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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.) เป น หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานในการสนองพระราชดํ า ริ เ พื่ อ ให เ กิ ด เป น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
1) ตามเสด็จเพื่อรับและประมวลพระราชดําริ สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนงานหรือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารของคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ
5) ปฏิบัติงานดานวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธเผยแพรที่เกี่ยวของกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับพระราชกระแส หรือตามที่คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมอบหมาย หรือตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
1. วัตถุประสงคในการจัดทําคูมอื
เพื่อใหการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน กปร. เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงไดจดั ทําคูมือปฏิบัติงานการจัดการระบบสารสนเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อกําหนดมาตรฐานการดําเนินภารกิจใหสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร.
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน กปร.
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2. ขอบเขต
ครอบคลุมขั้นตอนการใหบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของศูนยสารสนเทศ
3. คําจํากัดความ
 ศสท. หมายถึง ศูนยสารสนเทศ สํานักงาน กปร.
 หัวหนาสวนราชการ (Chief of Executive Officer : CEO) หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งการ
ตามโครงสรางของสํานักงาน กปร. หรือผูบริหารระดับสูงสุด
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Of Information Officer : CIO) หมายถึง
ผูมีอํานาจสูงสุดในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ซึ่งมีหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดนโยบายและมาตรฐานด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
สารสนเทศ การวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการติดตาม การประเมินผล
และการตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และรายงานผลการปฏิบัติงานให CEO ทราบ
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร
 ผูใช หมายถึง บุคคลที่ไดรับอนุญาต (Authorized user) ใหสามารถเขาใชงาน บริหาร หรือ
ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร โดยมีสิทธิ์และหนาที่ขึ้นอยูกับบทบาท
(Role) ซึ่งองคกรกําหนดไว ดังนี้
 ผูบริหาร หมายถึง ผูมีอํานาจบริหารในระดับสูงขององคก ร เชน หัวหนาสว น
ราชการ เปนตน
 ผูดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษาระบบและเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการ
ฐานขอมูลของเครือขายคอมพิวเตอร
 เจาหนาที่ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว และ
ลูกจางโครงการขององคกร
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 บุคคลภายนอก (External User) หมายถึง บุคคลภายนอกที่อนุญาตใหเขาใชงาน
ระบบไดชั่วคราวเพื่อประโยชนในการดําเนินงานขององคกร เชน พนักงานหรือ
ลูกจางบริษัทภายนอกที่เขามาติดตั้งหรือดูแลรักษาระบบใหกับองคกร, นักศึกษา
ฝกงาน เปนตน
หนวยงานภายนอก หมายถึง องคกรหรือหนวยงานภายนอก ที่สํานักงาน กปร. อนุญาตให
มีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชงานขอมูลหรือทรัพยสินตางๆ ของหนวยงาน โดยจะไดรับสิทธิ์
ในการใชระบบตามอํานาจหนาที่และตองรับผิดชอบในการักษาความลับของขอมูล
ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยูใน
ระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอร อาจประมวลผลได และใหหมายความ
รวมถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดจากขอมูลนํามาผานการประมวลผล
การจัดระเบียบใหขอมูลซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข ขอความ หรือภาพกราฟก ใหเปน
ระบบที่ ผู ใ ชส ามารถเขา ใจได ง าย และสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการบริ ห าร การ
วางแผน การตัดสินใจ และอื่นๆ
ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขา
ด ว ยกั น โดยได มี ก ารกํ า หนดคํ า สั่ง ชุ ด คํ าสั่ ง หรื อสิ่ ง อื่น ใด และแนวทางปฏิบั ติ ง านให
อุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
ระบบเครือขาย (Network System) หมายถึง ระบบที่สามารถใชในการติดตอสื่อสารหรือ
การสงขอมูลและสารสนเทศระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ขององคกรได เชน
ระบบ LAN, ระบบ Wireless, ระบบ Internet, ระบบ Intranet เปนตน
 ระบบ LAN หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร
ต า งๆ ภายในหน ว ยงานเข า ด ว ยกั น เป น เครื อ ข า ยที่ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ การ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศภายในหนวยงาน
 ระบบ WLAN หรือ Wireless LAN หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่
เชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรตางๆ แบบไรสายภายในหนวยงาน
 ระบบ Internet หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรตางๆ ของหนวยงานเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก
 ระบบ Intranet หมายถึง ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในหนวยงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) หมายถึง ระบบงานของ
หนวยงานที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายมาชวยใน
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การสรางสารสนเทศที่หนวยงานสามารถนํามาใชประโยชนในการการบริหาร การวางแผน
การติดตาม ตลอดจนการสนับสนุนการใหบริการ การพัฒนาและควบคุมการติดตอสื่อสาร
ซึ่งมีองคประกอบ เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย โปรแกรม ขอมูลและสารสนเทศ
เปนตน
พื้น ที่ ใ ชง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information
System
Workspace)
หมายถึง พื้ นที่ที่ห นวยงานอนุ ญาตใหมีการใช งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบงเปน
 พื้นที่ทํางานทั่วไป (General working area) หมายถึง พื้นที่ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล และคอมพิวเตอรพกพาที่ประจําโตะทํางาน
 พื้นที่ทํางานของผูดูแลระบบ (System administrator area)
 พื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ระบบเครื อ ข า ย (IT
equipment or network area)
 พื้นที่จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร (Data storage area)
 พื้นที่ใชงานระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN coverage area)
 พื้นที่ใชงาน Server Co-Location
เจ าของขอมูล หมายถึง ผูไ ดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิ ดชอบข อมู ลของ
ระบบงานโดยเจาของขอมูลเปนผูรับผิดชอบขอมูลนั้นๆ หรือ ไดรับผลกระทบโดยตรงหาก
ขอมูลเหลานั้นเกิดสูญหาย
ทรัพยสิน หมายถึง ขอมูล ระบบขอมูลและทรัพยสินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงาน เชน อุปกรณ ระบบเครือขาย ซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์ เปนตน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หมายถึง ระบบที่บุคคลใชในการรับสงขอความระหวาง
กันโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือข ายที่เชื่อมโยงถึงกัน ขอมูลที่สงจะเปนไดทั้ง
ตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผูสงสามารถสงขาวสารไปยังผูรับ
คนเดียวหรือหลายคนก็ได
รหัสผาน (Password) หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดคําสั่งไมพึงประสงค หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีผลทําใหคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร
หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดของ
หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คูมือปฏิบัติงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น
สํานักงาน กปร. ไดมอบหมายให ศูนยสารสนเทศ เปนผูร ับผิดชอบหลัก
5. Work Flow กระบวนการ
สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนงานบริหารจัดการเครือขายและ

กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ

งานบํารุงรักษา

ฐานขอมูล

งานบริหารจัดการเครือขาย

งานบํารุงรักษา

สํานักงานคณ
ณะกรรมการพิเศษเเพื่อประสานงานโโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
า
คูมือปฏิบัติงานบริ
า หารจัดการเททคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาาร
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1) กระบวนนงานบริหารจัจัดการเครือขายและงานบํ
า
ารุ
า งรักษา
ที่

ผังกรระบวน

1

2

อยู

ระยะเวลลาหรือ
มาตรฐฐาน
คุณภาพ
พงาน

รายละเเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

25 นาาที

ลงรรับ ตรวจหาสาเเหตุของปญหา

เจาหนาที่ ศสท.

10 นาาที

ตรววจสอบเลขครุภัภณ
ั ฑและ S/N ออยู

เจาหนาที่ ศสท.

ในรระยะประกันแจจงบริษัทสงซอม,
สงซอม
3

1 วัน

ไมมี
จัดซื้อ

กรณ
ณีเปนนอยจะซซอมบํารุงเอง

ไมอยู

กรณ
ณีไมมีอุปกรณทดแทนจะต
ท
องทํา

เจาหนาที่ ศสท.

การรจัดซื้อตอไป
มี

4

5

ไมผาน

1 วัน 1/2
1

ซอมบํารุงตามสาเหตุที่พบ

เจาหนาที่ ศสท.

30 นาาที

ทดสอบการใชงานน จนสามารถใชชงาน เจาหนาที่ ศสท.
ไดตามปกติ
ต

ผาน
6

15 นาาที

ติดตั้ง ณ สํานัก/กออง/กลุม ที่แจงซซอม

เจาหนาที่ ศสท.
และเจาหน
า าที่
สํานัก/กอง/กลุ
/
ม
ตางๆ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คูมือปฏิบัติงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2) กระบวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
ที่

ผังกระบวน

1

ระยะเวลาหรือมาตรฐาน
คุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

ครอบคลุมกระบวนการทํางาน ศึกษากระบวนการทํางาน

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ ศสท.

ทุกขั้นตอน รวมทั้งสอบถาม

และความตองการของ

และเจาหนาที่

User ที่เกี่ยวของ

User

สํานัก/กอง/กลุม
ตางๆ

2

ผลการวิเคราะหที่ใหความ

กําหนดปญหาและวิธี

คุมคาของระบบงานใหม

นําเสนอทางเลือกที่มีความ

เจาหนาที่ ศสท.

ที่เปนไปได
3

4

ระบบงานใหมจะตอบสนอง

การออกแบบระบบงาน

วัตุถุประสงค หรือกําหนด

หรือการวางแผนใน

รูปแบบที่ตองการได

ภาพรวม (Design)

ไดโปรแกรม/ระบบงาน

การเขียนชุดคําสั่ง

เจาหนาที่ ศสท.

เจาหนาที่ ศสท.

(Coding)
5

o

ไมผาน

ระบบงานที่พรอมจะนําไป

การทดสอบ (Testing)

ติดตั้ง

โปรแกรม คนหาจุด

เจาหนาที่ ศสท.

ผิดพลาดในโปรแกรม

ผาน
6

ติดตั้งแลวเสร็จ พรอมใชงาน
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ระบบถูกใชงานจริง สงผลให : ระบบใชงานได และซอม
ลดขั้นตอนทํางาน, งายตอการ

ติดตั้งเพื่อใชงาน

บํารุงในกรณีจําเปน

เจาหนาที่ ศสท.

เจาหนาที่ ศสท.
และเจาหนาที่

ใชงาน, ใหความคุมคา ดีกวา

สํานัก/กอง/กลุม

ระบบงานเดิม, ตรงตาม

ตางๆ

วัตถุประสงค มีการซอมบํารุง
หลังติดตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คูมือปฏิบัติงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1) บริหารจัดการเครือขายและงาน
บํารุงรักษา

- ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ว า ง แ ผ น อ อ ก แ บ บ
โครงสราง และจั ดการเครือขายและระบบ
คอมพิวเตอรภายในสํานักงานฯ
- สํ า รวจสภาพครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร แ ละ
อุปกรณ
- ดูแ ลรั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ
ระบบเครื อ ข า ย ตลอดจนซอฟต แ วร ใ ห
สามารถตอบสนองภารกิจ ของสํานัก งานฯ
ได
- กําหนดและตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
- จัดทําระบบสํารองขอมูล(Backup) และ

กู

ขอมูล (Recovery)
- จัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log)
ตาม พรบ.ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด ทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
- งานบริการอื่นๆ ไดแก
 ติ ด ตั้ ง คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ น อก
สถานที่ อาทิเชน งานสัมมนา เปนตน
 บริการแนะนําการแกไขปญหาการใชงาน
เบื้องตน
 จัดทํา Presentation
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คูมือปฏิบัติงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 บริการ Write CD, DVD
 บริการแปลงไฟล
 บริการตัดตอ VDO
ออกแบบภาพหรือกราฟก
- และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) กระบวนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูล

- วิเคราะหปญหา ศึกษาความเปนไปได
ออกแบบ (Design) พัฒนา (Development)
เขียนชุดคําสั่ง (Coding) และทดสอบระบบ
(Testing) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของสํานักงานฯ ทั้งกระบวนการสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุน
- รวมทั้งงานบริการสนับสนุนขอมูลใหแก
หนวยงานภายนอก

7. มาตรฐานงาน
มาตรฐานกระบวนการงาน
-

งานบริหารจัดการเครือขาย ใหสามารถใชงานระบบเครือขายของสํานักงานไดทุกวันทําการ
(หากเกิดปญหาระบบเครือขายไมสามารถใชงาน กรณีทยี่ อมรับไดจะตองแกไขใหเสร็จภายใน
1 วันทําการ)

-

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ใหแลวเสร็จภายใน 2 วันทําการกรณีมีอุปกรณ
สํารอง/ไมเปลี่ยนอุปกรณ หรือใหแลวเสร็จใน 4 วันทําการกรณีไมมีอปุ กรณสํารอง

-

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลครอบคลุมกระบวนการทํางานทั้ง 7 ขั้นตอน

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คูมือปฏิบัติงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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8. ระบบติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ สามารถตรวจสอบไดจากสถิติการตรวจเช็คระบบเครือขายและการ
ใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
9. เอกสารอางอิง
9.1 พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
9.2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน กปร. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 2556
9.3 แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) พ.ศ. 2553 - 2556
10. เอกสารแนบ / แบบฟอรมที่ใช
ศูนยสารสนเทศ ไดกําหนดแบบฟอรมตรวจสอบระบบและแบบฟอรมการขอใชบริการศูนย
สารสนเทศ (ติดตั้ง/ซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณ)

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

