
กระทรวงมหาดไทย

กลุมงาน
สวัสดิการ
และ
ประโยชน
เกื้อกูล
50373

Database, ขอมูล
Web
มีการ
Appli- เปลีย่ น
caiton

3/4

39

3.2(9)

กพร.สป.
50252
กลุม
พัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
สทส.
51141

Database, - ราย
Web
เดือน
Appli- ราย
caiton

3/2

39,65

3.1(3)

แปลง

ไตร
มาส

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
1. Hardware หมายถึง อุปกรณตางที่กระทํากับขอมูล เอกสาร ทั้งที่เปนอุปกรณคอมพิวเตอรและไมใช
คอมพิวเตอร
2. Software หมายถึง ชุดคําสั่งที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
3. บุคลากร หมายถึง กลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ คือ เปนผูนํา จัดการขอมูล และนํา
ผลลัพธออกจากระบบคอมพิวเตอร
4. ขอมูลและแฟมขอมูล หมายถึงขอมูลและสารสนเทศ ที่ระบบจัดเก็บไวในชวงเวลาหนึ่ง
5. หนาที่การปฏิบัติงาน หมายถึงคําสั่งหรือกฎเกณฑที่ใชในการทํางานของระบบ
องคประกอบของระบบสารสนเทศ
องคกร โครงสรางขององคกรระบบสารสนเทศจะทําหนาที่ในการสนับสนุนการทํางานขององคกร
โดยรวม ไมวาจะเปนฝายตางๆขององคกร
บุคลากร บุคลาการที่ใชระบบสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอรที่ทํางานรวมกัน บุคลากรที่
ตองการปอนขอมูลไปยังระบบเพื่อสงตอไปยังคอมพิวเตอร
เทคโนโลยี อุปกรณที่ทําหนาที่ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อสงตอไปยังบุคลากรที่ใชระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ องคประกอบของระบบสารสนเทศที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการบริหาร จึงประกอบดวย
องคประกอบของทั้งสองระบบรวมกัน
นิยาม ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
คือ เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จ ตอการบริหารงานของ
ระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการบริหาร

การประเมินความเสี่ยง
องคประกอบการคุกคามหลัก
1. บุคลากร
2. เครื่องแมขายและอุปกรณ (Hardware & accessory)
3. โปรแกรม (Software)
4. การเชื่อมโยงเครือขาย (Network & Communicate)
5. ระบบงานและขอมูล (System & Information)
6. องคประกอบอื่นๆ (Other Unexpected condition)
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โดยพิจารณาองคประกอบการคุกคามหลัก จะใชการวัดระดับความเสี่ยง ตามตารางนี้

การวัดระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง)

มาก

•ผลกระทบรุนแรงมาก
•โอกาสเกิดนอย

ผล
กระ
ทบ

ความเสี่ยงสูง (สีแดง)

•ผลกระทบรุนแรงมาก
•โอกาสเกิดมาก

ความเสี่ยงต่ํา (สีเขียว)

•ผลกระทบนอย
•โอกาสเกิดนอย

ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง)

•ผลกระทบนอย
•โอกาสเกิดมาก

นอย
นอย

มาก

โอกาสที่จะเกิด

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด

ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)

ระดับคะแนน

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มากกวา 1 ครั้งตอเดือน
ระหวาง 1-6 เดือนตอครั้ง
ระหวาง 6-12 เดือนตอครั้ง
มากกวา 1 ปตอครั้ง
มากกวา 5 ปตอครั้ง

5
4
3
2
1

ผลกระทบตอองคกร
ผลกระทบตอองคกร
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความเสียหาย
มากกวา 10 ลานบาท
5 แสนบาท - 10 ลานบาท
1 - 5 แสนบาท
1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท
นอยกวา 1 หมื่นบาท

- 23 -

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

การพิจารณาองคประกอบการคุกคามหลัก
1. องคประกอบการคุกคามหลัก : บุคลากร
ความถี่ : 0 = ไมเกิด, 1 = ทุกสิบป, 2 = ทุกป, 3 = ทุกเดือน, 4 = ทุกสัปดาห, 5 = ทุกวัน
ผลกระทบ : 0 = ไมม,ี 1 = นอยมาก, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
องคประกอบ
ความเสี่ยง
บุคลากรภายใน
ไมปฏิบัติหนาที่
Front
ไมปฏิบัติหนาที่
Admin
ไมปฏิบัติหนาที่
Network
ทําหนาที่งาน
Front

ทําหนาที่
Administrator
ผิดพลาด

ทําหนาที่ Input &
maintenance
ผิดพลาด
บุคลากรภายนอก
เขามาใชงานระบบ

สถานการณ

ปวย/ขาดงานโดยไมไดแจง
อุบัติเหตุ
ติดภารกิจดวนมาก
ปวย/ขาดงานโดยไมไดแจง
อุบัติเหตุ
ติดภารกิจดวนมาก
ปวย/ขาดงานโดยไมไดแจง
อุบัติเหตุ
ติดภารกิจดวนมาก
ทํางานผิดขั้นตอน(ระบบเสียหาย)
ทํางานผิดขั้นตอน ( Hardware เสียหาย)
ยาย/แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มอุปกรณผิดพลาด
ประมาทเลินเลอในการรักษาความปลอดภัย
มอบสิทธิ์ใหผูที่ไมเกี่ยวของโดยพลการ
ไมตรวจสอบการ Backup
Start up ระบบผิดพลาด
ประมาทเลินเลอในการรักษาความปลอดภัย
มอบสิทธิ์ใหผูที่ไมเกี่ยวของโดยพลการ
ไมตรวจสอบผลหลังการ Backup
ไมดูแลรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของ
ไมดูแล Server อยางสม่ําเสมอ
ไมตรวจสอบ Performance ของระบบ
นําขอมูลเขาผิด
ไมนําขอมูลเขา
ไมตรวจสอบความถูกตอง
เขามาใชงานโดยไมมีสิทธิ์
เขามาโจมตีระบบ (Hacker)
เขามาทําลายขอมูลใน PC
ทําลายอุปกรณ Hardware
ขโมยอุปกรณ Hardware
การแผกระจาย Virus
ไมตรวจสอบขอมูลกอนการบันทึก

- 24 -

โอกาส/
ความถี่

ผลกระทบ

Plot
Value

2
1
4
0
1
4
3
1
4
2
1
1
2
1
2
3
1
1
2
2
1
2
4
4
4
3
2
3
3
2
4
4

2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
4
4
3
4
5
4
5
5
4
4
4
4
1
1
2
1
5
4
4
3
4
1

G
G
Y
Y
Y
R
R
Y
R
G
Y
Y
Y
Y
Y
R
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
R
R
Y
R
Y

2. องคประกอบการคุกคามหลัก : เครื่องแมขายและอุปกรณ (Hardware & Accessory)
ความถี่ : 0 = ไมเกิด, 1 = ทุกสิบป, 2 = ทุกป, 3 = ทุกเดือน, 4 = ทุกสัปดาห, 5 = ทุกวัน
ผลกระทบ : 0 = ไมม,ี 1 = นอยมาก, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
องคประกอบ
สถานการณ
โอกาส/ ผลกระทบ Plot
ความเสี่ยง
ความถี่
Value
Server

External Hard
Disk

ATM/PABX

Power
Supply/UPS

Server Printer

Monitor
Keyboard

Server ไมทํางาน/ Start up
Sever หยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
ไมสามารถ Mount External Device
ไมสามารถติดตอ PABX/ATM
Server ตั้งอยูในที่ที่สะเทือน
Server ตั้งอยูในที่ที่อุณหภูมิสูง
อุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ
Server ตั้งอยูในที่ที่ มีฝุนเยอะ
Hard Disk ตั้งอยูในที่ทสี่ ะเทือน
Hard Disk ตั้งอยูในที่ทอี่ ุณหภูมิสูง
Disk เกิด Bad (Physical Failure)
Connect กลับไปยัง Server ไมได
อุปกรณตอพวง/เชื่อมใชงานไมได
จุดตอหลุดโดยอุบัติเหตุ
Switch เสีย
ชอง Port เสีย
Power Supply เกิดขอผิดพลาดในการจายไฟ
ไมมีการสํารองไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
Power Supply ไมสามารถจายไฟไดสม่ําเสมอ
Power Supply อยูในที่อุณหภูมิสูง
Power Supply ระเบิด
Printer ไมทํางาน
Printer ไมสามารถ Connect ได
Printer Feed กระดาษไมได
ผลลัพธผิดพลาด
Monitor ไมแสดงผล
Monitor แสดงผลไมถูกตอง (Sync เสีย)
Keyboard ไมตอบสนอง
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3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

R
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
G
G
G

3. องคประกอบการคุกคามหลัก : โปรแกรม (Software)
ความถี่ : 0 = ไมเกิด, 1 = ทุกสิบป, 2 = ทุกป, 3 = ทุกเดือน, 4 = ทุกสัปดาห, 5 = ทุกวัน
ผลกระทบ : 0 = ไมม,ี 1 = นอยมาก, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
องคประกอบความเสี่ยง
สถานการณ
โอกาส/ ผลกระทบ
ความถี่
Software ทํางานไมได
Software เสีย/อานไมได
1
2
Software License Expire
2
3
Software โดนความรอน
1
2
Software โดนความชื้น
1
2
Software หัก/งอ/แตก
1
2
Software หาย
Software โดนขโมย
1
2
นํา Software ไปใชงานแลวไมนํามา
2
3
เก็บเขาที่

Plot
Value
G
Y
G
G
G
G
Y

4. องคประกอบการคุกคามหลัก : การเชื่อมโยงเครือขาย (Network & Communicate)
ความถี่ : 0 = ไมเกิด, 1 = ทุกสิบป, 2 = ทุกป, 3 = ทุกเดือน, 4 = ทุกสัปดาห, 5 = ทุกวัน
ผลกระทบ : 0 = ไมม,ี 1 = นอยมาก, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
องคประกอบ
สถานการณ
โอกาส/ ผลกระทบ Plot
ความเสี่ยง
ความถี่
Value
อุปกรณตอเชื่อม
- สาย NetWork/ สายLANโดนความรอน/ไฟ
0
2
G
หัว Jumb
สาย LAN ขาดใน
3
2
Y
สาย LAN ถูกแมลงกัดกิน
1
2
G
หัว Jump ไมสามารถใชงานได
1
2
G
Hub ไมสามารถใชงานได
1
2
G
- Wireless
Wireless ตัวสงสัญญาณไมสามารถสงสัญญาณได
0
0
G
Wireless ตัวรับสัญญาณไมสามารถรับสัญญาณได
0
0
G
USB เสีย
0
0
G
Network
0
0
G
- Lead Line
เชื่อมตอสัญญาณไมได
3
3
R
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5. องคประกอบการคุกคามหลัก : ระบบงานและขอมูล (System & Information)
ความถี่ : 0 = ไมเกิด, 1 = ทุกสิบป, 2 = ทุกป, 3 = ทุกเดือน, 4 = ทุกสัปดาห, 5 = ทุกวัน
ผลกระทบ : 0 = ไมม,ี 1 = นอยมาก, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
องคประกอบ
สถานการณ
โอกาส/ ผลกระทบ Plot
ความเสี่ยง
ความถี่
Value
OS server

OS Client

Server
Application
Software
Client
Application
System Data/
Information
(Server
Information)

System Data/
Information
(Client
Information)

โดน Virus โจมตี
OS ไมทํางาน
Server หยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
Performance ตก
Physical Disk Space เสียหาย
System File โดน Hacker (ลบ/แกไข/เปลี่ยนแปลง)
Maximum Load Server
มี File โดนลบ/ทําลาย
โดน Virus โจมตี
OS ไมทํางาน
Client หยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
Performance ตก
Physical Disk Space ไมทํางาน
Server Application ไมทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
Performance ตกไมทํางานเพราะ ไมได Manipulate/tuning

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

4
4
4
3
4
4
4
3
2
2
2
2
2
3
2

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
G
G
G
G
G
Y
G

Performance ตกไมทํางานเพราะ ไมได Manipulate/tuning

0

2

G

Performance ตกไมทํางานเพราะ ไมได Manipulate/tuning
ขอมูลสูญหาย
ขอมูลไมสามารถสํารองได
ขอไมสามารถกูคืนได(Data Recovery)
ขอมูลไดสามารถยอนกระบวนการได (Roll Back)
ขอมูลไมสามารถบันทึกเพิ่มได(Quota Maximum )
Performance ตกไมทํางานเพราะ ไมได Manipulate/tuning
ขอมูลสูญหาย
ขอมูลโดน Virus
ขอมูลสูญหายเนื่องจาก window ตาง Version
ขอผิดพลาดของ Application Software (Software ไมเสถียร)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

2
4
4
4
4
4
2
2
2
1
1

G
Y
Y
Y
Y
Y
G
G
G
G
G
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6.องคประกอบการคุกคามหลัก : องคประกอบอื่นๆ(Other Unexpected condition)
ความถี่ : 0 = ไมเกิด, 1 = ทุกสิบป, 2 = ทุกป, 3 = ทุกเดือน, 4 = ทุกสัปดาห, 5 = ทุกวัน
ผลกระทบ : 0 = ไมม,ี 1 = นอยมาก, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
องคประกอบ
สถานการณ
โอกาส/ ผลกระทบ Plot
ความเสี่ยง
ความถี่
Value
ไฟฟา
ไฟดับ จาก Mea
3
3
R
ไฟกระตุก
3
3
R
ตัดไฟเอง
3
3
R
ฟาผา
0
3
Y
เครื่องสํารองไฟ
เครื่องสํารองไฟไมทํางาน
0
3
Y
เครื่องสํารองไฟเสีย
1
3
Y
เครื่องสํารองไฟไมสามารถควบคุมไฟได
2
3
Y
ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศไมทํางาน
3
4
R
เกิดไฟฟาลัดวงจร
1
3
Y
เกิดการเสียหายหรือชํารุด
1
4
Y
เครื่องไมทําความเย็น
3
4
R
ภัยธรรมชาติ
น้ําทวม
0
4
Y
ไฟไหม
0
5
Y
พายุ
0
5
Y
แผนดินไหว
0
5
Y
การกอสราง
ทําใหเกิดฝุน
1
4
Y
หรือตอเติม
การสะเทือน
1
4
Y
อุปกรณเสียหาย
1
4
Y
ภัยสงคราม
เกิดวินาศกรรม
0
4
Y
เกิดการจลาจล
0
4
Y
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แผนจัดการความเสี่ยง (Risk management action plan)
หัวขอ (Process Title) : การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
วัตถุประสงค : จัดการความเสี่ยงกรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสามารถใหบริการได
วิธีกําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 4 รูปแบบ
1. Risk Acceptance การยอมรับความเสี่ยง เหตุผล คือ คาใชจาย จะสูงกวา ผลที่ไดรับ แตจะมีมาตรการ
หรือแผน ในการกํากับดูแล
2. Risk Reduction / Control การลด/ควบคุม ความเสี่ยง ดวยมาตรการตางๆ
3. Risk Avoidance การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง โดยการ ปรับ/เปลี่ยนแปลง รูปแบบการทํางาน
4. Risk Sharing การกระจายความเสี่ยง ดวยการโอนความเสี่ยงไปใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบ เชน จางผูอื่น
มาดูแล
ลําดับความเรงดวนในการจัดการความเสี่ยง(กลั่นกรอง)
โดยใหความสําคัญและจัดการโดยเรงดวน กับ กลุมความเสี่ยง มาก (สีแดง, R) สวนกลุมความเสี่ยงต่ํา
จะใชวิธีออกมาตรการ กํากับ ดูแล ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ผลกระทบตอวัตถุประสงคของการควบคุม มี 3 ดาน คือ
ดานการดําเนินงาน (O)
ดานการเงิน (F)
ดานการปฏิบัติ ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ (C)
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องคประกอบ
ความเสี่ยง
ไฟฟา,เครื่องสํารองไฟ

เหตุการณ
ไฟดับ สาเหตุจากการไฟฟานคร
หลวง
ไฟกระตุก
ตัดไฟเอง

กระทบ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน
O,C

เครื่องสํารองไฟไมทํางาน
O,C
เครื่องสํารองไฟเสีย
เครื่องสํารองไฟไมสามารถควบคุมไฟ
ได

ระดับ

วิธี

R

2,4

Y

2,4
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มาตรการ

ระดับการยอมรับได

สถานะ

1.ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา
ตองสํารองไฟได 15 ดําเนินการแลว
(UPS) ใหกับเครื่องแมขาย
นาทีเปนอยางนอย
เพื่อปองกันไฟกระชาก และ
สํารองไฟกรณีไฟฟาดับ
2. มีการกระตุน/ทบสอบการ
ทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา
(DC Generator) ทุกสัปดาห
สัปดาหละ 1 ครั้งในทุกวัน
พฤหัสบดีเวลา 15.45 น.-16.00
น.
3. มีการตรวจเช็ค
ประสิทธิภาพของเครื่อง
สํารองไฟฟา (UPS) ทุก 3
เดือนโดยจนท.บริษัท
4. กําหนด จนท. ที่ดูแล
รับผิดชอบ

ติดตาม
ปรับปรุง
กําลัง
ดําเนินการ
จัดหาเครื่อง
สํารองไฟฟา
(UPS) ใหม มี
ความสามารถ
ในการสํารองไฟ
ได 30 นาที

องคประกอบ
ความเสี่ยง

เหตุการณ

กระทบ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน

ระดับ

วิธี

เหตุไมคาดหมาย

ไฟไหม

O,C,F

Y

2,4

ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศไมทํางาน/ ระดับ
ความเย็นของหองคอมพิวเตอรสูง ทํา
ใหการทํางานของเครื่องผิดปกติ

O,C

R

3,4
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มาตรการ
1. ติดตั้งอุปกรณจับควัน ซึ่งจะ
สงสัญญาณเตือน เมื่อเกิดควัน
ขึ้นภายในหอง
2 ตรวจสอบการทํางานโดย
บริษัทขายเครื่องอยางสม่ําเสมอ
3. ติดตั้งระบบตัดวงจรไฟฟา
กรณีไฟฟาลัดวงจร (Circuit
Breaker)
4. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
ชนิดไพโรเจน (Pyrogen) ใน
หองเครื่องแมขายและหอง
เครือขาย
1. กําหนดแผนการทํางานโดย
ใหเครื่องปรับอากาศภายในหอง
คอมพิวเตอร 5 ตัว ทํางาน
สลับกัน เวลา 8.30 – 17.30 น.
เครื่อง 1,2,3 จะทํางานเวลา
17.30 – 08.30 น. เครื่อง 4,5
จะทํางานติดตั้งไวแบบอัตโนมัติ
2. จัดเจาหนาที่คอยดูแล
3. มีจนท.บริษัทคอยดูแล
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ระดับการยอมรับได

สถานะ

ตองตรวจจับได

ดําเนินการแลว

อุณหภูมิภายในหอง
เครื่องแมขายจะตอง
ไมสูงกวา 25 องศา
เซนติเกรด

ดําเนินการแลว

ติดตาม
ปรับปรุง
ตองจัดหา
อุปกรณดับไฟที่
สามารถใชกับ
เครื่อง
คอมพิวเตอรได

องคประกอบ
ความเสี่ยง
บุคลากร

เหตุการณ

กระทบ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน

ระดับ

วิธี

จนท. ไมปฏิบัติหนาที่

C

R

2

บุคคลภายนอกเขาหองเครื่องแมขา ย
โดยไมไดรับอนุญาต

O,C

Y

2

บุคคลภายนอกมาใชเครื่องแมขายโดย
ไมไดรับอนุญาต

O,C

Y

2
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มาตรการ
มีมาตรการการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
กุญแจเขาหองเครื่องแมขาย มี
การลงชื่อเขาใชหอง
มีการกําหนดสิทธิในการเขาใช
ระบบโดยมีการใช
User/password ซึ่งมอบหมาย
ใหเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่
จะ Login เขาเครื่องได และ
มีการเปลี่ยนรหัสผานเปน
ระบบ ๆ และไมอนุญาตใหมี
การใช Remote Login เขา
เครื่องแมขาย มี Firewall
ภายในเครือขายกั้น (มีผัง
เครือขายประกอบ)

ระดับการยอมรับได

สถานะ
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว

ติดตาม
ปรับปรุง

องคประกอบ
ความเสี่ยง

เหตุการณ

กระทบ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน

ระดับ

วิธี

บุคคลภายนอกมาใชเครื่องแมขายโดย
ไมไดรับอนุญาต

Y

2

บุคคลภายนอกมาใชระบบ เชน
O,C
ติดตั้งโปรแกรมอื่นบนเครื่องแมขายโดย
ไมไดรับอนุญาต

Y

2,4
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มาตรการ
1. กําหนดมาตรการใหพัฒนา
โปรแกรมบนเครื่องลูกขายเมื่อ
ทดสอบวาทํางานถูกตองแลวจึง
นําไปติดตั้งบนเครื่องแมขาย
2. มีการทําการสํารอง
(backup) กรณีลบโปรแกรมผิด
สามารถนําโปรแกรมที่ทําสําเนา
ไวมาติดตั้งใหมได
1. มีการปองกันการเขามาแกไข
ตัวระบบจากภายนอก
2. มีระบบกําหนดสิทธิในการ
เขาใชเครื่องแมขายไวแลว
3. มีมาตรการกําชับผูดูแล
เครื่องแมขายในการติดตั้ง
โปรแกรมบนเครื่องจะตองแจง
ใหหัวหนาผูควบคุมดูแลทราบ
กอนการติดตั้ง

ระดับการยอมรับได

สถานะ
ดําเนินการแลว

ติดตาม
ปรับปรุง
จัดทําโครงการ
จัดหา เครื่องแม
ขายที่สามารถ
ทํางานแบบ
Mirror เมื่อ
เครื่องแมขาย
down อีกเครื่อง
หนึ่งจะทํางาน
แทนไดทันทีโดย
อัตโนมัติ (ยัง
ไมไดดําเนินการ
เพราะใช
งบประมาณใน
การดําเนินการ
มาก)

องคประกอบ
ความเสี่ยง
ระบบ และ ขอมูล
System & Information

เหตุการณ
โดน Virus โจมตี

กระทบ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน
O,C

ระดับ
Y

วิธี
2,4
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มาตรการ

ระดับการยอมรับได

1. มีการติดตั้งโปรแกรมปองกัน ยอมรับได
ไวรัส และมีการทําสํารอง
โปรแกรมเปนประจํา เมื่อ
โปรแกรมมีปญหา สามารถนํา
โปรแกรมที่สําเนาไวมาติดตั้ง
ใหม
2. มีการ Update ตลอดเวลา
3. มีการติดตั้งระบบปองกัน
ไวรัสแบบองคกร มีเครื่องแม
ขายใหบริการ update ขอมูล
โดยเครื่องลูกขายในสํานักงานมี
การ กําหนดใหทุกเครื่องทําการ
ตรวจสอบไวรัสแบบอัตโนมัติทุก
วันเวลา 12.00 น. และเวลา
17.00 น.โปรแกรมปองกันไวรัส
ที่เครื่องลูกขายจะตรวจสอบการ
update ขอมูลกับเครือ่ งแมขาย
ใหขอมูลที่ทันสมัย โดย
ผูใชเครื่องลูกขายไมตองใชคําสั่ง
ใหเครื่องทํางาน

สถานะ
ดําเนินการแลว

ติดตาม
ปรับปรุง

องคประกอบ
ความเสี่ยง

เหตุการณ

กระทบ
วัตถุประสงคของ
การควบคุมดาน

ระดับ

วิธี

การอัพเกรดซอฟตแวรทําใหระบบไม
สามารถใหบริการได

O

Y

2

โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ
(Operating System) ไมทํางาน ,
เครื่องแมขาย (Server) หยุด/ไม
ทํางานโดยไมทราบสาเหตุ , โปรแกรม
เพื่อการบริหารจัดการ (Operating
System) เสียหาย
การกูคืนระบบเมื่อเครื่องแมขายชํารุด
ตองติดตั้งระบบใหมทั้งหมด

O,C

Y

2

O,C

มาตรการ
กําหนดแผนการทํางานโดยตอง
มีการทดลองติดตั้งกับเครื่อง
สํารอง เพื่อทดสอบวาระบบจะ
สามารถทํางานไดกอนใชกับ
เครื่องจริง
มีเครื่องแมขายสํารองไวใช
บริการแทนขณะซอม

1. จัดทําคูมือการติดตั้งระบบ
ตั้งแตการติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
การบริหารจัดการ (Operating
System) ซึ่งใช Windows
2003 การติดตั้ง Web Portal
การติดตั้งฐานขอมูล Oracle
2. มีขอมูลที่มีการทําสํารอง
ไวใชงาน
3. มีการทําสําเนาขอมูล
(Backup) อยางสม่ําเสมอ
4. มี จนท. ที่ดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง
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ระดับการยอมรับได

สถานะ
ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว

ติดตาม
ปรับปรุง

แผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)
----------------------กรณีเครื่องแมขาย ไมสามารถใหบริการไดเนื่องจากเกิดภัยพิบัติจากสาเหตุตอไปนี้
1. เครื่องแมขายโดนไวรัสคอมพิวเตอรโจมตี
2. ตัวเครื่องแมขายเกิดปญหาไมสามารถใหบริการได สาเหตุอาจมาจากจานบันทึกขอมูล (Hard Disk) เสียหาย, อุปกรณจายไฟเสีย ฯลฯ
3. เกิดไฟไหมตัวเครื่องแมขาย หรือภายในหองเครื่องแมขาย
4. เครื่องแมขายถูกโจรกรรม
5. ขอมูลสูญหาย
6. การเชื่อมโยงเครือขายลมเหลว
แผนการดําเนินงาน
ภัยพิบัติ
แผน/การควบคุม
1. เครื่องแมขายโดนไวรัส ปองกันไมใหไวรัส
คอมพิวเตอรโจมตี
คอมพิวเตอรโจมตี
เครื่องแมขายได

แผนการปองกัน
ผลการดําเนินงาน ป 2556

ผูรับผิดชอบ

1. มีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส
สทส.ศสส.
คอมพิวเตอรชื่อ NOD 32 มีการตั้งเวลาให
เครื่องแมขายทําการ update โปรแกรม
ปองกันไวรัสและตรวจสอบไวรัสภายในเครื่อง
โดยอัตโนมัติ
2. มีการกําหนด กฎ (Rule) ของ Firewall
สทส.ศสส.
ใหเครื่องลูกขายที่เขามาใชบริการมีสิทธิใชได
เฉพาะ เว็บเพจ เทานั้น

3.มีการตรวจสอบการเขาโจมตีเครื่องแมขาย

สทส.ศสส.
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แผน/การแกไข
1. กําจัดไวรัสคอมพิวเตอร โดยคนหา
โปรแกรมกําจัดไวรัสจากอินเทอรเน็ต

2. กรณีที่ไวรัสคอมพิวเตอรทําลาย
ระบบจนไมสามารถใหบริการตอไปได
จะทําการ format เครื่องแมขายแลว
ติดตั้งระบบใหมจากคูมือการติดตั้ง
ระบบและนําขอมูลที่สําเนาไวมาติดตั้ง

แผนการแกไข
ผลการดําเนินงานป 2556
-

ผูรับผิดชอบ
สทส.ศสส.

- ไดทําสําเนาขอมูลทั้งหมดของระบบ สทส.ศสส.
ไว 2 ชุด แยกเก็บตางที่ (สทส.ศสส.
(ถ.อัษฎางค) 1 ชุด, ศสส. ถ.วิสุทธิ
กษัตริย 1 ชุด)
- จัดทําคูมือการติดตั้งระบบใหม
และวิธีการนําเขาขอมูล

แผนการดําเนินงาน
ภัยพิบัติ
แผน/การควบคุม
2. ตัวเครื่องแมขายเกิด
ปญหาไมสามารถ
ใหบริการได สาเหตุอาจ
มาจากจานบันทึกขอมูล
(Hard Disk) เสียหาย,
อุปกรณจายไฟเสีย ฯลฯ
3. เกิดไฟไหมตัวเครื่องแม
ขาย หรือภายในหอง
เครื่องแมขาย

4. เครื่องแมขายถูก
โจรกรรม

แผนการปองกัน
ผลการดําเนินงาน ป 25556

ผูรับผิดชอบ

ติดตั้งเครื่องแมขาย
ภายในหองที่มีความ
เหมาะสม

1. ติดตั้งเครื่องแมขายภายในหองที่มีอุณหภูมิ
พอเหมาะ ควบคุมไมใหอุณหภูมิสูงเกินไป
2. ไมมีฝุนละอองมากเกินไปจนทําใหเครื่อง
เสีย
3. ติดตั้งอุปกรณสํารองไฟฟา กันไฟฟา
กระชากไฟฟาดับ
ปองกันไมใหเกิดเพลิงไม 1. มีการติดตั้งแผงวงจรตัดไฟฟา กรณีไฟฟา
ลัดวงจร
2. ติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันทั้งอาคาร สง
สัญญาณแจงเตือน, ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
3. ปองกันไมใหมีผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในหอง
เครื่องแมขาย
4. มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ชนิดไพโรเจน
(Pyrogen) ในหองเครื่องแมขายและหอง
เครือขาย
มีระบบการเขาใชหอง
1. ปองกันไมใหมีผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในหอง
เครื่องแมขาย
เครื่องแมขาย

สทส.ศสส.

2. จัดทําทะเบียนผูเขาใชหองเครื่องแมขาย
3. ใหเจาหนาที่เขาไปสังเกตการณการทํางาน
ของ ผูที่ไมใชเจาหนาที่ของ สทส.ศสส.

สทส.ศสส.
สทส.ศสส.

แผน/การแกไข
มีระบบเครื่องแมขายสํารอง
เพื่อใหบริการแทน

สทส.ศสส.
สทส.ศสส.
สทส.ศสส.

จัดหาเครื่องแมขายสํารองมา
ทดแทน

แผนการแกไข
ผลการดําเนินงานป 2556

ผูรับผิดชอบ

มีการติดตั้งเครื่องแมขายสํารองไวแลว
เมื่อเครื่องแมขายหลักไมสามารถ
ใหบริการไดสามารถนําขอมูลที่ไดทํา
สําเนาไวมานําเขาระบบก็จะสามารถ
ใหบริการทดแทนไดภายในเวลาไมเกิน 3
ชั่วโมง
-

สทส.ศสส.

มีการติดตั้งเครื่องแมขายสํารองไวแลว
เมื่อแมเครื่องแมขายหลักไมสามารถ
ใหบริการไดสามารถนําขอมูลที่ไดทํา
สําเนาไวมานําเขาระบบก็จะสามารถ
ใหบริการทดแทนไดภายในเวลาไมเกิน 3
ชั่วโมง

สทส.ศสส.

ศสส.สป.

กองคลัง
สทส.ศสส.
สทส.ศสส.
,สสส.ศสส.,
สคฐ.ศสส.
สทส.ศสส.
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มีระบบเครื่องแมขายสํารอง
เพื่อใหบริการแทน

แผนการดําเนินงาน
ภัยพิบัติ
แผน/การควบคุม
5. ขอมูลสูญหาย

6. การเชื่อมโยงเครือขาย
ลมเหลว

ทําการสําเนาขอมูล

แผนการปองกัน
ผลการดําเนินงาน ป 2556

ผูรับผิดชอบ

- ไดทําสําเนาขอมูลทั้งหมดของระบบไว 2 ชุด สทส.ศสส.
แยกเก็บตางที่ (สทส.ศสส. (ถ.อัษฎางค) 1 ชุด
, ศสส. ถ.วิสุทธิกษัตริย 1 ชุด)
- จัดทําคูมือการติดตั้งระบบใหม และวิธีการ
นําเขาขอมูล

ตรวจสอบการ
มอบหมายเจาหนาที่ผูดูแลเครื่องแมขายให
เชื่อมโยงเครือขายเปน ตรวจสอบการเรียกใชระบบทุกวัน
ประจําทุกวัน

สทส.ศสส.

- 38 -

แผน/การแกไข
ทําการกูคืนขอมูล

แผนตรวจสอบการเชื่อมโยง
เครือขาย

แผนการแกไข
ผลการดําเนินงานป 2556

ผูรับผิดชอบ

1. ไดถายขอมูลออกจากฐานขอมูล
(SQL SERVER) มาไวภายในเครื่อง
แมขาย โดยตั้งเวลาในการถายไวทุก
วันโดยอัตโนมัติ หมุนเวียน ทุก 7 วัน
สามารถนําเขาฐานขอมูลไดทันที
2. ขอมูลที่สําเนาไวในอุปกรณอื่น
(เทป, แผนซีดี)

สทส.ศสส.

จัดทําคูมือการตรวจสอบการ
เชื่อมโยงเครือขาย

สทส.ศสส. ,
สคฐ.ศสส.

สทส.ศสส.

แผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
----------------------------------------1. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ระบบงานที่รับผิดชอบ
2.1 ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวอนงครัตน ลือนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท บิส ฟรอนเทียร จํากัด
นายนันทพงศ กวีวุฒิศิลป
บริษทั ผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด
นายนันทพงศ กวีวุฒิศิลป
2.2 ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด
นายพิชัย หลิวคุม
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
2.3 ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
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โทร 51139
โทร 51141
โทร 51141
โทร 08-18685874
โทร 08-18685874

โทร 51142
โทร 51142
โทร 02-2013600
โทร 08-04525858

ผูดูแลระบบงาน
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นายบุญยง เรืองพงษ

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

โทร 51141

นายชางไฟฟาชํานาญงาน

โทร 51142

2.4 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซตภายใน moinet
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นางอลิศรา จริยารังสีโรจน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
2.5 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซต www.moi.go.th
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวศิริพร สนธิรัตน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด
นายพิชัย หลิวคุม
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
2.6 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวศิริพร สนธิรัตน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
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โทร 50663
โทร 51142
โทร 51446

โทร 50476
โทร 51446
โทร 51131
โทร 02-2013600
โทร 08-04525858

โทร 50476
โทร 51131

บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
2.7

นายอนนพ ชูประเสริฐไว

โทร 08-14483188

นายอนนพ ชูประเสริฐไว

โทร 08-14483188

ระบบการใหบริการที่อยูเว็บไซตของจังหวัด
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายทวีวัฒน โรจราธา
นายชางไฟฟาปฏิบัตงิ าน
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว

2.8

โทร 51444
โทร 51131
โทร 51446
โทร 51131
โทร 08-14483188
โทร 08-14483188

ระบบการกําหนดสิทธการเขาใชสืบคนขอมูลสารสนเทศ (Internet)
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นายทวีวัฒน โรจราธา
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท UIH
นายเอกศักดิ์ อมรหิรัญวงศ
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท UIH
นายเอกศักดิ์ อมรหิรัญวงศ
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โทร 51444
โทร 51131
โทร 51446
โทร 51131
โทร 51445
โทร 51445

2.9

ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซตจังหวัด
ที่ตั้ง
อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ผูดูแลระบบงาน
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารทุกจังหวัด
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว

2.10 ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ (StatXchange)
ที่ตั้ง
อาคาร สถาบันดํารงราชานุภาพ ชั้น 1 กระทรวงมหาดไทย
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
บริษัทผูพัฒนาระบบ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
สํานักงานสถิติแหงชาติ

โทร 51446
โทร 51131
โทร 08-14483188
โทร 08-14483188

โทร 51141
โทร 51131
โทร 51141
โทร 51131

3. สถานที่รับผิดชอบ
3.1 หองเครื่องแมขาย (Server) ที่อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้ 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
3.1.1 จุดควบคุม
- ประตูเขา – ออก มี 1 แหง มีการติดตั้งอุปกรณควบคุมการปด – เปดประตูอัตโนมัติ อนุญาตใหเขา
ไดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร เจาหนาที่ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
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3.1.2 อุปกรณที่สําคัญ
- แผงควบคุมระบบไฟฟา
- UPS & Battery
- ระบบปรับอากาศแบบอุณหภูมิและความชื้น
- เครื่องแมขาย (Server) และอุปกรณประกอบ
3.1.3 บุคคลที่รับผิดชอบ
3.1.3.1 ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวอนงครัตน ลือนาม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 51139
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 51141
ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 51141
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท บิส ฟรอนเทียร จํากัด
นายนันทพงศ กวีวุฒิศิลป
โทร 08-18685874
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายนันทพงศ กวีวุฒิศิลป
โทร 08-18685874
บริษัทผูบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (Server)
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายอภินัทธ แชมลําเจียก โทร 08-63991229
3.1.3.2 ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ผูดูแลระบบงาน
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51142
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51142
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด นายพิชัย หลิวคุม
โทร 02-2013600
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-0452585
บริษัทผูบํารุงรักษาเครื่องแมขา ย (Server)
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
3.2.3.3 ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 51141
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ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51142
3.2.3.4 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซตภายใน moinet
ผูดูแลระบบงาน
นางอลิศรา จริยารังสีโรจน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 50663
ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51142
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51446
3.1.3.5 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซต www.moi.go.th
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวศิริพร สนธิรัตน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 50476
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51446
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร จํากัด นายพิชัย หลิวคุม
โทร 02-2013600
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
3.1.3.6 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวศิริพร สนธิรัตน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 50476
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
3.1.3.7 ระบบการใหบริการที่อยูเว็บไซตของจังหวัด
ผูดูแลระบบงาน
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51444
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
นายทวีวัฒน โรจราธา
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
โทร 51446
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ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
3.1.3.8 ระบบการกําหนดสิทธการเขาใชสืบคนขอมูลสารสนเทศ (Internet)
ผูดูแลระบบงาน
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51444
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
นายทวีวัฒน โรจราธา
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
โทร 51446
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท UIH
นายเอกศักดิ์ อมรหิรัญวงศ
โทร 51445
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท UIH
นายเอกศักดิ์ อมรหิรัญวงศ
โทร 51445
3.1.3.9 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซตจังหวัด
ผูดูแลระบบงาน
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารทุกจังหวัด
ผูดูแลเครื่องแมขาย(Server)
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51446
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทร 51131
บริษัทผูพัฒนาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
3.2 หองเครื่องแมขาย (Server) ที่อาคาร สถาบันดํารงราชานุภาพ ชั้น 1 กระทรวงมหาดไทย
3.2.1 จุดควบคุม
- ประตูเขา – ออก มี 1 แหง มีการติดตั้งอุปกรณควบคุมการปด – เปดประตูอัตโนมัติ อนุญาตใหเขา
ไดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร เจาหนาที่ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
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3.2.2 อุปกรณที่สําคัญ
- แผงควบคุมระบบไฟฟา
- UPS & Battery
- ระบบปรับอากาศแบบอุณหภูมิและความชื้น
- เครื่องแมขาย (Server) และอุปกรณประกอบ
3.2.3 บุคคลที่รับผิดชอบ
3.2.3.1 ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ (StatXchange)
ผูดูแลระบบงาน
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ผูดูแลเครื่องแมขาย (Server)
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นายธนภัทร นรเศรษฐตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

โทร 51141
โทร 51131
โทร 51141
โทร 51131

4. มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่รับผิดชอบ
4.1 เจาหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร และเจาหนาที่ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
- ดูแลประตูเขา – ออกใหอยูในสภาพที่ Lock ตลอดเวลา (แมวาจะมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมการปด – เปด
ประตูอัตโนมัติแลวก็ตาม)
- หามนําบุคคลภายนอกเขาไปในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server)
- หามนําอาหารเขาไปรับประทานในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server)
- ถอดรองเทากอนเขาไปในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server) ทุกครั้ง
- เขมงวดใหบุคคลภายนอกที่จําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณหองเครือ่ งแมขาย (Server) ลงบันทึกในสมุด
- ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณในหองเครื่องแมขาย (Server) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
4.2 สําหรับบุคคลภายนอกที่จําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server)
- ติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อแจงความจํานงเขาปฏิบัติงาน
- ลงบันทึกเวลาเขา และงานที่จะปฏิบัติ
- ลงบันทึกเวลาออก และแจงใหเจาหนาที่ทราบ
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5. มาตรการปฏิบัติในการสํารองระบบงาน (Backup) และการนําขอมูลกลับมาใช (Recovery)
5.1 ขั้นตอนในการสํารองระบบงาน (Backup)
ระบบงาน E-Office
การ Backup Operating System ทั้งระบบ จะถูก Backup ดวย Software Symantec Backup Exec
System Recovery 7.0 โดยขอมูลทั้งหมดใน Drive C จะถูก Backup ทุกวัน เวลา 0.00 น. และเก็บ File Backup ไว
ที่ E:\Systembackup โดย File Backup จะถูกเก็บไวเปนเวลา 3 สัปดาห และจะถูกเขียนทับขอมูลเดิมเพื่อปองการ
ปญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ File Backup
การ Backup ขอมูล จะทําการ Backup ขอมูลใน Drive E ซึ่งเปนขอมูลของระบบงาน E-Office และขอมูล
File System Backup ของระบบ ซึ่งอยูที่ Drive E:\Data Netportal\EDMS และ E:\Systembackup โดยใช
Windows Backup ในการ Backup File ดังกลาว ไปไวที่ Drive Z (Edmsdata$ on Sp-database) และ Drive Y
(Systemwebapp01$ on Sp-database) ซึ่งเปนการMap Drive จาก External Storage ขนาด 2TB ที่ทําการติด
ตั้งอยูบนเครื่อง Database
ระบบงาน E-Document
การ Backup Operating System ทั้งระบบ จะถูก Backup ดวย Software Symantec Backup Exec
System Recovery 7.0 โดยขอมูลทั้งหมดใน Drive C จะถูก Backup ทุกวัน เวลา 0.00 น. และเก็บ File Backup ไว
ที่ E:\Systemwebapp02 โดย File Backup จะถูกเก็บไวเปนเวลา 3 สัปดาห และจะถูกเขียนทับขอมูลเดิมเพื่อปอง
การปญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ File Backup
การ Backup ขอมูล จะทําการ Backup ขอมูลใน Drive E ซึ่งเปนขอมูลของระบบงาน E-Document และ
ขอมูล File System Backup ของระบบ ซึ่งอยูที่ Drive E:\data, E:\data_egif, E:\data_moi_center,
E:\IDEA_MOI, E:\IDEA_MOI_CENTER, E:\NEW_IDEA_MOI_EGIF และ E:\Systemwebapp02 โดยใช Windows
Backup ในการ Backup File ดังกลาว ไปไวที่ Drive Z (data_workflow$ on Sp-database) และ Drive Y
(Systemwebapp02$ on Sp-database) ซึ่งเปนการ Map Drive จาก External Storage ขนาด 1TB ที่ทําการติด
ตั้งอยูบนเครื่อง Database
Database Server
การ Backup Operating System ทั้งระบบ จะถูก Backup ดวย Software Symantec Backup Exec
System Recovery 7.0 โดยขอมูลทั้งหมดใน Drive C และ Drive G จะถูก Backup ทุกวัน เวลา 0.00 น. และ
เก็บ File Backup ไวที่ E:\DATABASE-SYSTEM โดย File Backup จะถูกเก็บไวเปนเวลา 3 สัปดาห และจะถูก
เขียนทับขอมูลเดิมเพื่อปองการปญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ File Backup
การ Backup ขอมูล จะถูก Backup ดวย Software Sysmantec Backup 11d โดยขอมูลที่ถูก Backup มีดังนี้
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- Drive G:\DB_COACH , G:\DB_IDEA , G:\DB_Netportal ซึ่งเปน File Database ของระบบงาน
ทั้งหมด จะถูก Backup ทุกวัน ในเวลา 23.00 น. โดย File Backup จะถูกจัดเก็บอยูที่ Drive E:\SQLSERVER BACKUP
- Drive G:\DB_COACH, G:\DB_IDEA, G:\DB_Netportal Drive E:\DATABASE-SYSTEM,
E:\EDMSDATA, E:\SYSTEMWEBAPP01 และ Drive F:\data_workflow, F:\SYSTEMWEBAPP02 ขอมูลดังกลาว
จะถูก Backup ลง Tape Backup ในวันที่ 28 ของเดือน เวลา 20.00 น. และจะปองกันการเขียนขอมูลทับเปนเวลา
5 วัน เมื่อครบกําหนด ขอมูลจะถูกเขียนทับเพื่อปองกันปญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ File Backup
5.2 แผนการสํารองขอมูล
ระบบงาน E-Office
- ทุกวัน เวลา 0.00 น. จะทําการสํารองขอมูลแบบ Incremental Backup และเก็บ File Backup ไว
ที่ E:\Systembackup โดย File Backup จะถูกเก็บไวเปนเวลา 3 สัปดาห และจะถูกเขียนทับขอมูลเดิมเพื่อปอง
การปญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ File Backup
ระบบงาน E-Document
- ทุกวัน เวลา 0.00 น. จะทําการสํารองขอมูลแบบ Incremental Backup และเก็บ File Backup ไว
ที่ E:\Systemwebapp02 โดย File Backup จะถูกเก็บไวเปนเวลา 3 สัปดาห และจะถูกเขียนทับขอมูลเดิมเพื่อ
ปองการปญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ File Backup
Database Server
- ทุกวัน เวลา 0.00 น. จะทําการสํารองขอมูลแบบ Incremental Backup และเก็บ File Backup
ไวที่ E:\DATABASE-SYSTEM โดย File Backup จะถูกเก็บไวเปนเวลา 3 สัปดาห และจะถูกเขียนทับขอมูลเดิมเพื่อ
ปองการปญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ File Backup
ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
Database Server
- ทุกวัน เวลา 12.30 น. และ 18.30 น. จะทําการสํารองขอมูลลงดิสก (Disk)
- ทุกวันเสาร เวลา 21.00 น. จะทําการสํารองขอมูลแบบ Full Backup ลงเทป (Tape)
- แบงและเก็บ File Backup ไวที่ /oradata,/oracle,/export/home โดย File Backup จะถูก
เก็บไวเปนเวลา 1 สัปดาห
Application Server
- ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน เวลา 00.00 น. จะทําการสํารองขอมูลแบบ Full Backup ลงเทป (Tape)
- แบงและเก็บ File Backup ไวที่ /data,/export/home ,/export/home2,app
ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
- ทุกวัน เวลา 01.00 น. จะทําการสํารองขอมูลแบบ Full Backup และเก็บ File Backup ไวที่
D:\www\project\backup
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5.3 การจัดเก็บขอมูลสํารอง
ระบบงาน E-Office และระบบงาน E-Document
5.3.1 การสํารองฐานขอมูล (Database)
- ทําการสํารองขอมูลเปน Full Backup ลงดิสก (Disk) เก็บไวที่
หอง แมขาย (Server) อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
- ทําการคัดลอก (Copy) เก็บไวอีกชุดที่
หอง สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย
- ทุกวัน เวลา 23.00 น.
5.3.2 การสํารองโปรแกรมประยุกต (Application)
- ทําการสํารองขอมูลลงเทป (Tape) เก็บไวที่
หอง แมขาย (Server) อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
- ทําการคัดลอก (Copy) เก็บไวอีกชุดที่
หอง สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ทุกวันที่ 28 ของเดือน เวลา 20.00 น.
ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
5.3.1 การสํารองฐานขอมูล (Database)
- ทําการสํารองขอมูลเปน Full Backup ลงเทป (Tape) เก็บไวที่
หอง แมขาย (Server) อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
- ทุกวันเสาร เวลา 21.00 น.
5.3.2 การสํารองโปรแกรมประยุกต (Application)
- ทําการสํารองขอมูลลงเทป (Tape) เก็บไวที่
หอง แมขาย (Server) อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน เวลา 00.00 น.
ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
5.3.1 การสํารองฐานขอมูล (Database)
- ทําการสํารองขอมูลเปน Full Backup ลงดิสก (Disk) เก็บไวที่
หอง แมขาย (Server) อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
- ทําการคัดลอก (Copy) เก็บไวอีกชุดที่
หอง สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ทุกวัน เวลา 01.00 น.
5.3.2 การสํารองโปรแกรมประยุกต (Application)
- ทําการสํารองขอมูลลงเทป (Tape) เก็บไวที่
หอง แมขาย (Server) อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ถนนวิสุทธิกษัตริย
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- ทําการคัดลอก (Copy) เก็บไวอีกชุดที่
หอง สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย
ทุกวันที่ 28 ของเดือน เวลา 20.00 น.
5.4 ขั้นตอนในการนําขอมูลกลับมาใช (Recovery)
ระบบงาน E-Office และระบบงาน E-Document
การกูคืนระบบ (System Recovery) ตองใชแผน Symantec Recovery Disk (SRD) ในการ Boot
เพื่อทําการเลือกไฟล Image ในการกูคืนระบบ
ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
1. นําแผนระบบปฏิบัติการมาติดตั้งใหม
2. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานตามการใชงาน
3. นําเทป (Tape) มากูคืนระบบ (Restore)
ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
การกูคืนระบบ (System Recovery) ตองใชแผน Symantec Recovery Disk (SRD) ใน
การ Boot เพื่อทําการเลือกไฟล Image ในการกูคืนระบบ
5.5 บุคคลที่รับผิดชอบ
5.5.1 ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ผูดําเนินการสํารองระบบงาน (Backup) หรือ บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 51141
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายอภินัทธ แชมลําเจียก
โทร 08-63991229
ผูดําเนินการนําขอมูลกลับมาใช (Recovery) หรือ บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
โทร 51141
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายอภินัทธ แชมลําเจียก
โทร 08-63991229
5.5.2 ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ผูดําเนินการสํารองระบบงาน (Backup) หรือ บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51142
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
ผูดําเนินการนําขอมูลกลับมาใช (Recovery) หรือ บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
นายบุญยง เรืองพงษ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โทร 51142
บริษทั แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858

- 50 -

5.5.3 ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผูดําเนินการสํารองระบบงาน (Backup) หรือ บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ผูดําเนินการนําขอมูลกลับมาใช (Recovery) หรือ บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
นางสาวหยาดพิรุณ ออนเม็ก
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

โทร 51141
โทร 51141

6. มาตรการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
6.1 กรณีไฟดับ
เจาหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร ตองปฏิบัติ ดังนี้
6.1.1 ติดตอฝายอาคารสถานที่ เพื่อสอบถามสถานที่เกิดเหตุ ระยะเวลาที่สามารถใชไฟฟาได
น.ส.ทัศนาภรณ บุรัสกร
หัวหนางานบริหารทั่วไป
โทร 51418
6.1.2 แจงผูบังคับบัญชาโดยตรง
นางสาวอนงครัตน ลือนาม
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โทร 08-96905545
นายกฤษณ ธนาวณิช
ผอ.ศสส.สป.
โทร 08-98979299
6.1.3 ติดตอบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ
6.1.3.1 ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายนันทพงศ กวีวุฒิศิลป
โทร 08-18685874
บริษัทผูบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (Server)
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายอภินัทธ แชมลําเจียก โทร 08-63991229
6.1.3.2 ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
บริษัทผูบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (Server)
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
6.1.3.3 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซต www.moi.go.th
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
6.1.3.4 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
6.1.3.5 ระบบการใหบริการที่อยูเ ว็บไซตของจังหวัด
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
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6.1.3.6 ระบบการกําหนดสิทธการเขาใชสืบคนขอมูลสารสนเทศ (Internet)
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท UIH
นายเอกศักดิ์ อมรหิรัญวงศ
โทร 51445
6.1.3.7 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซตจังหวัด
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
6.1.4 ปดอุปกรณที่ไมสําคัญในการใชงาน เชน จอภาพ เปนตน เพื่อลดภาระ (Load) การใชไฟฟา
เพื่อให UPS สามารถใชงานไดนาน 15 นาที
6.2 กรณีไฟไหมในอาคารที่ระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตั้งอยู
เจาหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร ตองปฏิบัติ ดังนี้
6.2.1 ตองปฏิบัติตามขอ 6.1.1, 6.1.2 และ 6.1.3
6.2.2 ปดระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งระบบ
6.3 กรณีโดนเจาะระบบ
เจาหนาที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร ตองปฏิบัติ ดังนี้
6.3.1 แจงผูบังคับบัญชาโดยตรง
นางสาวอนงครัตน ลือนาม
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โทร 08-96905545
นายกฤษณ ธนาวณิช
ผอ.ศสส.สป.
โทร 08-98979299
6.3.2 ติดตอบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ
6.3.2.1 ระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายนันทพงศ กวีวุฒิศิลป
โทร 08-18685874
บริษัทผูบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (Server)
บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร จํากัด นายอภินัทธ แชมลําเจียก โทร 08-63991229
6.3.2.2 ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
บริษัทผูบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (Server)
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858
6.3.2.3 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซต www.moi.go.th
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท แอพเวิรคส จํากัด
นายพิพัฒน มงคลอดิสัย
โทร 08-04525858

- 52 -

6.3.2.4 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
6.3.2.5 ระบบการใหบริการที่อยูเว็บไซตของจังหวัด
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
6.3.2.6 ระบบการกําหนดสิทธการเขาใชสืบคนขอมูลสารสนเทศ (Internet)
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท UIH
นายเอกศักดิ์ อมรหิรัญวงศ
โทร 51445
6.3.2.7 ระบบเผยแพรขอมูลเว็บไซตจังหวัด
บริษัทผูบํารุงรักษาระบบ
บริษัท ไอเน็ต
นายอนนพ ชูประเสริฐไว
โทร 08-14483188
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นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นโยบายเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้
1. นโยบายการใชงานอยางถูกตอง (Acceptable Use Policy Solution)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ไดจัดทําขอปฏิบัติในการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศใน
ระดับของผูใชงานใหตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการรักษาความปลอดภัยและการใชประโยชน
ร ว มกัน ในระบบสารสนเทศของสํ านั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และนํ าไปสู การพัฒ นาและจั ด ทําเป น
แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยตามที่กฎหมายกําหนดตอไป รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตอง จึงกําหนดขอปฏิบัติการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ดาน คือ
1.1 การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดใหมีผูดูแลระบบ (ADMIN)
1.2 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
1.3 การดูแล บํารุงรักษา และการปฏิบัติของเจาหนาที่
1.4 ใหความรวมมือกับหนวยงานที่ควบคุม พรบ. คอมพิวเตอร หนวยงานความมั่นคง และหนวยงาน
ผูอนุญาตการใหบริการ
1.5 การนิเทศใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร การใชงาน และการบํารุงรักษาใหกับเจาหนาที่ใน
หนวยงาน
2. นโยบายดานการเชื่อมโยงเครือขายแบบไรสาย (Wireless Policy)
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สป. ผู ใ ห บ ริ ก ารระบบสารสนเทศของสํ า นั ก งานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการใหบริการเชื่อมโยงเครือขายแบบไรสายในบางจุดที่การใหบริการเชื่อมโยงแบบ
ใชสาย (LAN) ไมเหมาะสม โดยมีขอกําหนดในการใหบริการแบบไรสาย (Wireless LAN) ดังนี้
2.1 มีการควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) ใหรั่วไหลออกนอกพื้นที่
ใชงานระบบเครือขายไรสายนอยที่สุด
2.2 มีการเปลี่ยนคา SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเปนคาโดยปริยาย (Default) มาจาก
ผูผลิตทันทีที่นําอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) มาใชงาน
2.3 มีการกําหนดคา WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access) ใน
การเขารหัสขอมูลระหวาง Wireless LAN Client และ อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) และควร
กําหนดคาใหไมแสดงชื่อระบบเครือขายไรสาย
2.4 มีการใชวิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address) และชื่อผูใช
(Username) รหัสผาน (Password) ของผูใชบริการที่มีสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย โดยจะอนุญาต
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เฉพาะอุปกรณที่มี MAC address (Media Access Control Address) และชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน
(Password) ตามที่กําหนดไวเทานั้น ใหเขาใชระบบเครือขายไรสายไดอยางถูกตอง
2.5 มีการติดตั้งไฟรวอลล (Firewall) ระหวางระบบเครือขายไรสายกับระบบเครือขายภายใน
หนวยงาน
2.6 มีการใชซอฟตแวรหรือฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายไรสายเพื่อคอย
ตรวจสอบและบันทึกเหตุการณที่นาสงสัยเกิดขึ้นในระบบเครือขายไรสาย
2.7 การควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ไมไดรับอนุญาต ใชงานระบบเครือขายไร
สายในการเขาสูระบบอินทราเน็ต (Intranet) และฐานขอมูลภายในตาง ๆ ของหนวยงาน
3. นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Network Security Policy)
ในการปองกันและรักษาความปลอดภัยของขอมูล สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการ
กําหนดสิทธิการใชงานเครื่องแมขายระบบงาน Application Server และเครื่องแมขายฐานขอมูล Database
Server ที่ติดตั้ง ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ทําหนาที่
3.1 การบริหารจัดการ การติดตั้ง และกําหนดคาของไฟรวอลลทั้งหมด
3.2 การกําหนดคาเริ่มตนพื้นฐานของทุกเครือขายจะตองเปนการปฏิเสธทั้งหมด
3.3 ทุกเสนทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตและบริการอินเทอรเน็ตที่ไมอนุญาตตามนโยบาย จะตองถูกบล็อก
(Block) โดยระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายของหนวยงาน
3.4 คาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟรวอลล เชน คาพารามิเตอร การกําหนดคาใชบริการ และ
การเชื่อมตอที่อนุญาต จะตองมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
3.5 การเขาถึงตัวอุปกรณไฟรวอลล จะตองสามารถเขาถึงไดเฉพาะผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลจัดการเทานั้น
3.6 ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เขาออกอุปกรณไฟรวอลล จะตองสงคาไปจัดเก็บที่อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร โดยจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรไมนอยกวา 90 วัน
3.7 การกําหนดนโยบายในการให บ ริการอินเทอร เน็ ต กับ เครื่ องคอมพิว เตอร ลู กขายจะเป ด พอร ต
การเชื่อมตอพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไป ที่ทางสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหใชงาน ซึ่งหากมี
ความจํ าเป น ที่จ ะใช งานพอร ต การเชื่ อมต อนอกเหนื อที่กําหนด จะต องได รั บ ความยิ น ยอมจากสํ านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.8 การกําหนดคาการใหบริการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในแตละสวนของเครือขาย จะตอง
กําหนดคาอนุญาตเฉพาะพอรตการเชื่อมตอทีจ่ ําเปนตอการใหบริการเทานั้น โดยขอกําหนดนโยบายจะตองถูกระบุ
ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนรายเครื่องที่ใหบริการจริง
3.9 จะตองมีการสํารองขอมูลการกําหนดคาตาง ๆ ของอุปกรณไฟรวอลลเปนประจําทุกเดือน หรือทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคา
3.10 เครื่ องคอมพิว เตอร แมขายที่ให บ ริ การระบบงานสารสนเทศต าง ๆ จะต องไมอนุ ญาตให มี
การเชื่อมตอเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต เวนแตมีความจําเปน โดยจะตองกําหนดเปนกรณีไป
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3.11 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีสิทธิที่จะระงับหรือบล็อกการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขายที่มีพฤติกรรมการใชงานที่ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการทํางานของโปรแกรมที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัย
จนกวาจะไดรับการแกไข
3.12 การเชื่อมตอในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกมายังเครื่องแมขาย หรืออุปกรณ
เครื อข ายภายใน จะต องบั นทึกรายการของการดํ าเนิ นการตามแบบการขออนุ ญาตดํ าเนิ นการเกี่ ยวกับเครื่ อง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกอน
3.13 ผูละเมิดนโยบายดานความปลอดภัยของไฟรวอลล จะถูกระงับการใชงานในระบบการสืบคนขอมูล
สารสนเทศทันที
3.14 จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายที่เหมาะสมกับเครือขายและไมทําใหเกิดความลาชาใน
การใชงานเครือขาย
4. นโยบายดานการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Policy)
สงเสริม และประชาสัมพันธการติด ตอราชการในสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยทางจดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส (E-mail) ใหใ ชอีเ มลข องกระทรวงมหาดไทย คือ username@moi.go.th ซึ่ง ขา ราชการ
ลูก จา งประจํ า และพนัก งานราชการในสัง กัด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย มี สิ ทธิ ในการใช งานโดย
ลงทะเบียนขอใชงานไดที่ http://mail.moi.go.th/newmail.php และสรางรหัสผานดวยตนเอง หลังจากนั้น
ผูดูแลระบบเมล คือ สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปนผูตรวจสอบ และ
อนุมัติการเขาใชงาน พรอมกําหนดพื้นที่ใหจํานวน 1 Gigabyte ในการจัดเก็บจดหมาย โดยผูใชตองบริหารจัดการ
พื้นที่ใชงาน และเปลี่ยนรหัสผานของตนเองไดดวยตนเอง และกําหนดใหการสงจดหมายถึงผูรับไดครั้งละไมเกิน
100 ฉบับ
5. นโยบายดานการใชอินเตอรเน็ต (Internet Security Policy)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการใชบริการอินเตอรเน็ตในองคกร คือ
5.1 ไมใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ของหนวยงาน เพื่อหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการสวน
บุคคล และทําการเขาสูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตที่ขัดตอศีลธรรม เว็บไซตที่มีเนื้อหาอันอาจ
กระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตที่เปนภัยตอสังคม หรือ
ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น หรือขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเสียหายใหกับหนวยงาน
5.2 หามเปดเผยขอมูลสําคัญที่เปนความลับเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่ยังไมไดประกาศอยางเปน
ทางการผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
5.3 ระมัดระวังการดาวนโหลด โปรแกรมใชงานจากระบบอินเตอรเน็ต (Internet) การดาวนโหลดการ
อัพเดท (Update) โปรแกรมตาง ๆ ตองเปนไปโดยไมละเมิดลิขสิทธิ์
5.4 ในการใชงานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส ไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญและเปนความลับของหนวยงาน
5.5 ในการใช งานกระดานสนทนาอิ เล็ กทรอนิ กส ไม เสนอความคิ ดเห็ น หรื อใช ข อความที่ ยั่ วยุ
ใหราย ที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน การทําลายความสัมพันธกับบุคลากรของหนวยงานอื่น ๆ
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5.6 หลังจากใชงานระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เสร็จแลว ใหปดเว็บเบราเซอรเพื่อปองกันการเขาใชงาน
โดยบุคคลอื่น ๆ
5.7 ผูใชงานใหมจะตองลงทะเบียนขอใชบริการอินเตอรเน็ตผานหนาเว็บไซตสงใหผูดูแลระบบจัดทํา
บัญชีผูใช และตองพิมพหนาจอที่ไดลงทะเบียนไวใหหัวหนาหนวยงานลงนามรับรองบุคคล พรอมบันทึกนําสง
อยางเปนทางการหลังไดรับการอนุมัติใหใชบริการอินเตอรเน็ตแลว ผูดูแลระบบจึงเปดสิทธิ์ใหผูใชรายนั้นใชงานได
โดยกําหนดหมายเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักเปนรหัสผูใช
5.8 กอนการเรียกใชทุกครั้งจะตองมีการใสรหัสผูใชและรหัสผานที่ไดลงทะเบียนไวกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อจัดเก็บประวัติการใชไว ๙๐ วันตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
5.9 เมื่อผูใชงานรายใดไมไดเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ เจาหนาที่บริษัทตามสัญญาตาง ๆ ที่
เขามาทํางานในเครือขายมหาดไทยหรือเปนนักศึกษาฝกงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่หมดชวง
ระยะเวลาฝกงานกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะหมดสิทธิ์ในการใชบริการอินเตอรเน็ตทันที
5.10 ไมอนุญาตใหเปดเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน เว็บไซตเกี่ยวกับลามกอนาจาร การพนัน และจํากัด
เวลาการใชงานเว็บทีท่ ําใหระบบการสืบคนขอมูลสารสนเทศแออัดลาชา เชน การใชงาน MSN เปนตน
5.11 ไมอนุญาตใหเปดเว็บที่มีการสงผานขอมูลปริมาณมาก ๆ เชน การ download ภาพยนตร วิดีโอตาง ๆ
6. นโยบายดานการเขาถึงขอมูลการใชเครื่องแมขาย และการใชเครือขาย (Access Control Policy)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในดานการเขาถึงขอมูลและการใชเครือขายดังนี้
6.1 สํ านั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรการควบคุมการเขา-ออกห องควบคุมเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server)
6.2 ผูใชบ ริการจะนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณมาเชื่อมตอกับ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายของหนวยงาน ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และตองปฏิบัติตามนโยบายนี้
โดยเครงครัด
6.3 การขออนุญาตใชงานพื้นที่ Web Server และชื่อโดเมนยอย (Sub Domain Name) ที่หนวยงาน
รับผิดชอบอยู จะตองทําหนังสือขออนุญาตตอสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจะตองไมติดตั้งโปรแกรมใด ๆ
ที่สงผลกระทบตอการกระทําของระบบและผูใชบริการอื่น ๆ
6.4 หามผูใดกระทําการเคลื่อนยาย ติดตั้งเพิ่มเติมหรือทําการใด ๆ ตออุปกรณสวนกลาง ไดแก
อุปกรณจัดเสนทาง (Router) อุปกรณกระจายสัญญาณขอมูล (Switch) อุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบเครือขายหลัก
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ (System Administrator)
6.5 มีการควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย เพื่อบริหารจัดการระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังตอไปนี้
(1) ตองมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใชงานเพื่อควบคุมผูใชบริการใหสามารถใชงานเฉพาะระบบ
เครือขายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(2) ตองมีวิธีการจํากัดเสนทางการเขาถึงระบบเครือขายที่มีการใชงานรวมกัน
- 57 -

(3) ตองกําหนดใหมีวิธีเพื่อจํากัดการใชเสนทางบนเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย เพื่อไมใหผูใชบริการสามารถใชเสนทางอื่น ๆ ได
(4) ระบบเครือขายทั้งหมดของหนวยงานที่มีการเชื่อมตอไปยังระบบเครือขายอื่น ๆ ภายนอก
หนวยงานควรเชื่อมตอผานอุปกรณปองกันการบุกรุก รวมทั้งตองมีความสามารถในการตรวจจับโปรแกรม
ประสงคราย (Malware) ดวย
(5) ระบบเครื อ ข า ยต อ งติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion Prevention
System/Intrusion Detection System) เพื่อตรวจสอบการใชงานของบุคคลที่เขาใชงานระบบเครือขายของ
หนวยงานในลักษณะที่ผิดปกติ
(6) การเขาสูระบบเครือขายภายในหนวยงาน โดยผานทางระบบอินเตอรเน็ตจําเปนตองมีการ
ลงบันทึกเขา (Login) และตองมีการพิสูจนยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ผูใชบริการ
(7) เลขที่อยูไอพี (IP Address) ภายในของระบบเครือขายภายในของหนวยงาน จําเปนตองมี
การปองกันมิใหหนวยงานภายนอกที่เชื่อมตอสามารถมองเห็นได
(8) ตองจัดทําแผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของระบบเครือขายภายในและเครือขายภายนอก และอุปกรณตาง ๆ พรอมทั้งปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
(9) การใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการตรวจสอบระบบเครือขาย ควรไดรับการอนุมัติจากผูดูแล
ระบบ (System Administrator) และจํากัดการใชงานเฉพาะเทาที่จําเปน
6.6 มีการบริหารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และรับผิดชอบในการดูแลระบบ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ในการกําหนดแกไข หรือเปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ของซอฟตแวรระบบ (Systems Software)
6.7 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยกํ า หนดมาตรการควบคุ ม การจั ด เก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร (Log) เพื่อใหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) มีความถูกตองและสามารถระบุถึงตัวบุคคลไดตาม
แนวทาง ดังตอไปนี้
(1) ควรจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) ไวในสื่อเก็บขอมูลที่สามารถรักษาความ
ครบถวน ถูกตอง แทจริง และระบุตัวบุคคลที่เขาถึงสื่อดังกลาวได และขอมูลที่ใชในการจัดเก็บ ตองกําหนด
ชั้นความลับในการเขาถึงขอมูลและผูดูแลระบบไมไดรับอนุญาตในการแกไขขอมูลที่เก็บรักษาไว ยกเวนผูตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หนวยงานมอบหมาย
(2) ควรกํ า หนดให มี ก ารบั น ทึ ก การทํ า งานของระบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู ใ ช ง าน
(Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบปองกันการบุกรุก เชน บันทึกการเขา-ออกระบบ บันทึก
การพยายามเขาสูระบบ บันทึกการใชงาน Command Line และ Firewall Log เปนตน เพื่อประโยชนในการใช
ตรวจสอบและตองเก็บบันทึกดังกลาวไวอยางนอย 90 วัน นับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
(3) ควรตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผูใชงานระบบอยางสม่ําเสมอ
(4) ตองมีวิธีการปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกตาง ๆ และจํากัดสิทธิ์การเขาถึงบันทึก
เหลานั้นใหเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
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6.8 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรการควบคุมการใชงานระบบเครือขายและเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบจากภายนอกตามแนวทาง ดังตอไปนี้
(1) บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ตองการสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายและเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของหนวยงานจะตองทําเรื่องขออนุญาตเปนลายลักษณอักษร เพื่อขออนุญาตจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(2) มีการควบคุมชองทาง (Port) ที่ใชในการเขาสูระบบอยางรัดกุม
(3) วิธีการใด ๆ ที่สามารถเขาสูขอมูลหรือระบบขอมูลไดจากระยะไกลตองไดรับการอนุญาต
จากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(4) การเขาสูระบบจากระยะไกล ผูใชงานตองแสดงหลักฐาน ระบุเหตุผลหรือความจําเปน
ในการดําเนินงานกับหนวยงานอยางเพียงพอ
(5) การเขาใชงานระบบตองผานการพิสูจนตัวตนจากระบบของหนวยงาน
6.9 หองเครื่องแมขายจะมีระบบรักษาความปลอดภัย คือ มีระบบตรวจสอบการเขาออกหอง ตองมี
การตรวจสอบกอนวามีสิทธิ์ในการเขาหองหรือไมโดยมีประกาศเงื่อนไขการเขาใชหองติดไวที่หนาหองเครื่องแมขาย
ใหทุกคนทราบ
7. นโยบายดานการปองกันการบุกรุกเครือขาย (Intrusion Detection System (IDS) and
Intrusion Prevention System (IPS) Policy)
7.1 IDS/IPS Policy เปนนโยบายการติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครือขาย เพื่อปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขายภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการบุกรุกเครือขาย พรอมกับบทบาทและ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
7.2 IDS/IPS Policy ครอบคลุมทุกโฮสต (Host) ในเครือขายของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และเครือขายขอมูลทั้งหมด รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง ซึ่งไมอยูในเครือขายอินเตอรเน็ตทุกเสนทาง
7.3 ระบบทั้งหมดที่สามารถเขาถึงไดจากอินเตอรเน็ตหรือที่สาธารณะจะตองผานการตรวจสอบจาก
ระบบ IDS/IPS
7.4 ระบบทั้งหมดใน DMZ จะตองไดรับการตรวจสอบรูปแบบการใหบริการกอนการติดตั้งและเปด
ใหบริการ
7.5 โฮสต แ ละเครื อข า ยทั้ งหมดที่ มีก ารส งผ านข อมู ล ผ าน IDS/IPS จะต อ งมี การบั น ทึก ผล
การตรวจสอบ
7.6 มีการตรวจสอบและ Update Patch/Signature ของ IDS/IPS เปนประจํา
7.7 มีการตรวจสอบเหตุการณ ขอมูลจราจร พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม และบันทึกปริมาณขอมูล
เขาใชงานเครือขายเปนประจําโดยผูดูแลระบบ
7.8 IDS/IPS จะทํางานภายใตกฎควบคุมพื้นฐานของไฟรวอลล ที่ใชในการเขาถึงเครือขายของระบบ
สารสนเทศตามปกติ
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7.9 เครื่องแมขายที่มีการติดตั้ง host-based IDS จะตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
7.10 พฤติกรรมการใชงาน กิจกรรม หรือเหตุการณทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงตอการบุกรุก การโจมตีระบบ
พฤติกรรมที่นาสงสัย หรือการพยายามเขาระบบ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ จะตองมีการ
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันทีที่ตรวจพบ
7.11 พฤติกรรม กิจกรรมที่นาสงสัย หรือระบบการทํางานที่ผิดปกติ ที่ถูกคนพบ จะตองมีการรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ
7.12 การตรวจสอบการบุกรุกทั้งหมดจะตองเก็บบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา 90 วัน
7.13 มีรูปแบบการตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ไดแก รายงานผลการตรวจพบของเหตุการณ ตาง ๆ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสียหาย ลบซอฟตแวรมุงรายที่ตรวจพบ ปองกันเหตุการณที่อาจเกิดอีกใน
อนาคต และดําเนินการตามแผน
7.14 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิในการยุติการเชื่อมตอเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการบุกรุกระบบ โดยไมตองมีการแจงแกผูใชงานลวงหนา
7.15 ผูที่ถูกตรวจสอบวาพยายามกระทําการอันใดที่เปนการละเมิดนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย การพยายามเขาถึงระบบโดยมิชอบ การโจมตีระบบ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทํางานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกระงับการใชเครือขายทันที หากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดที่
สอดคลองกับ พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2540 หรือเปนการกระทําที่สงผลให
เกิดความเสียหายตอขอมูล และทรัพยากรระบบของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตองถูกดําเนินคดี ตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
8. นโยบายดานการปองกันสิ่งแปลกปลอม (Virus) ในองคกร
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการติดตั้งเครื่องแมขายปองกันไวรัส ทําหนาที่ Update signature
หรือตัวปองกันและทําลายไวรัสชนิดใหมโดยจะทําการ update ฐานขอมูลไวรัสตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําหรับเครื่องลูกขายที่อยูที่สวนกลางที่มีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสโดยเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จะมีการกําหนดคาของโปรแกรมใหทําการ update ฐานขอมูลไวรัสของเครื่องลูกขายทุกครั้งที่เปด
เครื่องจากเครื่องแมขายที่กําหนดไว สําหรับจังหวัดต าง ๆ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการติดตั้ ง
เครื่องแมขายปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 – 12 เครื่องลูกขายของ
จังหวัดที่อยูภายใตการดูแลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขตใด ก็จะติดตอกับเครื่องแมขายเขตนั้น
โดยจะทําการ update ฐานขอมูลไวรัสของเครื่องลูกขายทุกครั้งที่เปดและเวลาเที่ยงวัน (12.00 น.) จะทําการ
ตรวจสอบ (scan) หาไวรัสคอมพิวเตอรในเครื่องลูกขายโดยอัตโนมัติ และโปรแกรมปองกันไวรัสจะฆาไวรัสที่ติดใน
เครื่อง รวมทั้งปองกันและตรวจจับไวรัสที่มากับระบบอินเตอรเน็ตดวย
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบในการแกไข
ปญหาจากความเสี่ยง รวมทั้งผูทําหนาที่ Backup and Recovery ทุกระบบ
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ขอปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศ
ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------ปจจุบันการใชระบบสารสนเทศเปนไปอยางแพรหลาย และมีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร
และ การสื่อสารรวมกันเปนเครือขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการสืบคน
การแลกเปลี่ยนขอมูล การติดตอสื่อสารและการใชทรัพยากรรวมกัน ขณะเดียวกันปญหาการบุกรุกระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย การเขาถึงขอมูลสําคัญจากผูไมประสงคดีหรือไมมีหนาที่เกี่ยวของ การติดไวรัส
คอมพิวเตอร หรือการไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมพึ่งประสงครวมทั้งภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรและ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อเปนการริเริ่มสรา งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ในระดับของ
ผูใชงานใหตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการรักษาความปลอดภัย และการใชประโยชนรวมกัน
ในระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และนําไปสูการพัฒนาและจัดทําเปนแนวนโยบาย
และแนวปฏิ บัติ ในการรั กษาความมั่น คงปลอดภั ย ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศของสํ านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยตามที่ กฎหมายกํ าหนดตอไปรวมทั้งป องกั น ป ญ หาที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น จากการใชร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตอง จึงกําหนดขอปฏิบัติการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. คํานิยาม
1.1 “สํานักงาน”หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.2 “หนวยงานในสังกัด” หมายความวา สวนราชการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ระดับสํานัก สถาบัน ศูนยหรือกองหรือเทียบเทา
1.3 “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง ระบบสารสนเทศ ชุดคําสั่งงานคอมพิวเตอรสําหรับการบันทึกประมวลผล เรียกดู พิมพ
ออกรายงานในระบบของสํ า นั ก งาน และโปรแกรมการใช ง านที่ เ จ า หน า ที่ ทํ า การติ ด ตั้ ง ประจํ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร
1.4 “ข อ มู ล ” หมายความว า สิ่ ง ที่ สื่ อ ความหมายให รู เ รื่ อ งราว ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ สิ่ ง ใดๆ ไม ว า
การสื่อสารความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยการผานวิธีการใด ๆ และไดจัดทําไวใน
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รู ป แบบเอกสาร แฟ ม รายงาน หนั ง สือ แผนผั ง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ า ย ฟ ล ม ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง
การบันทึกโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร หรือวิธีการอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่ทําการบันทึกไวปรากฏได
1.5 “เครื่องคอมพิวเตอร” หมายความวา เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และรวมถึง
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ชนิดตั้งโตะ (Personal Computer) และชนิดพกพา ( Notebook,
Palm, PDA)
1.6 “เครือขายคอมพิวเตอร” หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.7 “เจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.8 “ผูใชงาน” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ผูใชงานมีสิทธิใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานไดภายใตขอปฏิบัติการใชงานนี้รวมทั้ง
ตองปฏิบัติตามแนวทางหรือหลักเกณฑอื่นใดจะออกตอไป
2.2 การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงของสํานักงานใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหใชงานเพือ่ ภารกิจของสํานักงานเทานั้น
(2) หนวยงานในสังกัดตองจัดใหมีเจาหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบเปนผูประสานการปฏิบัติดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําระเบียนครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงรวมถึงการติดตาม
ปรับปรุงและแกไขทะเบียนครุภัณฑอยางตอเนื่อง
(3) หามนําเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวงของสํานักงานไปใชงานนอกสถานที่เวนแตจะ
นําไปใชงานภารกิจของสํานักงาน โดยจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหัวหนาหนวยงานในสังกัดที่ผูใชงาน
สังกัด
(4) หามผูใชงานและบุคคลภายนอกนําเครื่องคอมพิว เตอรหรืออุปกรณต อพว งจากภายนอก
สํ า นั ก งานเข า มาเชื่ อมต อ ระบบเครื อ ขา ยคอมพิ ว เตอร ของสํ านั กงาน เว น แต จ ะได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(5) ห า มผู ใ ช ง านทํ า การติ ด ต อ เพิ่ ม ลบ แก ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงโปรแกรมใดๆ บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรของสํานักงานนอกเหนือจากที่เจาหนาที่ไดทําการติดตั้งและใชงานไวแลว
(6) ตองจัดวางเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไวในสถานที่ที่ปลอดภัย หามเปดฝา ถอด เพิ่ม
หรือเปลี่ยนชิ้นสวน เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวง เวนแตเปนการดําเนินการเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โดยเจาหนาที่
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(7) หามผูใชงานแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับคาตางๆ ที่กําหนดไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให
ทํางานไดในระบบเครือขาย (Network Configuration / IP Address) เวนแตเปนการดําเนินการโดย
เจาหนาที่
(8) กรณีมีการยายจุดติด ตั้งเครื่องคอมพิ ว เตอรห รื ออุ ป กรณตอพ วง ผูใช งานตองไดรั บความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงานในสังกัด และแจงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศแลกสื่อสาร
ทราบเปนหนังสือ
(9) ห า มผู ใ ช ง านติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย (Server) เพื่ อ ใช ง านในระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรของสํานักงาน หรือเปดการใชแฟมขอมูลรวมกัน (Share File / Directory) ใหผูอื่นสามารถ
เขาถึง (Access) ขอมูลที่ไมใชเพื่อประโยชน หรือภารกิจในการปฏิบัติงาน
(10) ให ป ด เครื่อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ลิก ใช ง าน หรื อ เมื่ อ ไม ไ ด ใ ช ง าน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเกินกวา 1 ชั่วโมง
2.3 ผูใชงานพึงใชทรัพยากรเครือขายคอมพิวเตอรใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนในการปฏิบัติงาน
สวนรวม โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไมใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคตอไปนี้
(1.1) กระทําผิดกฎหมายหรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
(1.2) กระทําขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(1.3) เพื่อการพาณิชย
(1.4) เปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดจากการปฏิบัติงาน
(1.5) เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
(1.6) รับหรือสงขอมูลซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน เชน การรับหรือสงจดหมายที่มี
ลักษณะเปนจดหมายลูกโซ
(1.7) ขั ด ขวางการใช ง านเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ข องผู ใ ช ง านอื่ น หรื อ เพื่ อ ให เ ครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรของสํานักงานไมสามารถใชงานไดตามปกติ
(1.8) รับรู รับทราบขอมูล สงตอ ประกาศ หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของศาลและสํานักงาน ในลักษณะที่จะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริง
(2) ไมถา ยโอนขอมูล ที่มีขนาดใหญที่ไมเกี่ย วของกับการปฏิบั ติงานโดยไมจํา เปน และไมควร
ปฏิบัตใิ นระหวางเวลาทํางาน
(3) ไมนํา เครื่ องคอมพิวเตอรของสํ านั กงาน ไปติดตั้งหรื อเชื่ อมโยงกับเครือขายคอมพิว เตอร
ภายนอกโดยผานทางชองทางโทรศัพทหรือชองทางอื่นที่สํานักงานไมไดกําหนดไว
(4) ไมควรติดตั้งและใชงานโปรแกรมการสนทนาผานเครือขายคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม IRC,
ICQ, MSN เปนตน
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3. การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
เพื่อความปลอดภัยในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ใหผูใชปฏิบัติงานดังนี้
3.1 สํารวจแฟมขอมูลตางๆ ที่ไดบันทึกไวในแผนบันทึกขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร (Hard Disk) อยาง
สม่ําเสมอและลบแฟมขอมูลหรือขอมูลที่ไมจําเปนออกไปเพื่อใหมีเนื้อที่ในการบันทึกขอมูลอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
และเปนการเพิ่มสมรรถนะในการประมวลผลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรใหเร็วยิ่งขึ้นได
3.2 ขอมูลที่เปนความลับ หรือขอมูลที่ไมพึงเปดเผย ใหบันทึกขอมูลลงในแผนบันทึกขอมูลที่สามารถ
แยกเก็บไวตางหากในที่ปลอดภัย กรณีมีขอมูลที่มีความสําคัญใหสํารองของมูล ( Back Up) และจัดเก็บแยก
ตางหากในที่ที่ปลอดภัย
3.3 กรณีมีความจําเปนตองนําขอมูลจากแหลงจัดเก็บขอมูลภายนอกมาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร
ของสํานักงาน ใหตรวจไวรัสคอมพิวเตอรกอนทุกครั้งโดยใชโปรแกรมตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรที่เจาหนาที่
ไดติ ดตั้งไวกับเครื่องคอมพิวเตอรนั้น และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร ฝงอยูในขอมูลสวนใดจะตองรีบ
จัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
3.4 ลงทะเบี ยนการใชงานระบบงานสารสนเทศของสํา นักงานโดยหั ว หนา หน ว ยงานในสังกั ดที่
ผูใชงานสังกัดอยูเปนผูพิจารณา
3.5 กรณี ผู ใ ช ง านโอนย า ย เปลี่ ย นแปลงหน า ที่ หรื อ ไม มี ค วามจํ า เป น ในการใช ง านระบบงาน
สารสนเทศใด ให หั ว หน าหน ว ยงานในสั งกั ดแจ งให ศูน ย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารทราบ เพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือยกเลิกชื่อหรือรหัสของผูใชงานนั้นตอไป
3.6 ในการใชงานระบบสารสนเทศของสํานักงาน ผูใชจะตองใสชื่อผูใชงาน (Log in Name) และ
กําหนดรหัสผาน (Password) เพื่อเชื่อมตอเขาสูระบบงานสารสนเทศ และเมื่อเสร็จสิ้นการใชงานใหปดระบบ
(Exit) ทันที
3.7 ดูแล และใชรหัสผานที่ไดรับ ความระมัดระวังและรักษาเปนความลับ มิใหแจงรหัสผานของ
ตนเองใหกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันมิใหผูอื่นนําชื่อรหัสผาน
ไปใชงานในระบบงานสารสนเทศของสํานักงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้นได
3.8 ไมทิ้งเอกสารหรือสื่อบันทึกขอมูลที่สําคัญไวในที่ที่สามารถพบเห็นไดงาย โดยใหมีการจัดเก็บไว
ในที่ปลอดภัย
3.9 ตองปองกันขอมูลและอุปกรณที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอร ชนิดพกพาเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
เชนการใสรหัสผานปองกันการเขาถึงหนาจอ การใชกุญแจล็อกเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา หรือการเขารหัส
แฟมขอมูลที่สําคัญ
3.10 กรณีที่ตรวจสอบหรือพบเห็นเหตุการณหรือการกระทําอื่นใดที่เปนผลเสียตอการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานรวมถึงการตรวจพบจุดออนหรือภัยที่พบในระบบงาน
สารสนเทศที่ใชงานอยู ใหรายงานใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบเพื่อปองกันแกไขตอไป
โดยเร็ว
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3.11 กรณีพบปญหา หรือขอบกพรองของระบบงานสารสนเทศของสํานักงาน ผูใชงานรายงานปญหา
หรือขอบกพรองที่พบใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ เพื่อแกปญหาโดยเร็วที่สุด
4. การดูแล บํารุงรักษา และการปฏิบัติของเจาหนาที่
เจาหนาที่ตองดูแล บํารุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ และจะตอง
ตรวจสอบดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามขอปฏิบัติ ดังนี้
4.1 เจาหนาที่ตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลจลาจลคอมพิวเตอร (Log File) ตามที่กฎหมายกําหนดไว
4.2 เจาหนาที่ตองไมใชสิทธิหรืออํานาจหนาที่ของตนในการเขาถึงขอมูลที่รับหรือสงผานเครือขาย
คอมพิวเตอรซึ่งตนไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลนั้น เวนแตกรณีที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ที่เกี่ยวของ และจะตองไมเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
4.3 เจาหนาที่ตองจัดใหมีวิธีการปองกันขอมูลสวนตัวของผูใชงาน เชน ขอมูลในระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ขอมูลในระบบบริหารงานบุคคล
4.4 เจาหนาที่ตองบันทึกเหตุการณที่มีการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย จุดออน ภัยคุกคาม หรือการ
ทํางานบกพรองของระบบสารสนเทศ รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
4.5 เจา หน า ที่ ต องติด ตั้ งซอฟตแ วร ห รื อ อุ ป กรณ ป อ งกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร และตรวจสอบไวรั ส
คอมพิวเตอรที่อาจบุกรุกเขามาทางเครือขายคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอหากตรวจพบตองรีบจัดการทําลาย
ไวรัสคอมพิวเตอรนั้นโดยเร็วที่สุด
4.6 เจาหนาที่ตองสํารองขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยตองมีขอมูลการสํารองขอมูลและจัดทําบันทึก
รายละเอียดการสํารองขอมูล รวมถึงการายงานขอผิดพลาดจากการสํารองขอมูลที่เกิดขึ้นและวิธีการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
4.7 เจา หน า ที่ ตอ งจั ด การให มีร ะบบการบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกั บ การกํา หนดสิ ท ธิ์ ก ารใชง าน
ระบบงานสารสนเทศและทําการกําหนดสิทธิของผูใชงานในการเขาถึงระบบงานสารสนเทศแตละระบบ
4.8 เจาหนาที่ตองจัดใหมีการควบคุมการใชงานของชุดคําสั่งงานคอมพิวเตอร (Program source
library) ไมเก็บซอรสโคด (source code) ไวในเครื่องที่ใชปฏิบัติงานระบบงานสารสนเทศ ไมเก็บซอรสโคดที่
อยูระหวางทําการทดสอบรวมไวกับไลบรารีที่ใชงานไดจริงแลว และตองเก็บซอรสโคดไวในที่ที่ปลอดภัย
เจาหนาที่หรือผูใชงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัตินี้ และกอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกสํานักงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด สํานักงานจะพิจารณาระงับสิทธิ์การใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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