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แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ช่ือหนวยงาน  
.......กองแผนงาน..... 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 
.........ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย........... 

 
1. วัตถุประสงค (Objectives)  

(เปนการช้ีแจงถึงจุดมุงหมายในการจัดทำเอกสารเรื่องน้ัน ๆ เพ่ือใหผูท่ีใชงานทราบวาจัดทำเอกสารดงักลาวข้ึนมาเพ่ืออะไร) 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมาย สามารถบริหาร
จัดการการใชงานระบบเครือขาย และเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานใหสอดรับกับการเปนรัฐบาล
ดิจ ิท ัลในอนาคต อีกทั ้งการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ซ ึ ่งเป นสวนหนึ ่งในการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการบริหารจัดการ การดำเนินงาน/การ
ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทั้งนี้ไดตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ ในการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการใหความรู กับบุคลากรกรมอนามัยใหความเขาใจในการใชงานระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะการใชงานของบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
เพื่อใหระบบสารสนเทศของกรมอนามัย สามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่องและปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศและบุคลากรกรมอนามัย และใหทราบถึง
กระบวนการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 
และสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต (Scope) 
(เปนการวางกรอบของเน้ือหาของงาน)  
 ชีแจงแนวทาง ข้ันตอนการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย และสงเสริมศักยภาพของบุคลากรกรมอนามัย ท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3. คำจำกัดความ (Definition) (ถามี) 
(เปนการช้ีแจงความหมายของคำเฉพาะท่ีใชในเอกสาร เพ่ือสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน ท้ังน้ีหากเปนคำศัพทซึ่งเปน
คำท่ีมีความหมายเขาใจตรงกันโดยท่ัวไป และในเอกสารไมไดใชในความหมายท่ีตางออกไปคำศัพทน้ันไมตองนำมานิยาม)  
 เทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง การนำประยุกตความรูวิทยาศาสตรมาจัดการสารสนเทศที่ตองการ โดย
นำวิทยาการที ่กาวหนาทางดานคอมพิวเตอรและ การสื่อสารมาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทำให
สารสนเทศ มีประโยชนและใชงานไดกวางขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใชงาน สงตอ หรือสื่อสารระหวางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวของ โดยตรงกับ
เครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง ขั้นตอนวิธีการ
ดำเนิน การซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวร เกี่ยวของกับตัวขอมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดำเนินงาน ตลอดจน
นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหขอมูลเกิดประโยชนสูงสุด 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอเท็จจริงที่ไดผานการประมวลผลและนำมาใชประโยชนตาม
ความตองการการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรม
อนามัย มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
กรมอนามัย ใหมีเสถียรภาพและสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดกำหนดในแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปงบประมาณ 2565 
 ระบบเครือขาย (Network) หมายถึง ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องมาตอ
เชื่อมโยงเขาดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร หรือใชทรัพยากรตางๆ ไดแก เครื่องพิมพ อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลรวมกัน 
 ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) หมายถึง มาตรการหรือการดำเนินการท่ีกำหนด
ขึ้นเพื่อปองกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
อันกระทบตอความม่ันคงของรัฐความม่ันคงทางเศรษฐกิจความม่ันคงทางทหาร และความสงบ เรียบรอย 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
(เปนการช้ีแจงใหทราบวา ใครเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติงานน้ัน ๆ) 
 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
(เปนการบรรยายข้ันตอนการทำงานท่ีระบุเฉพาะงานน้ัน แบบ STEP-BY-STEP แสดงเปน Flow chart ของงาน) 
 
ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1      

2  
 

คนหาหัวขอการพัฒนา
ดานเทคโนโลยดีิจิทัลและ
การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

1-3 วัน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

 
3 

 ผูบังคับบัญชาพิจารณา
หัวขอ 

1 วัน หัวหนากลุม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

4 
 

 ไดหัวขอการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

1 วัน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

5 
 

 
 
 

ประสานงานนัดหมายกับ
ผูมีความรูความสามารถ 
และกำหนดวัน เวลา 
สถานท่ี ในการการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสรางความ
มั่นคงปลอดภยั 

1-3 วัน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

6 
 

 พิจารณา วัน เวลา และ
สถานท่ี 

1 วัน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

7 
 
 
 

 จัดทำโครงการพัฒนา
ดานเทคโนโลยดีิจิทัลและ
การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

1-3 วัน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารโครงการพัฒนา
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล
และการสรางความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศกรม
อนามัย 

 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 

     

Y 

N 
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ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

 
     

8  ประสานงานเชิญวิทยากร
, เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ 
และบุคลากรในสังกัดกรม
อนามัยเขารวมรับฟงเพ่ือ
พัฒนาความรูการพัฒนา
ดานเทคโนโลยดีิจิทัลและ
การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

2-5 วัน กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารเชิญวิทยากร, 
เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ 
และบุคลากรในสังกัด
กรมอนามัยเขารวมรับ
ฟงเพ่ือพัฒนาความรูการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสราง
ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
กรมอนามัย 

9 
 

 จัดการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

1-3 วัน - กลุม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารการจัดการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสราง
ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
กรมอนามัย 

10 
 

 สรุปการดำเนินงานการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสรางความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

3-5 วัน - กลุม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารการดำเนินงาน
การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 

 
 

 
 
 

    

 
 

6. ภาคผนวก (ถามี)    

 


