
 

 

 

 

มาตรฐานการตั้งค่าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององค์การจัดการน้้าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค้าน้า 

กระบวนการบรหิารจดัการคอนฟิกกเูรชัน่ (Configuration Management) เปน็กระบวนการทีม่ี

ความส าคัญ กระบวนการหนึ่งที่จะรวมไปถึงข้อมูล องคก์ร, บุคคลากร, กลุ่มอปุกรณ์เน็ตเวริ์ค (Network), 

กลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์เช่น เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย (Server), เครือ่งคอมพิวเตอร ์(PC), ระบบการ

ด าเนินงานต่างๆ (Software) เช่น Database, Web Application และอุปกรณ์อืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง  

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้องค์การจัดการน  าเสีย มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยมีการควบคุมที่รัดกุมปลอดภัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อกระบวนการท้างาน : การจัดท ามาตรฐานการตั งค่าของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ทบทวนและปรับปรุงการจดัท ามาตรฐานการตั งค่าของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยน้าเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น้าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

     
 

20 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน 

 
 

5 วัน 

 
 

1 วัน 

 

อย่างน้อยปีละครั ง 

กระบวนการท้างานแสดงโดย SIPOC 

เกณฑ์การประเมินผล

การด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบ

ประเมินผลใหม่ 

(State Enterprise 

Assessment 

Model : SE-AM) 

ค าสั่งอจน.ที่ 439/2562 

เรื่อง แต่งตั งคณะท างาน

ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการ

จัดการดา้นการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทลัของ

องค์การจัดการน  าเสยี

ประจ าปีบญัชี 2563 

เริ่มต้น กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 
การเก็บรวบรวม

ข้อมูลการตั งค่าคอน

ฟิกุเรช่ันของระบบ

สารสนเทศองค์การ

จัดการน  าเสีย 

 

การศึกษารวบรวมข้อมูล

เครื่องแม่ข่ายภายใน

องค์การจัดการน  าเสยี

การ 

 จัดท าแผนบริหารความ

ต่อเนื่อง  

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

ประกาศ/เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือผู้

ที่เกี่ยวข้อง 

เสร็จสิ น 

การเก็บรวบรวมการตั งค่าคอนฟิกเุรช่ัน

หรือการใช้งานของระบบทั งหมด 

 

น าเสนอเข้าคณะท างานดจิิทัลองคก์ารจัดการน  าเสีย 

 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท า 

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน

มาตรฐานการตั งค่าของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ติดตาม/ประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การ 
กระบวนการปรับปรุง/

กระบวนการท างาน 

เผยแพร่ทางเมลล์

เฉพาะผู้ที่เกีย่วข้อง 

 

ร่างมาตรฐานการตั งค่าของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดท าร่างมาตรฐานการตั งค่าของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 



การบริหารจดัการรคอนฟิกเูรชั่น 

การบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่น ามาบันทึกเป็นส่วนประกอบของแต่ละระบบที่ให้บริการ ได้แก่ เครื่อง

แม่ข่าย ซอต์ฟแวร์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมประยุกต์ที่ส าคัญที่ติดตั งเพ่ือให้บริการและซอต์ฟแวร์ที่

จ าเป็นอื่นๆ ข้อมูลทางด้านอินเตอร์เน็ตได้แก่ หมายเลขไอพีแอดเดรส , Switch, SAN เป็นต้น ข้อมูล

เหล่านี จะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข เกิดขึ นจากงานบริการ การเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานที่ช ารุด การเพ่ิมของทรัพย์สิน

สารสนเทศ 

Change Management 

 กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่มาจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันต่อ

เหตุการณ์ (incident) ณ ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการท างานของระบบ จะน ามาสู่กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา เพื่อให้ท าการให้บริการสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างที่ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือ

เป็นไปตามข้อตกลง บันทึก จัดเก็บ และติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระบบได้อย่างชัดเจน ก าหนด

สิทธ์และบริหารจัดการบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอกองค์กร ให้เป็นไปตามโครงสร้าง

และข้อก าหนดขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานของ  ITIL ( Information 

Technology Infrastructure Library) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น 

แนวทางในการบริหารจัดการ Configuration Management 

 

ภาพที่ 1 แนวทางการบรหิาร Configuration Management 

 



เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใชง้านของระบบ 

 

BAI10.01 การสร้างและบ ารุงรักษาโมเดลการก าหนดคา่ 

การสรา้งและรกัษาโมเดลเชงิตรรกะของบริการสนิทรัพย์โครงสร้างพื นฐานและการบันทึก

รายการคอนฟิกเูรชนั รวมถงึความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทีถ่ือว่าจ าเปน็ในการจัดการบริการอยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือได้ในระบบการให้บรกิารด้านสารสนเทศ 

BAI10.02 การสร้างและดูแลที่เก็บการก าหนดคา่และพื นฐาน 

การสรา้งและบ ารุงรักษาจดัเก็บ การตั งค่าคอนฟิกูเรชันและสรา้งขอ้ก าหนดพื นฐานของการตั ง

ค่าคอนฟิกเูรชัน่ 

BAI10.03 ดูแลและควบคุมรายการคอนฟิกเูรชนั 

การเกบ็ค่าคอนฟิกเูรชัน่ที่ทนัสมัยโดยเตมิข้อมูลการเปลีย่นแปลงคอนฟิกูเรชนัใด ๆ 

BAI10.04 สร้างรายงานสถานะและการก าหนดคา่ 

ก าหนดและจดัท ารายงานการก าหนดค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของรายการคอนฟิกูเร

ชัน 

BAI10.05 การตรวจสอบและตรวจสอบความสมบูรณข์องที่เกบ็คอนฟิกูเรชนั 

ท าการตรวจสอบการตั งค่าคอนฟิกูเรชัน่อย่างสม่ าเสมอ 

MEA01 การประเมนิประสทิธิภาพการจดัการการก าหนดคา่ 

การก้าหนดสิทธิ์ผู้รับผิดชอบการใช้งานของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ผู้ดูแลระบบทั งหมด 

ก าหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละระบบ 

ผูใช้งานทัว่ไป (User) ผู้ดูแลแต่ละระบบ (Admin) 



ตารางแสดงอุปกรณร์ะบบปฏิบัติการทั้งหมด 

ล้าดับที ่ ชื่อเครื่องแมข่่าย ชื่อระบบปฏิบัติการ 
(Operation System) 

สถานทีต่ั้ง 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Dell (Server) Windows Server ห้อง Server 
2 Data base Server Database Server +OS ห้อง Server 
3 Web Server Intranet Web Server Intranet +OS ห้อง Server 
4 Web Server Intranet Web Server Intranet +OS ห้อง Server 
5 เครื่องป้องกันไวรัส (Firewall Box) Firewall Box ห้อง Server 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM xSeri206 Windows Server ห้อง Server 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ File Server File Server ห้อง Server 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ File Server File Server ห้อง Server 
9 เครื่องแมข่่าย GIS Server GIS Server ห้อง Server 
10 เครื่อง Server Server ห้อง Server 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Server HP ProLiant ห้อง Server 
12 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Server   ห้อง Server 
13 Server แบบ Rack Server Rack ห้อง Server 
14 เครื่องป้องกันภัยคุกคาม Firewall & Load balance ห้อง Server 
15 Proxy Server Proxy Server ห้อง Server 
16 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 Windows Server ห้อง Server 
17 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส ารองข้อมูล Backup Log Server ห้อง Server 
18 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย GIS Web Server & GIS 

Application Server 
ห้อง Server 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 Windows Server ห้อง Server 
20 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 Windows Server ห้อง Server 
21 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 Windows Server ห้อง Server 
22 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 Windows Server ห้อง Server 

 

 

 



การตั้งค่าอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ 

การตั้งค่า FortiGate DMZ interface 

Firewall FortiGate 

 

 
ท าการตั้งค่า FortiGate DMZ interface 

 

 
 
 
 
 
 
 



ท าการสร้าง Virtual IPs 
 

 
 

ตั้งคา่ด้านความปลอดภัย 

 
 



ท าการสร้าง Internal LAN Zone  
 

 
 
 
 

ตั งค่ากฎการเข้าถึง Internal LAN zone policy 

 

 

 

 

 

 



เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย (Server) 

>> DELL PowerEdge R440  

 
 

ท าการก าหนด Roles, Features Wizard, Network Policy Access 

Services 

 

  

 

 

 

 

 



ท าการติดตัง้ Radius server service 

 

ท าการตัง้คา่ Network policy ส าหรบั Server  

 

 

 

 



ท าการสรา้ง Radius Client 

 

ท าการตัง้คา่ Radius server ส าหรบัมาตรฐาน 802.1X ส าหรบัการเช่ือมตอ่มีสายและ

ไรส้าย 


