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คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
สำเนา ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ฉบับย่อกลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่างการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่ดี (Best Practice)
รูปภาพบรรยากาศพร้อมคำบรรยายการดำเนินโครงการ
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ ในการ
“อุทิศตน พัฒนาคนสร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน
และการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ และ
เพื่อให้บ ุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว เข้ากับองค์ ก ร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้จัดทำข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ (ประวัติย่อ) จำนวน ๒ ชุด
สำหรับเก็บไว้ที่ผู้ดูแลการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จำนวน ๒ ชุด และแบบติดตามการดูแล
น้องเลี้ยง สำหรับพี่เลี้ยง จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการดูแลน้องเลี้ยง เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกิน ๒ ปี จำนวน ๑ คน
ผลการดำเนินการโครงการสรุปได้
๑. บุคลากรบรรจุใหม่สามารถนําความรู้ ที่ได้จากการสอนแนะงานนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคม บุคลากรบรรจุใหม่ได้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงการนำไป
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๓. ทำให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ รวมถึงการทำงานเป็นทีม
๔. ระดับความสำเร็จ ของงานบุคลากรบรรจุใหม่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติ งาน
สูงกว่าความคาดหวังมาก ทั้งในส่วนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
๕. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
จากการสอนแนะนำและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง ทำให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีความผูกพันกับองค์กร มีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การประสานงานประสบ
ผลสำเร็จ และมีความสุขในการทำงาน ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕” Change For Good
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รายงานผลการดำเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล
กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบล
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องด้วยการจัดวางกำลังคนของกรมฯ กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศและมีพื้นที่ดำเนินงานใน
ระดับตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการดำเนินงานระดับพื้นที่ ผ่าน
ระบบงานของกรมฯ จึงสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 มีกำลังข้าราชการรวมทั้งสิ้น 6,183 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี
โดยมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี จำนวน 3,366 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44 อายุระหว่าง 30 - 44 ปี จำนวน
2,576 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ส่วนการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) จำนวน 1,017 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.45 เฉลี่ยปีละ 203 คน จากข้อมูล กรมฯ จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีกำลังคนคุณภาพที่เพียงพอในการดำรงตำแหน่งสำคัญ และไม่ทำให้เกิด ปัญหาการขาดช่วงหรือ
ด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน กองการเจ้าหน้าที่จึงนำหลักการสอนงานและการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring System) มาใช้ในการพัฒ นาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มี ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางสังคมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 - 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น คงมีข้าราชการผู้ที่เคยผ่านการพัฒนารวมทั้งสิ้น 305 คน ทำหน้าที่สอน
แนะงานและเป็นพี่เลี้ยงกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนั้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 - ปัจจุบัน) กรมฯ ได้บรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 630 คน
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ 531 คน และตำแหน่งประเภททั่วไป 99 คน) คิดเป็นร้อยละ 10.19 และจะดำเนินการบรรจุ
แต่งตั้งอย่างต่อเนื่องอีกมากกว่า 230 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากร
บรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามเป้าหมาย
ของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ์ โดยเฉพาะการดำเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เป็นพี่น้อง
ร่วมคิดร่วมดำเนินการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์ กร และปลูกฝังให้ตระหนักรู้การ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” แก่บุคลากรบรรจุใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์กรมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรบรรจุใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
/๒. วัตถุประสงค์ ...
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๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการสอนงานและการทำหน้ า ที ่ พี่ เ ลี ้ ย งให้ ส ามารถนำไปประยุกต์
ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กำกับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๒.๒ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้า
กับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. วิธีการดำเนินงาน
๓.๑ แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการและประสานหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยสถาบันการพัฒนาชุมชนได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรบรรจุใหม่ของหน่วยงาน
๓.๒ หน่วยงานมอบหมายหัวหน้างานอำนวยการหรือผู้ที่เห็นสมควรเป็นผู้ประสานงานโครงการ
และทำหน้าที่พี่เลี้ยง
๓.๓ สถาบันฯ จัดทำข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ (ประวัติย่อ) จำนวน ๒ ชุด สำหรับเก็บไว้ที่ผู้ดูแล
การสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จำนวน ๒ ชุด และแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง สำหรับพี่เลี้ยง
จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล การดูแลน้องเลี้ยง เก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อการติดตามและประเมินผล
จากกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
๓.๔ แฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ ประกอบด้วย
๓.๔.๑ ประวัติย่อ
สามารถพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental
Personnel Information System : DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน
- เข้าสู่เมนูรายงาน Ro๔ รายงานการเจ้าหน้าที่
- เลือกเมนู Ro๔๐๐ ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิกส์ และเลือกประวัติย่อ
๓.๔.๒ แบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
ให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
การให้บริการประชาชน และการดำรงชีวิต บันทึกลงแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
พร้อมสำเนาส่งให้ผู้ดูแลการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม
๓.๕ หน่วยงานควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยระหว่างบุคลากรบรรจุใหม่กับผู้ดูแลการ
สอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง ในลักษณะกลุ่ม หรือตัวต่อตัว ทั้งนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน”
๓.๖ การติดตามและประเมินผลโดยผู้ตรวจราชการกรม และกองการเจ้าหน้าที่
๓.๗ สามารถสื ่ อ สาร เชื ่ อ มโยง และแลกเปลี ่ย นข้ อ มู ล การเรี ย นรู้ ไ ด้ ท างเพจ Coaching &
Mentoring at CDD
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๔. ผลการดําเนินงาน
ผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
๔.๑ ทำให้ บ ุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ แ ละสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ องค์ ก ร หั ว หน้ า งาน
เพื่อนร่วมงาน และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้เป็นอย่างดี
๔.๒ ทำให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการทำงานและแนวทางในการดำรงชีวิต และหนทางแห่งความสำเร็จในการทำงานโดยมีการบูรนาการองค์ความรู้
สู่การนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔.๓ ทำให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสุขในการทำงาน เป็นคนกล้า
แสดงออก ทำงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของการปฏิบัติงาน
๕. สรุปผลการการดำเนินงาน
จากการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยงทำให้บุคลากรบรรจุใหม่
๕.๑ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการสอนแนะงานนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
อย่างมี ประสิทธิภาพ
๕.๒ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางสังคม ทำบุคลากรบรรจุใหม่ได้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงการนำไป
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๕.๓ ทำให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้า
กับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ รวมถึงการทำงานเป็นทีม
๕.๔ ระดับ ความสำเร็จ ของงานบุคลากรบรรจุใหม่ ในตำแหน่ งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงาน สูงกว่าความคาดหวังมาก ทั้งในส่วนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
๕๕ บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการโครงการฯ คือ
-

ภาคผนวก

การสอนงาน
แผนบริหารความเสี่ยงฐานข้อมูลและสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๖๓
**************************************************
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดําเนินงานของหน่วยงานในการบริหาร
จัดการ การจัดเก็บข้อมูล การกำหนดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และวิธีการปฏิบัติงานระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศต่าง ๆ การจัดทำและพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในภาพรวมมุ่งหวั งให้ ร ะบบ
สารสนเทศช่วยในการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น แต่การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ย่อมมีความเสี่ยงหลายประการด้วยกันซึ่ งการวางแผนและการบริ ห ารความเสี ่ยง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญและควรมีการเตรียมการที่ดี
หากหน่วยงานไม่มีการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รัดกุม
เพียงพอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานได้ ทั้งในด้านการ พั ฒนาระบบ
ราชการ บุคลากร ความคุ้มค่าทางงบประมาณดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศจะต้อง
มีทั้งการวางแผน การประเมินทั้งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถประเมิน
เป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพได้ กระบวนการที่ใช้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
โดยสอนแนะบุคลากรบรรจุใหม่ให้ทราบถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
๑. ความเสี่ยงในเรื่องของจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับแผนงาน/ โครงการ
และองค์กร (Planning and Organization) ซึ่งควรให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ได้
ตามมาตรฐานของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ ั ด หาและติ ด ตั ้ง อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ( Acquisition and
Implementation) ให้เหมาะสมตามลักษณะของโครงการและเหมาะสมกับงบประมาณ
๒. ความเสี่ยงในเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Support) ซึ่งลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในกรณี ได้แก่
(๑) การบำรุงรักษาและลดความเสี่ยง
- มีการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงมีการรับประกันความเสียหายจากผู้ขาย และการดูแลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
- ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- การใช้แผนซีดีหรือ Handy Drive ควรตรวจสอบไวรัสก่อนใช้ทุกครั้ง
- การตรวจสอบและดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจำสม่ำเสมอ
- ควรปัดฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่อยู่เสมอ เพราะเมื่อมีฝุ่นเข้าสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์มาก ๆ จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ร้อนจัดได้ง่ายเป็นสาเหตุของอาการเครื่องค้าง หรือเครื่องรวนได้
- การจัดทำคู่มือผู้ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การสำรองข้อมูล (Backup) ข้อมูลระบบสารสนเทศ
- การบำรุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละอุ ปกรณ์ ต่ อ พ่ ว ง ได้ แ ก่ ระบบปฏิ บ ั ติการ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และประสิทธิผลของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
/(2) การรักษา ...

(๒) การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
- กำหนดขั ้ น ตอนหรื อ วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ใ นการตรวจสอบการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ในลักษณะที่ผิดปกติจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ทำการทดสอบ System Software เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
การใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยเช่น โปรแกรม Personal Firewall, Antivirus
- กำหนดบุคคลรับผิดชอบในการกำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่าง ๆ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างชัดเจน

รูปภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ
บุคลากรบรรจุใหม่ดำเนินการออบแบบป้ายโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ

บุคลากรบรรจุใหม่ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอใช้สถานที่

บุคลากรบรรจุใหม่ถ่ายภาพ ทำข่าวกิจกรรมของหน่วยงานเพือ่ ประชาสัมพันธ์ ในสือ่ ต่าง ๆ

บุคลากรบรรจุใหม่ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาพื้นทีศ่ ูนย์ฯ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

