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                                                     วนัที�.............../...................../.............

ทอ้งถิ�นจงัหวดัรบัรองรายชื�อผูข้อใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�น

ลงนาม.....................................................................
       (.................................................................)

                                       ตาํแหน่ง ทอ้งถิ�นจงัหวดั.................................................

สาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดั....................................................................

แบบฟอรม์รายชือผูข้อใชง้านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์� (E-mail) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น
(เฉพาะขา้ราชการในสงักดักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น)

ลาํดบัที� ชือ� -นามสกลุ (ภาษาไทย) ตาํแหน่งชือ� -นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)



สิ�งที�สง่มาดว้ย 2

1 กาํแพงเพชร เหนือ 19 กรกฎาคม 2553
2 ชยันาท เหนือ 20 กรกฎาคม 2553
3 เชยีงราย เหนือ 21 กรกฎาคม 2553
4 เชยีงใหม่ เหนือ 22 กรกฎาคม 2553
5 ตาก เหนือ 23 กรกฎาคม 2553
6 นครสวรรค์ เหนือ 23 กรกฎาคม 2553
7 น่าน เหนือ 26 กรกฎาคม 2553
8 พะเยา เหนือ 26 กรกฎาคม 2553
9 พจิติร เหนือ 27 กรกฎาคม 2553
10 พษิณุโลก เหนือ 28 กรกฎาคม 2553
11 เพชรบูรณ์ เหนือ 29 กรกฎาคม 2553
12 แพร่ เหนือ 30 กรกฎาคม 2553
13 แมฮ่่องสอน เหนือ 30 กรกฎาคม 2553
14 ลาํปาง เหนือ 2 สงิหาคม 2553
15 ลาํพนู เหนือ 2 สงิหาคม 2553
16 สุโขทยั เหนือ 3 สงิหาคม 2553
17 อตุรดติถ์ เหนือ 4 สงิหาคม 2553
18 อทุยัธานี เหนือ 5 สงิหาคม 2553
19 กระบี6 ใต ้ 19 กรกฎาคม 2553
20 ชมุพร ใต ้ 20 กรกฎาคม 2553
21 ตรงั ใต ้ 21 กรกฎาคม 2553
22 นครศรธีรรมราช ใต ้ 22 กรกฎาคม 2553
23 นราธวิาส ใต ้ 23 กรกฎาคม 2553
24 ปตัตานี ใต ้ 23 กรกฎาคม 2553
25 พงังา ใต ้ 26 กรกฎาคม 2553
26 พทัลุง ใต ้ 26 กรกฎาคม 2553
27 ภเูกต็ ใต ้ 27 กรกฎาคม 2553
28 ยะลา ใต ้ 28 กรกฎาคม 2553

ชือผูป้ระสานงาน� เบอรโ์ทรศพัท์

แผนการดําเนินการตดิตงัอปุกรณ์และระบบรกัษาความปลอดภยั*

 ตามโครงการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัและบนัทกึการใชง้าน (Log) เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
ของสาํนักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดั จาํนวน 75 จงัหวดั 

ลาํดบัที� จหัวดั ภาค วนัที�ดําเนินการตดิตงัอปุกรณ์*
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ชือผูป้ระสานงาน� เบอรโ์ทรศพัท์

แผนการดําเนินการตดิตงัอปุกรณ์และระบบรกัษาความปลอดภยั*

 ตามโครงการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัและบนัทกึการใชง้าน (Log) เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
ของสาํนักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดั จาํนวน 75 จงัหวดั 

ลาํดบัที� จหัวดั ภาค วนัที�ดําเนินการตดิตงัอปุกรณ์*

29 ระนอง ใต ้ 29 กรกฎาคม 2553
30 สงขลา ใต ้ 30 กรกฎาคม 2553
31 สตูล ใต ้ 30 กรกฎาคม 2553
32 สุราษฏรธ์านี ใต ้ 2 สงิหาคม 2553
33 กาฬสนิธุ ์ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 กรกฎาคม 2553
34 ขอนแก่น ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 กรกฎาคม 2553
35 ชยัภมูิ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 21 กรกฎาคม 2553
36 นครพนม ตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 กรกฎาคม 2553
37 นครราชสมีา ตะวนัออกเฉียงเหนือ 23 กรกฎาคม 2553
38 บรุรีมัย ์ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 23 กรกฎาคม 2553
39 มหาสารคาม ตะวนัออกเฉียงเหนือ 26 กรกฎาคม 2553
40 มกุดาหาร ตะวนัออกเฉียงเหนือ 26 กรกฎาคม 2553
41 ยโสธร ตะวนัออกเฉียงเหนือ 27 กรกฎาคม 2553
42 รอ้ยเอด็ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 28 กรกฎาคม 2553
43 เลย ตะวนัออกเฉียงเหนือ 29 กรกฎาคม 2553
44 ศรสีะเกษ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 กรกฎาคม 2553
45 สกลนคร ตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 กรกฎาคม 2553
46 สุรนิทร ์ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สงิหาคม 2553
47 หนองคาย ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สงิหาคม 2553
48 หนองบวัลาํภู ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 สงิหาคม 2553
49 อาํนาจเจรญิ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 สงิหาคม 2553
50 อดุรธานี ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 สงิหาคม 2553
51 อบุลราชธานี ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 สงิหาคม 2553
52 จนัทบรุี ตะวนัออก 19 กรกฎาคม 2553
53 ฉะเชงิเทรา ตะวนัออก 20 กรกฎาคม 2553
54 ชลบรุี ตะวนัออก 21 กรกฎาคม 2553
55 ตราด ตะวนัออก 22 กรกฎาคม 2553
56 นครนายก ตะวนัออก 23 กรกฎาคม 2553
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ชือผูป้ระสานงาน� เบอรโ์ทรศพัท์

แผนการดําเนินการตดิตงัอปุกรณ์และระบบรกัษาความปลอดภยั*

 ตามโครงการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัและบนัทกึการใชง้าน (Log) เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
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ลาํดบัที� จหัวดั ภาค วนัที�ดําเนินการตดิตงัอปุกรณ์*

57 ปราจนีบรุี ตะวนัออก 23 กรกฎาคม 2553
58 ระยอง ตะวนัออก 26 กรกฎาคม 2553
59 สระแกว้ ตะวนัออก 26 กรกฎาคม 2553
60 กาญจนบรุี กลาง 12 กรกฎาคม 2553
61 นครปฐม กลาง 13 กรกฎาคม 2553
62 นนทบรุี กลาง 6 กรกฎาคม 2553
63 ปทมุธานี กลาง 7 กรกฎาคม 2553
64 ประจวบคีรขีนัธ์ กลาง 16 กรกฎาคม 2553
65 พระนครศรอียุธยา กลาง 16 กรกฎาคม 2553
66 เพชรบรุี กลาง 19 กรกฎาคม 2553
67 ราชบรุี กลาง 19 กรกฎาคม 2553
68 ลพบรุี กลาง 20 กรกฎาคม 2553
69 สมทุรปราการ กลาง 21 กรกฎาคม 2553
70 สมทุรสงคราม กลาง 22 กรกฎาคม 2553
71 สมทุรสาคร กลาง 23 กรกฎาคม 2553
72 สระบรุี กลาง 23 กรกฎาคม 2553
73 สงิหบ์รุี กลาง 26 กรกฎาคม 2553
74 สุพรรณบรุี กลาง 26 กรกฎาคม 2553
75 อ่างทอง กลาง 27 กรกฎาคม 2553

หมายเหต ุ หากกาํหนดวนัดงักลา่วมกีารเปลี6ยนแปลงทางบรษิทัผูต้ดิต ัAงอปุกรณแ์ละระบบฯ จะแจง้กบัผูป้ระสานงานลว่งหนา้
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เอกสารตรวจรบัการตดิตงัอปุกรณ์ระบบรกัษาความปลอดภยัและบนัทกึการใชง้าน & (Log) 
ตามโครงการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัและบนัทึกการใชง้าน (Log) เครอืข่าย
คอมพวิเตอรข์องสาํนักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดั จาํนวน 75 จงัหวดั 

ขอ้มลูท ั �วไป 
สาํนกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดั............................................................................................................................... 
ชี�อผูป้ระสานงาน......................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์............................................................................................................................................................................ 
วนัที�ตดิต ั%ง..................................................................................................................................................................................  
รายการอปุกรณ์ 
1. อปุกรณร์กัษาความปลอดภยั (Firewall)  ยี�หอ้ Fotinet  รุ่น Fortigate 50B         S/N……………………………………………… 
2. อปุกรณบ์นัทกึการใชง้านเครอืข่าย (Log)  ยี�หอ้ Fotinet  รุ่น Fortianalyzer 100C  S/N……………………………………………… 
3. คู่มอืการใชง้านและวธิีการดูแลรกัษาอปุกรณ์ � ม ี � ไมม่ ี
4. CD-ROM แนะนาํการใชง้านสาํหรบัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  � ม ี � ไมม่ ี
การติดตงั& ระบบและอปุกรณ์ 
1. ตดิตั%งอปุกรณ์ในตู ้Rack  � เรยีบรอ้ย � ไมเ่รยีบรอ้ย 
2. ตดิตั%งโปรแกรมควบคุมคอมพวิเตอรร์ะยะไกล (Team Viewer)  
   บนเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�จดัเตรียมไว ้   � เรยีบรอ้ย � ไมเ่รยีบรอ้ย 

3. มชีื�อบรษิทัและเลขหมายโทรศพัทต์ดิที�อุปกรณ์  � เรยีบรอ้ย � ไมเ่รยีบรอ้ย 
แนะนําวิธีการใชง้านและการดูแลระบบ 
1. แนะนาํอปุกรณแ์ต่ละชนิด       � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี 

2. แนะนาํวธิีการใชง้านและดูแลรกัษาระบบ    � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี

3. แนะนาํข ั%นตอนการใชง้านระบบ     � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี

4. แนะนาํการเชื�อมต่ออปุกรณเ์ขา้กบัระบบ    � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี

5. แนะนาํการสรา้งและแกไ้ขผูเ้ขา้ใชง้าน (Username และ Password)  � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี

6. แนะนาํวธิีการตรวจสอบการเขา้ใชง้านเครอืข่าย (Log)    � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี

7. แนะนาํการใชง้านโปรแกรมควบคุมคอมพวิเตอรร์ะยะไกล (TeamViewer)  � ม ี(� เขา้ใจ� ไมเ่ขา้ใจ)      � ไมม่ ี

ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

ผูดู้แลการตดิตั%งระบบและอุปกรณ์ 
 

................................................................... 
(..................................................................) 
ตาํแหน่ง......................................................... 

        วนัที�...................../....................../.................. 

 
 

  ................................................................... 
   (..................................................................) 

         ตาํแหน่ง  ทอ้งถิ�นจงัหวดั................................... 
         วนัที�...................../....................../.................... 
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