คูมือการล็อกอิน

เพื่อเขาสูระบบระบุตัวตนของผูใชงานอินเทอรเน็ต

คูมือการล็อกอินเพื่อเขาสูระบบระบุตัวตนของผูใชงานอินเทอรเน็ต

---------------------กรมการพัฒนาชุมชน ติดตั้งอุปกรณ Firewall ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีวตั ถุประสงคเพื่อ
1. ปองกันการคุกคามและการโจรกรรมในทางอิเล็กทรอนิกส
2. ใหการใชอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่สํานักงานฯ ปลอดภัยจากการลอลวงของมิจฉาชีพ ผานสื่อออนไลน
หลายรูปแบบ
3. ใหมีการระบุตัวตนของผูใชอินเทอรเน็ต ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑ การเก็บ รักษาขอมูล จราจรทางคอมพิ วเตอรของผูให บ ริการ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ว าดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 25๖0
4. ใหการบริการอินเทอรเน็ตจากระยะไกล ทําไดโดยผานเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ผังแสดงการทํางาน

-๒-

การเขาใชงาน
- บราวเซอรจะเปดมายังหนาล็อกอิน ใหกรอกชื่อและรหัสประจําตัวผูใช

- กรอกชื่อและรหัสผานแลว ใหกดที่ปุม Login

-๓-

-๔-

- ประเด็นขอสงสัย/ปญหา
๑. หากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงโยกยายเจาหนาที่ จําเปนตองแจงกรมการพัฒนาชุมชน
ดําเนินการเพิ่ม/แกไขทะเบียนผูใชงานและรหัสผานใหมหรือไม ?
คําตอบ ทะเบียนผูใชงานและรหัสผาน เปนฐานขอมูลบุคลากรของกรมฯ ซึ่งไดขอมูลมาจากกองการ
เจาหนาที่ (DPIS Database) ดังนั้น แมมีการโยกยายก็สามารถใชรหัสผูใชงานและรหัสผานไดเหมือนเดิม ยกเวน
ขาราชการใหม เจาหนาที่หรือพนักงานราชการ ลูกจาง ที่ไมมีขอมูลในฐานขอมูลของกองการเจาหนาที่ กรณีนี้
จะต องแจ งขอมูล เจ าหน าที่ เพื่อให กรมฯ เพิ่มขอมูลลงในทะเบี ย นผู ใช งาน นอกจากนี้ กรมฯ ยั งได ส รางรหั ส
ผูใชงานและรหัสผานสําหรับการฝกอบรม/ผูมาติดตอดวย
๒. สามารถเปลี่ยนรหัสผานเองไดหรือไม ?
คําตอบ เพื่อใหงายตอการใชงานและการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่นๆ กรมฯ จึงไดกําหนดผูใชงานเปน
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และรหั สผาน เป นวันเดือนป เกิด แต กรมฯ จะทําลิงกเพื่อใหผูใชงานสามารถ
เปลี่ยนรหัสผานไดเองในภายหลัง ประมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. เมื่อไมไดอยูหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานาน จะตองล็อกอินเขาสูระบบทุกครั้งหรือไม ?
คํ า ตอบ เพื่ อ ความสะดวกต อ การใช ง าน กรมฯ จึ ง กํ าหนดให มี ก ารล็ อ กอิ น เข า สู ร ะบบทุ ก ๑ วั น
(๒๔ ชั่วโมง) นับจากเวลาที่หยุดใชงานอินเทอรเน็ตลาสุด โดยระบบจะตัดการเชื่อมตออัตโนมัติ (ออกจากระบบ)
หรือเมื่อผูใชงานกดปุมออกจากระบบเอง จะตองทําการล็อกอินเขาสูระบบใหมทุกครั้ง
๔. หากจะ Log Out ออกจากระบบจะตองดําเนินการอยางไร ?
คําตอบ ผูใชงานสามารถทําการออกจากระบบได โดยการพิมพ URL ที่ชอง Address คือ https://cdd
ตัวยอจังหวัด๓ตัวตามมาตรฐาน.watchguard.in.th:4100 ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร ซึ่งจะปรากฏหนาจอ
และมีปุมใหคลิกออกจากระบบ (รายละเอียดตามแนบทาย)
๕. กรมฯ จะเริ่มเปดใชงานระบบเมือ่ ไหร ?
คําตอบ กรมฯ จะเปดใหใชงานตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๖. ใครบางที่สามารถ Log in เขาใชงานระบบได
คําตอบ ปจจุบันขอมูลในระบบเปนขอมูลที่มาจากกองการเจาหนาที่ (DPIS Database) ดังนั้น
เจาหนาที่ทุกตําแหนงไมวาจะเปนระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ก็สามารถ Log in ผานระบบนี้ได
๗. การเปด - ปดระบบไฟฟาของสํานักงาน สามารถปดอุปกรณไดหรือไม
คําตอบ ขึ้นอยูกับนโยบายของสํานักงานวาจะปดหรือไม ถาตองปดมีขั้นตอนดังนี้
๑) ปดปุม เปด - ปด หลังอุปกรณ Firewall ทุกครั้งกอนดําเนินการปดคัทเอาทสํานักงาน
๒) ปดปุม เปด - ปด ดานหนาอุปกรณ UPS ทุกครั้งกอนดําเนินการปดคัทเอาทสํานักงาน

-๕๘. ลักษณะการเชื่อมตอระบบอุปกรณ ณ ปจจุบันเปนอยางไร
คําตอบ

๑๐. หากมีปญหาการใชงานระบบ/อุปกรณ สามารถประสานงานไดที่
(๑) เจาหนาที่บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จํากัด (คูสัญญากรมฯ)
- นางสาวนฤมล ภูมี (ขนม) 087-708-7798
- นายศักดิ์ชัย สุวรรณทะ (บอย) 090-806-0148
(๒) เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
โทร. 0-2141-6252 , 0-2141-6281 , 0-2141-6282 , 0-2141-6283 ,
0-2141-6295
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๒๑

ลําดับ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

-๖url สําหรับ authen

url สําหรับการ log out

1

จังหวัดกระบี่

https://cddKBI.watchguard.in.th

https://cddKBI.watchguard.in.th:4100

2

จังหวัดกาญจนบุรี

https://cddKRI.watchguard.in.th

https://cddKRI.watchguard.in.th:4100

3

จังหวัดกาฬสินธุ

https://cddKSN.watchguard.in.th https://cddKSN.watchguard.in.th:4100

4

จังหวัดกําแพงเพชร

https://cddKPT.watchguard.in.th

5

จังหวัดขอนแกน

https://cddKKN.watchguard.in.th https://cddKKN.watchguard.in.th:4100

6

จังหวัดจันทบุรี

https://cddCTI.watchguard.in.th

7

จังหวัดฉะเชิงเทรา

https://cddCCO.watchguard.in.th https://cddCCO.watchguard.in.th:4100

8

จังหวัดชลบุรี

https://cddCBI.watchguard.in.th

9

จังหวัดชัยนาท

https://cddCNT.watchguard.in.th https://cddCNT.watchguard.in.th:4100

https://cddKPT.watchguard.in.th:4100
https://cddCTI.watchguard.in.th:4100
https://cddCBI.watchguard.in.th:4100

10 จังหวัดชัยภูมิ

https://cddCPM.watchguard.in.th https://cddCPM.watchguard.in.th:4100

11 จังหวัดชุมพร

https://cddCPN.watchguard.in.th https://cddCPN.watchguard.in.th:4100

12 จังหวัดเชียงราย

https://cddCRI.watchguard.in.th

https://cddCRI.watchguard.in.th:4100

13 จังหวัดเชียงใหม

https://cddCMI.watchguard.in.th

https://cddCMI.watchguard.in.th:4100

14 จังหวัดตรัง

https://cddTRG.watchguard.in.th https://cddTRG.watchguard.in.th:4100

15 จังหวัดตราด

https://cddTRT.watchguard.in.th

16 จังหวัดตาก

https://cddTAK.watchguard.in.th https://cddTAK.watchguard.in.th:4100

17 จังหวัดนครนายก

https://cddNYK.watchguard.in.th https://cddNYK.watchguard.in.th:4100

18 จังหวัดนครปฐม

https://cddNPT.watchguard.in.th https://cddNPT.watchguard.in.th:4100

19 จังหวัดนครพนม

https://cddNPM.watchguard.in.th https://cddNPM.watchguard.in.th:4100

20 จังหวัดนครราชสีมา

https://cddNMA.watchguard.in.th https://cddNMA.watchguard.in.th:4100

21 จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://cddNRT.watchguard.in.th https://cddNRT.watchguard.in.th:4100

22 จังหวัดนครสวรรค

https://cddNSN.watchguard.in.th https://cddNSN.watchguard.in.th:4100

23 จังหวัดนนทบุรี

https://cddNBI.watchguard.in.th

24 จังหวัดนราธิวาส

https://cddNWT.watchguard.in.th https://cddNWT.watchguard.in.th:4100

25 จังหวัดนาน

https://cddNAN.watchguard.in.th https://cddNAN.watchguard.in.th:4100

26 จังหวัดบึงกาฬ

https://cddBKN.watchguard.in.th https://cddBKN.watchguard.in.th:4100

27 จังหวัดบุรีรัมย

https://cddBRM.watchguard.in.th https://cddBRM.watchguard.in.th:4100

28 จังหวัดปทุมธานี

https://cddPTE.watchguard.in.th

29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ

https://cddPKN.watchguard.in.th https://cddPKN.watchguard.in.th:4100

https://cddTRT.watchguard.in.th:4100

https://cddNBI.watchguard.in.th:4100

https://cddPTE.watchguard.in.th:4100

-๗url สําหรับ authen

url สําหรับการ log out

30 จังหวัดปราจีนบุรี

https://cddPRI.watchguard.in.th

https://cddPRI.watchguard.in.th:4100

31 จังหวัดปตตานี

https://cddPTN.watchguard.in.th https://cddPTN.watchguard.in.th:4100

32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://cddAYA.watchguard.in.th https://cddAYA.watchguard.in.th:4100

33 จังหวัดพะเยา

https://cddPYO.watchguard.in.th https://cddPYO.watchguard.in.th:4100

34 จังหวัดพังงา

https://cddPNA.watchguard.in.th https://cddPNA.watchguard.in.th:4100

35 จังหวัดพัทลุง

https://cddPLG.watchguard.in.th https://cddPLG.watchguard.in.th:4100

36 จังหวัดพิจิตร

https://cddPCT.watchguard.in.th https://cddPCT.watchguard.in.th:4100

37 จังหวัดพิษณุโลก

https://cddPLK.watchguard.in.th

https://cddPLK.watchguard.in.th:4100

38 จังหวัดเพชรบุรี

https://cddPBI.watchguard.in.th

https://cddPBI.watchguard.in.th:4100

39 จังหวัดเพชรบูรณ

https://cddPNB.watchguard.in.th https://cddPNB.watchguard.in.th:4100

40 จังหวัดแพร

https://cddPRE.watchguard.in.th

https://cddPRE.watchguard.in.th:4100

41 จังหวัดภูเก็ต

https://cddPKT.watchguard.in.th

https://cddPKT.watchguard.in.th:4100

42 จังหวัดมหาสารคาม

https://cddMKM.watchguard.in.th https://cddMKM.watchguard.in.th:4100

43 จังหวัดมุกดาหาร

https://cddMDH.watchguard.in.th https://cddMDH.watchguard.in.th:4100

44 จังหวัดแมฮองสอน

https://cddMSN.watchguard.in.th https://cddMSN.watchguard.in.th:4100

45 จังหวัดยโสธร

https://cddYST.watchguard.in.th

https://cddYST.watchguard.in.th:4100

46 จังหวัดยะลา

https://cddYLA.watchguard.in.th

https://cddYLA.watchguard.in.th:4100

47 จังหวัดรอยเอ็ด

https://cddRET.watchguard.in.th

https://cddRET.watchguard.in.th:4100

48 จังหวัดระนอง

https://cddRNG.watchguard.in.th https://cddRNG.watchguard.in.th:4100

49 จังหวัดระยอง

https://cddRYG.watchguard.in.th https://cddRYG.watchguard.in.th:4100

50 จังหวัดราชบุรี

https://cddRBR.watchguard.in.th

https://cddRBR.watchguard.in.th:4100

51 จังหวัดลพบุรี

https://cddLRI.watchguard.in.th

https://cddLRI.watchguard.in.th:4100

52 จังหวัดลําปาง

https://cddLPG.watchguard.in.th https://cddLPG.watchguard.in.th:4100

53 จังหวัดลําพูน

https://cddLPN.watchguard.in.th https://cddLPN.watchguard.in.th:4100

54 จังหวัดเลย

https://cddLEI.watchguard.in.th

https://cddLEI.watchguard.in.th:4100

55 จังหวัดศรีสะเกษ

https://cddSSK.watchguard.in.th

https://cddSSK.watchguard.in.th:4100

56 จังหวัดสกลนคร

https://cddSNK.watchguard.in.th https://cddSNK.watchguard.in.th:4100

57 จังหวัดสงขลา

https://cddSKA.watchguard.in.th

58 จังหวัดสตูล

https://cddSTN.watchguard.in.th https://cddSTN.watchguard.in.th:4100

ลําดับ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

https://cddSKA.watchguard.in.th:4100
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59 จังหวัดสมุทรปราการ

https://cddSPK.watchguard.in.th

https://cddSPK.watchguard.in.th:4100

60 จังหวัดสมุทรสงคราม

https://cddSKM.watchguard.in.th https://cddSKM.watchguard.in.th:4100

61 จังหวัดสมุทรสาคร

https://cddSKN.watchguard.in.th https://cddSKN.watchguard.in.th:4100

62 จังหวัดสระแกว

https://cddSKW.watchguard.in.th https://cddSKW.watchguard.in.th:4100

63 จังหวัดสระบุรี

https://cddSRI.watchguard.in.th

https://cddSRI.watchguard.in.th:4100

64 จังหวัดสิงหบุรี

https://cddSBR.watchguard.in.th

https://cddSBR.watchguard.in.th:4100

65 จังหวัดสุโขทัย

https://cddSTI.watchguard.in.th

https://cddSTI.watchguard.in.th:4100

66 จังหวัดสุพรรณบุรี

https://cddSPB.watchguard.in.th

https://cddSPB.watchguard.in.th:4100

67 จังหวัดสุราษฎรธานี

https://cddSNI.watchguard.in.th

https://cddSNI.watchguard.in.th:4100

68 จังหวัดสุรินทร

https://cddSRN.watchguard.in.th https://cddSRN.watchguard.in.th:4100

69 จังหวัดหนองคาย

https://cddNKI.watchguard.in.th

70 จังหวัดหนองบัวลําภู

https://cddNBP.watchguard.in.th https://cddNBP.watchguard.in.th:4100

71 จังหวัดอางทอง

https://cddATG.watchguard.in.th https://cddATG.watchguard.in.th:4100

72 จังหวัดอํานาจเจริญ

https://cddACR.watchguard.in.th https://cddACR.watchguard.in.th:4100

73 จังหวัดอุดรธานี

https://cddUDN.watchguard.in.th https://cddUDN.watchguard.in.th:4100

74 จังหวัดอุตรดิตถ

https://cddUTT.watchguard.in.th https://cddUTT.watchguard.in.th:4100

75 จังหวัดอุทัยธานี

https://cddUTI.watchguard.in.th

76 จังหวัดอุบลราชธานี

https://cddUBN.watchguard.in.th https://cddUBN.watchguard.in.th:4100

ลําดับ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

https://cddNKI.watchguard.in.th:4100

https://cddUTI.watchguard.in.th:4100

บบคำขอ Username ละ Password สำหรับขຌำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/ลูกจຌำงประจำ/ลูกจຌำงชัไวครำว
พืไอชือไ มสู ครือขำยอินทอร์นใตของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ขียนทีไ....................................................
...............................................................
...............................................................
วันทีไ...............ดือน..................................พ.ศ....................
รืไอง

ขอ Username ละ Password พืไอชืไอมสูครือขำยอินทอร์นใตของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด

รียน ผูຌอำนวยกำรศูนย์สำรสนทศพืไอกำรพัฒนำชุมชน
ดຌวย สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด...............................................มีควำมประสงค์ขอ Username ละ
Password สำหรับ นำย/นำง/นำงสำว..................................................นำมสกุล..................................................
ตำหนง.........................................................................................ิขຌำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/ลูกจຌำงประจำ/
ลูกจຌำงชัไวครำวี กลุมงำน/ฝ่ำย...............................................................................................................................
ลขประจำตัวประชำชน

-

-

-

-

วัน/ดือน/ปีกิด..................................................
จึงรียนมำพืไอปรดพิจำรณำ
ิลงชืไอี..................................................................
ิ..................................................................ี
ตำหนง พัฒนำกำรจังหวัด...............................
หมำยหตุ
ํ. วัน/ดือน/ปีกิด ฿หຌกรอกป็นตัวลข ชน กิดวันทีไ ํ มกรำคม โ5โใ ฿หຌกรอกป็น เแเแโ5โใ
๎. หำกบุคคลดังกลำวลำออก/พຌนจำกกำรปฏิบัติหนຌำทีไ ขอ฿หຌจังหวัดจຌงยกลิกสิทธิ์ ถึงศูนย์สำรสนทศ
ดยทันที
๏. สำมำรถสงบบคำขอฯ เดຌทำงระบบ OA ของจຌำหนຌำทีไกลุมงำนพัฒนำระบบครือขำย ศูนย์สำรสนทศ
พืไอกำรพัฒนำชุมชน
ศูนย์สำรสนทศพืไอกำรพัฒนำชุมชน
กลุมงำนพัฒนำระบบครือขำย
ทร. เ-โแไแ-6โ5โ ุ 0-2141-6281 ุ เ-โแไแ-6โ่โ ุ เ-โแไแ-6283 ุ เ-โแไแ-6โ95
ทรสำร ์-๎ํ๐๏-๔๕๎ํ

กรมกำรพัฒนำชุมชน : สรຌำงชุมชน฿หຌขຌมขใง ศรษฐกิจฐำนรำกมันไ คง

