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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานที่ 2 ชื่อกระบวนงานการบริหารความเสี่ยง : การจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
และ Data Bank
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้าง
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานที่ มุ่ งไปสู่ การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ งองค์ ก รอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เกิ ด ผลงานที่ ได้
มาตรฐานเป็ น ไปตามเป้ าหมาย ได้ ผ ลิ ตผลหรือการบริการที่ มี คุ ณ ภาพ และบรรลุ ข้อ กาหนดที่ ส าคั ญ ของ
กระบวนงาน
1.2 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานและนาเครื่องมือไปใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้งาน ในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต่อไป
2. ขอบเขต
ให้บริการสาหรับผู้ใช้งานระบบเครือ ข่ายกรมสุขภาพจิต เฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานมี
ที่ตั้งสานักงานภายในอาคารกรมสุขภาพจิตเท่านั้น
3. คาจากัดความ
(1) หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานส่วนกลางทีร่ ้องขอรับบริการหรือระงับสิทธิ์การใช้บริการ
(2) ผอ.หน่วยงาน หมายถึง ผู้มีอานาจลงนามขอรับบริการหรือระงับสิทธิ์การใช้บริการ
(3) ผอ.สยส. หมายถึง ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
(4) Active Directory หมายถึง ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
(5) Data Bank หมายถึง พื้นทีใ่ ช้งานสาหรับเก็บข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย
(๖) การระงับสิทธิ์ หมายถึง การลบข้อมูลผู้ใช้ใน Active Directory และลบข้อมูลใน Data Bank
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ทาหน้าที่ ให้สิทธิ์การใช้งาน หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบ
เครือข่าย
หน่วยงาน ทาหน้าที่ ขอใช้งาน ยกเลิก ทบทวนสิทธิ์การใช้งานการใช้งานระบบเครือข่าย
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5. Work Flow กระบวนงาน
5.1 การขอสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายและ Data Bank
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
1. ผู้ขอใช้บริการทาบันทึกขอมี User Name
และ Password เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา
15 วัน

2. ผอ.หน่วยงาน ลงนามขอสิทธิ์การใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
ผู้ขอใช้บริการ
ผอ.หน่วยงาน

3. มอบหมายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

3 วัน

ผอ.สยส.

4. มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

3 วัน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

5. ตรวจสอบความซ้ากันของรหัสผู้ใช้งาน

2 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

6. เพิ่มผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูล Active
Directory และกาหนดสิทธิ์ใช้งาน Data
Bank

2 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

8. บันทึกข้อความแจ้งผู้ใช้งานตามขั้นตอนทาง
สารบรรณ

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

5.2 การขอระงับสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายและ Data Bank
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
1. ทาหนังสือ เสนอผู้อานวยการฯ เป็นผู้ลงนาม
ขอระงับการสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายและ
Data Bank

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา
10 วัน

2. ผอ. สานักฯ ลงนามขอระงับสิทธิ์การใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
หน่วยงานส่วนกลาง

ผู้อานวยการสานักฯ

3. มอบหมายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

3 วัน

ผอ.สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

4. มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ
5. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
ลบชื่อผู้ใช้ในฐานข้อมูล Active Directory
และลบข้อมูลใน Data Bank

3 วัน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ

1 วัน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การขอสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่าย
6.1.1 ผู้ขอใช้บริการบันทึกขอมี User Name และ Password เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการฯ เป็น
ผู้ลงนามขอสิทธิ์การใช้งาน โดยใช้แบบฟอร์มการขอเขาระบบเครือข่ายและการเข้าใช้
งานในระบบคอมพิวเตอร์
6.1.2 ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
6.1.3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ
6.1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน
6.1.5 เพิ่มผู้ใช้ลงในฐานข้อมูล Active Directory และกาหนดสิทธิ์ใช้งาน Data Bank
6.1.6 จัดส่ง Username และ Password ที่เป็นความลับของแต่ละบุคคล และระเบียบ
ปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
6.2 การยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่าย
6.2.1 หน่วยงานส่งหนังสือ เสนอต่อผู้อานวยการฯ เป็นผู้ลงนามขอระงับการสิทธิ์การใช้งาน
ระบบเครือข่ายและ Data Bank
6.2.2 ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
6.2.3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ
6.2.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ ลบชื่อผู้ใช้ในฐานข้อมูล Active Directory
และลบข้อมูลใน Data Bank
7. ข้อกาหนดการให้บริการ
7.1 เอกสาร/หลักฐานที่ผู้รับบริการต้องใช้ในการขอรับบริการจากสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
- แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank
7.2 ค่าธรรมเนียม
- ไม่มี 8. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้ขอรับบริการขอใช้สิทธิ์/ขอระงับสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายและ Data
Bank สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
9. ระบบติดตามประเมินผล
9.1 แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank
9.2 ภาพหน้าจอโปรแกรม Active Directory ที่ใช้ในการเพิ่มชื่อผู้ขอรับบริการ
9.3 บันทึกรายการการขอรหัสผู้ใช้สาหรับระบบเครือข่ายและ Data Bank
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10. เอกสารอ้างอิง
10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
10.2 ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. แบบฟอร์มที่ใช้
11.1 แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายและเข้าใช้งานใน Databank
12. ช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่อการให้บริการ
12.1 จดหมายทางไปรษณีย์
ที่อยู่ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
12.2 โทรศัพท์ 02 590 8133
12.3 โทรสาร 02 149 5524
12.4 Facebook: สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
12.5 กล่องรับฟังข้อคิดเห็น ที่ตั้งอยู่หน้าสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
12.6 ติดต่อด้วยตนเองที่สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ตึกกรมสุขภาพจิต
12.7 www.plan.dmh.go.th/forums/
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แบบฟอร์ มการขอเข้ าระบบเครื อข่ ายและเข้ าใช้ งานใน Databank
1. สำนัก / กอง............................................................... ส่ วน / ฝ่ ำย / กลุ่มงำน........................................
2. ชื่อ.............................................................................. นำมสกุล............................................................
3. เบอร์ โทรศัพท์ภำยใน.................................................... ตำแหน่ง........................................................
4. User Name……………………........................…… Password……………….….......………………
5. ประเภทพนักงำน
6. ควำมต้องกำรใช้บริ กำร
 พนักรำชกำร
 เข้ำระบบเครื อข่ำย
 ข้ำรำชกำร
 เข้ำใช้งำนใน Databank
 เปลี่ยนแปลง Username
 เปลี่ยนแปลง Password
หมายเหตุ 1. การกาหนด User Name ให้ ใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไม่ ต่ากว่า 5 ตัวอักษร
2. การกาหนด Password ให้ ใช้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมตัวเลขและใช้ สัญลักษณ์พเิ ศษ
ไม่ ต่ากว่า 8 ตัวอักษร
3. ทั้ง UserName และ Password ตัวแรกต้ องเป็ นตัวอักษร
ระเบียบปฏิบัติในการเข้ าถึงระบบเครื อข่ าย
1. เกิดเหตุขดั ข้องในกำร Login กรุ ณำแจ้งศูนย์สำรสนเทศ โทร. 55523, 55132
2. ให้มีกำร Update File Scan virus คอมพิวเตอร์ ในเครื่ องที่ท่ำนใช้งำนทุกสัปดำห์
3. ตรวจสอบโปรแกรม Scan virus ให้มีกำรใช้งำนได้อยูเ่ สมอ
4. เมื่อเข้ำสู่ ระบบจะต้อง Logon ด้วย User Name ของตนเองทุกครั้ง
5. หลังเลิกกำรใช้งำน Data Bank จะต้อง Disconnect ออกจำกระบบทุกครั้ง
6. ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยงำน หรื อลำออก กรุ ณำแจ้งกลุ่มพัฒนำข้อมูลและสำรสนเทศทรำบด้วยทุกครั้ง

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ว.ด.ป.ที่รับเรื่อง _____/_____/_____
ผู้รับเรื่อง ________________
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ตารางบันทึกรายการ การขอสิทธิ์สาหรับระบบเครื อข่ายและ Data Bank
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บันทึกรายการขอระงับสิทธิ์ สาหรับระบบเครื อข่ายและ Data Bank
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