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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ศท-02 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง 
การตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพ่ือใช้ระบบเครือข่ายและระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 

 
 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565
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1. วัตถุประสงค์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลสามารถให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด  
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

2. ขอบเขต   

การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคลลสำหรับเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ในการเข้าใช้ระบบเครือข่าย และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีระบบตรวจสอบและยืนยัน
ตัวบุคคลเพื่อใช้เข้าถึงระบบเครือข่าย และระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้เข้าถึงระบบ
เครือข่าย และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ระบบปฏิบัติการของระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่
ติดตั้งเป็นเวอร์ชั่นเก่า และใกล้ถึงกำหนดการเลิกสนับสนุน 
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องจัดซื้อลิขสิทธิ์
ระบบปฏิบัติการใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และให้ได้รับ 
การสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หากเกิดปัญหา 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบ
ตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับระบบตรวจสอบและยืนยันตัว
บุคคลได้ภายในเวลาที่กำหนด 

ภายใน 4 ชั่วโมง 

5. ระบบติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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6. ผังกระบวนการ 
 

เจ้าหน้าที่/หน่วยงานใน
สังกัด สป.ยธ. 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บห. ผอ.ศท. คส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ยังไม่ม ี

มีอยู่แล้ว 

1. กรอกแบบฟอร์ม

คำขอใช้บริการ

เครือข่าย และอีเมล 

แนบสำเนาบตัร

ประชาชน พร้อมทำ

บันทึกข้อความมายัง 

ศท. 

2. รับหนังสือ 

เสนอ ผอ.ศท. 

พิจารณา 

 

3. ผอ.ศท. 

มอบ คส. 

6. ตรวจสอบ

ช่ือผู้ใช้งาน 

7. ปรับปรุงข้อมูล

ผู้ใช้งานในระบบ 

AD 

4. รับหนังสือ 5. ตรวจสอบเอกสาร 

8. กำหนดช่ือผู้ใช้งานและรหสัผ่านใน

ระบบ AD และ Microsoft Exchange 

9. ทำเอกสารแจ้งช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 10. ได้รับแจ้งผลการขอ

ใช้บริการ 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
วิธีการควบคุม 

คุณภาพ 
บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการเครือข่าย 
และอีเมล แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อม
ทำบันทึกข้อความมายัง 

เจ้าหน้าที/่หน่วยงานใน
สังกัด สป.ยธ. ผู้มีความ
ประสงค์ขอใช้บริการ 

10 นาที  แบบขอใช้บริการ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต 
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

 

2 รับหนังสือ เสนอ ผอ.ศท. พิจารณา เจ้าหน้ากลุ่มงาน บห. 5 นาที    
3 ผอ.ศท. มอบ คส. ผอ.ศท. 5 นาที    

4 รับหนังสือ เจ้าหน้าที่ คส. 5 นาที    
5 ตรวจสอบเอกสารคำขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่ คส. 5 นาที    
6 ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ คส. 5 นาที    
7 ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ AD เจ้าหน้าที่ คส. 5 นาที    
8 กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในระบบ AD เจ้าหน้าที่ คส. 10 นาที    
9 ทำเอกสารแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ คส. 5 นาที    
10 ได้รับแจ้งผลการขอใช้บริการ เจ้าหน้าที/่หน่วยงานใน

สังกัด สป.ยธ. ผู้มีความ
ประสงค์ขอใช้บริการ 

5 นาที    
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8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 

บันทึกข้อความ/หนังสือราชการ ขอใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
ยุติธรรม 

10 ปี 10 ปี 

แบบขอใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

10 ปี 10 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กระดาษ  

ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล ระบบ Active Directory  
ระบบบริหารจัดการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

โปรแกรม Microsoft Exchange  

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน

คอมพิวเตอร์  
-  โปรแกรมจัดการสำนักงาน 
-  มีความรู้ในเบื้องต้นในการใช้งาน 

ระบบบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ AD  
     - มีความรู้ในเบื้องต้นในการใช้งานระบบ 
Microsoft Exchange 

1.หลักสูตรการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows Server 2012  
2.หลักสูตการใช้งานรระบบ 
Microsoft Active Directory 
3.หลักสูตรการใช้งานระบบ 
Microsoft Exchange 
Server 2013 
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