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บทที่ ๕ งาน/แผนงาน/โครงการ………………………………………………………………………………………………………..๒๕ 
ผนวก 
        ก ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
        ข การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองทัพไทย (SWOT Analysis) 
        ค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองบัญชาการกองทัพไทย (SWOT Analysis)  
        ง ตารางประสานสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย 
        จ บทบาท และหน้าที่ของ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)  
        ฉ ส าเนา ค าสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๔๔/๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหาร 
           จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ลง ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  ความเป็นมา 
 กองทัพไทย ได้ปฏิบัติตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖) โดยจัดท า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารของ กองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด) ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙) และ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓ 
- ๒๕๕๖) ขึ้นรองรับตามล าดับ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ แผนแม่บทฯ ของ กองทัพไทย ฉบับที่ ๒ จะ
สิ้นสุดลงตามระยะเวลา กองทัพไทย จึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย 
และ กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ขึ้นภายใตก้รอบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับประเทศ ดังนี้  

 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(National ICT Policy Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐ : ICT ๒๐๒๐) 

 แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน (ASEAN ICT Master 
Plan) 

 ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
 แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 แผนปฏิบัติราชการกองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (PMQA) 
 ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) 
 แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย 
 พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ก าหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพ
ไทย ในอีก ๕ ปีข้างหน้า เพื่อ 
       ๑.๒.๑  ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กองทัพไทย ใน
ส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
        ๑.๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และแผนงาน
ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย 



๒ 
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๑.๓ โครงสร้างการจัดหน่วย 
       ๑.๓.๑ กองทัพไทย 
         ๑.๓.๑.๑  การจัด 
   กองทัพไทย มีภารกิจและมีโครงสร้างการจัดตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๑๕ และ ๑๗ ดังนี้ 
   มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ว่า “กองทัพไทยมีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพไทย การป้องกัน
ราชอาณาจักร และการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังทหาร ตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้
บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” 
    มาตรา ๑๗ บัญญัติให้ กองทัพไทย มีโครงสร้างการจัดดังนี้ 
                            - กองบัญชาการกองทัพไทย 
                                - กองทัพบก 
                                - กองทัพเรือ 
                                - กองทัพอากาศ 
                                - และส่วนราชการอ่ืนตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
 

 
แผนภาพ โครงสร้างการจัดกองทัพไทย 

 
  ๑.๓.๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ กองทัพไทย 
   ๑.๓.๑.๒.๑ วิสัยทัศน์ของ กองทัพไทย 
    กองทัพไทย เป็นกองทัพชั้นน าในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน 
                          ๑.๓.๑.๒.๒ พันธกิจของ กองทัพไทย 
                                   - ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                                   - พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นน าใน
อาเซียน 



๓ 
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                                   - เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
    - ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพ่ือธ ารงเกียรติ
และศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในประชาคมโลก 
    - คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
    - พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาส าคัญของชาติ 
   ๑.๓.๑.๒.๓ ค่านิยมของ กองทัพไทย 
                                    ทหารอาชีพ ความมุ่งม่ันในการท าดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความ
เป็นผู้น าซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 
    จงรักภักดี น้อมน าพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามค าสัตย์ปฏิญาณเป็นที่
ไว้วางใจในงานที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
    กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยใน
สิ่งผิด ยอมรับค าวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
    ท างานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มี
การท างานร่วมกันสื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
  ๑.๓.๑.๓ ค่านิยมองค์การ : RTARF 
   R = Respect  หมายถึง  ความจงรักภักดี และการปฏิบัติตามค าสั่งอย่าง 
         เคร่งครัด 
   T = Teamwork  หมายถึง  การปฏิบัติการร่วม 
   A = Altruism  หมายถึง  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
   R = Responsibility   หมายถึง  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามสังคม 
                      F = Faith         หมายถึง  การสร้างความเชื่อถือศรัทธา 
 
 ๑.๓.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย 
  ๑.๓.๒.๑ การจัด 
   กองบัญชาการกองทัพไทย มีการจัดส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน
ราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๕๒ ก าหนดให้  กองบัญชาการกองทัพไทย จัดส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๗ ส่วนราชการ จึงได้จัดกลุ่ม
ของส่วนราชการเป็น ๕ ส่วน ตามภารกิจและความรับผิดชอบ คือ ส่วนบังคับบัญชา ส่วนเสนาธิการร่วม ส่วน
ปฏิบัติการ ส่วนกิจการพิเศษ และส่วนการศึกษา 
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แผนภาพ โครงสร้างการจัดกองทัพไทย 

 
  ๑.๓.๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
   ๑.๓.๒.๒.๑ วิสัยทัศน์ของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
    กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นน าในการอ านวยการการ
ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 
   ๑.๓.๒.๒.๒ พันธกิจของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
    - ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    - อ านวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
    - สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ 
และการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
    - เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
    - สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลัก
มนุษยธรรม และสันติวิธีปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพ่ือธ ารงเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมโลก 
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   ๑.๓.๒.๒.๓ ค่านิยมของ กองบัญชาการกองทัพไทย  
    ทหารอาชีพ ความมุ่งม่ันในการท าดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความ
เป็นผู้น าซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 
    จงรักภักดี น้อมน าพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามค าสัตย์ปฏิญาณเป็นที่
ไว้วางใจในงานที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
    กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิดข้ึน ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผย
ในสิ่งผิด ยอมรับค าวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
    ท างานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มี
การท างานร่วมกันสื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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บทท่ี ๒ 
กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ด้าน ICT 

 
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแนวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซึ่ง
น ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๒.๑  แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน (ASEAN ICT 
Master Plan) 
 แผนแมบ่ทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ (ASEAN 
ICT Master Plan 2010-2015) คือ แผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ริเริ่มจากการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ครั้งที่ ๘ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่ได้มีการลงมติให้มีการจัดท าโครงการแม่บทขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางกิจกรรมความ
ร่วมมือด้าน ICT และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน
จากกองทุน ICT อาเซียน (ASEAN ICT Fund)  ต่อมาในการประชุม TELMIN เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้มีการลง
นามรับรองและประกาศใช้ ASEAN ICT Master Plan ๒๐๑๐-๒๐๑๕ ส าหรับขับเคลื่อนและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอาเซียนในระยะ ๕ ปีอย่างเป็นทางการ 
 ASEAN ICT Master Plan ๒๐๑๐-๒๐๑๕ คือแผนแบบเบ็ดเสร็จที่มีการระบุยุทธศาสตร์ แผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย และระยะเวลาในการด าเนินการอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดเป้าหมายกว้างๆ อยู่ ๔ 
ประการ คือ 
 ๒.๑.๑ ยกระดับ ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก          
 ๒.๑.๓ ท าให้ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 ๒.๑.๔ ให้ ICT มีส่วนช่วยในการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน  
 แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) เป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การท าธุรกิจเพ่ือที่จะดึงดูดการค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจใน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชน (People 
empowerment and engagement) เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชนผ่านการเข้าถึง ICT อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม ในราคาที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างนวัตกรรม (Innovation) คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ รวมทั้งการส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนในอาเซียน รวมทั้ง การบริหาร
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จัดการและบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา และระบบเตือนภัยพิบัติ (Disaster Management) ให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) เป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้มีทักษะและความสามารถด้าน ICT เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ICT และช่วย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในภาคเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การลดช่องว่างทางด้านดิจิตอล (Bridging The Digital Divide) เพ่ือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการน า ICT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเพ่ือสร้างอาชีพ 

 
๒.๒  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(National ICT Policy Framework 2011 - 2020 : ICT 2020) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ จัดท านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) เพ่ือการก าหนดทิศทางการพัฒนา ICT ของประ
ไทยในระยะ ๑๐ ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ของโลก และเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน น าไปใช้เป็น
แนวทางจัดท าแผนพัฒนา ICT ต่อไป และนโยบายฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมี เป้าหมายที่ส าคัญดังนี้ 
 ๒.๒.๑ มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
 ๒.๒.๒ มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างาน และการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน และบุคลากร ICT ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในระดับสากล 
 ๒.๒.๓ เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๒.๒.๔ ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ 
 ๒.๒.๕ เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 
 ๒.๒.๖ ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประกอบ ด้วย 
๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่น
ที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 



๘ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรีและประชาคม
อาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน และ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเอง
และแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพ่ิมสัดส่วนภาค
บริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
เสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
บริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการด้าน
สาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
๒.๓  ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือใช้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยให้ความส าคัญในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับการบูร
ณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-Service ต่อไป ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์         (e-
Government) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ โดยการต่อยอดและยกระดับเครือข่าย GIN ให้เป็นโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็ว
สูงที่เชื่อมโยงภาครัฐสู่ประชาชนทุกภาคส่วน หรือ Super GIN รองรับการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริการด้านการเกษตร การบริการสาธารณสุขทางไกล การขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตลอดจนการขยายการให้บริการสู่ระดับท้องถิ่น   เพ่ือการบริการประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนที่
รวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุม 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑. การบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ เป็นการด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยบูรณาการศูนย์
ข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน และให้มีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด และให้
หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคใช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐดังกล่าว 
 ๒. การให้บริการคราวน์ภาครัฐ เป็นการด าเนินการพัฒนาบริการคราวน์ภาครัฐเพ่ือให้บริการส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ทั้งในด้านการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และแอพลิเคชั่นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้บริการระบบ G-Cloud รวมทั้งการประสานแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้าน 
ICT ร่วมกับส านักงบประมาณเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงบประมาณด้าน ICT และลดการลงทุนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ในหน่วยงานของรัฐ 



๙ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 ๓. การพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนตามภารกิจของหน่วยงาน ในลักษณะของ
ระบบบริการที่มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ในระยะแรก ให้ด าเนินการบูรณาการบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในกระทรวงหลัก ๔ กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑. การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด าเนินการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลในภารกิจของหน่วยงาน ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ หรือ 
TH e-GIF โดยมีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว 
และให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้งานข้อมูลไบโอเมตริกในภารกิจของหน่วยงานด าเนินการตามมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกในส่วนของภาพลายนิ้วมือที่กระทรวงฯ ก าหนด 
 ๒. การรักษาความปลอดภัยในการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยก าหนดมาตรฐานด้าน
การรักษาความปลอดภัยในด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว และให้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวั งความปลอดภัยในการ
ด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
 

 
แผนภาพ ๑๐ โครงการหลักของ e-Government ประเทศไทย  

 
๒.๔  ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที ่๓ พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท าร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยยึดหลักการส าคัญของ
กรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายหลักของประเทศ ที่เก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเฉพาะกรอบนโยบายไอซีที ๒๐๒๐ ปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้จากการ



๑๐ 
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ระดมความคิดเห็นใน Focus Group ทั้ง ๘ ด้าน จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา โดยใช้แนวคิดกระแสหลักของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ที่ต้องค านึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบด้านที่ส าคัญ ได้แก่ มิติสังคม มิติ
เศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างฉลาด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการน าเสนอ คณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ 
สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 เป้าหมาย 

 สัดส่วน ICT ต่อ GDP สูงขึ้นโดยเฉพาะจาก SME 
 ภาคธุรกิจมีเครื่องมือ ICT เพ่ือสร้างความพร้อม การปรับตัวในการแข่งขันในเวทีสากล 
 ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้การด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ 
 บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
 สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง ปลอดภัย มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN 
 อันดับประเทศไทยสูงขึ้นในสถาบันการจัดอันดับ ICT/ e-Government ระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๑ ประกอบ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรอบรู้ เข้าถึง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ระบบไอซีทีได้อย่างรู้เท่าทันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
(Participatory People)  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอย่างฉลาดทั้งในประเทศและในระดับ
ภูมิภาคสากล โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในแนวทางนวัตกรรม และมีความมั่นคงปลอดภัย  
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME (Vibrant Business)  

 
๒.๕  แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 
 แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตาม ผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทยเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินการตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทยในระดับต่างๆ 
โดยเริ่มจากนโยบายรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายใต้ข้อ ๓.๖ นโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ก าหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง  เพียงพอ 
มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่ง
ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล ้าระหว่างสังคมเมืองและชนบท 
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

บุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ในระยะยาว  เป้าหมายของแผนฯ ในระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
 ๓.๕.๑ หนว่ยงานภาครัฐระดับกรมข้ึนไปทุกหน่วยงาน มีการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตที่รองรับIPv6 ภายใน 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๓.๕.๒ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สาย และไร้สาย เปิดให้บริการ
เชื่อมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 ภายในธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๓.๕.๓ โครงข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet) ให้สามารถใช้งาน IPv6 
ได้อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ สถาบัน ภายในธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๓.๕.๔ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพ่ือให้ค าปรึกษา อบรม ทดสอบ ตรวจประเมินด้าน 
IPv6 ของประเทศไทย ภายในธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
๒.๖  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (PMQA) 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง  และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการองค์กร  เพ่ือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล 
ประกอบด้วยเกณฑ์ ๗ หมวด คือ 
 หมวด ๑ การน าองค์กร : เป็นการประเมินการด าเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก ากับดูแลตนเองที่ดี และ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นการประเมินวิธีการก าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือน าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 
 หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการประเมินการก าหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการก าหนดปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  : เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์การ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุก
และแรงจูงใจของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 
 หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ : เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และ
กระบวนการอ่ืนที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุ
พันธกิจขององค์การ 
 หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ : เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติ
ด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 
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แผนภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

๒.๗  ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : 
GES 
 ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) มีที่มา
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและ
เห็นชอบเรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบ บูรณาการตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งมีแนวคิดและ
หลักการเพ่ือบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ โดยก าหนดกรอบตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีตัวชี้วัดเท่าที่จ าเป็นและสามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชากรที่มี
ต่อภารกิจและงานบริการของภาครัฐได้อย่างชัดเจน และก าหนดให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานขึ้น และให้เริ่มใช้ระบบ GES ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุป โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้
ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ดังนี้ 
 ๓.๗.๑ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) แต่ละส่วนราชการต้องมีความพร้อมต่อ
การตรวจสอบ โดยต้องจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น (บูรณาการตัวชี้วัดร่วมกัน) และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือแสดงความโปร่งใส รวมทั้งท าการประเมินและรายงานผลด้วยตนเอง (Self-
assessment Report) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ๓.๗.๒ การสร้างความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน (Pubic Trust and Confidence) 
หน่วยงานกลางจะเข้าไปในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัดต่างๆ ของส่วนราชการ เพ่ือสอบทานความ
ถูกต้องและประเมินผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ต่อไป (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ท าหน้าที่เป็นผู้สอบทานความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูลที่
น าเข้าสู่ระบบดังกล่าวนี้) 
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แผนภาพกรอบการประเมินภาคราชการแบบบูรณาการ(GES) 

 
๒.๘  แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย 
 กองทัพไทย ได้ก าหนดให้ การพัฒนาระบบ ICT เป็นแผนงานหนึ่งที่ส าคัญในด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามภารกิจในด้านการอ านวยการยุทธ
ร่วม และการใช้ก าลังเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน  ดังนี้ 
 ๒.๘.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์ รักษา และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒.๘.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อ านวยการร่วม การผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
 ๒.๘.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ 
 ๒.๘.๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
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ภาพแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย  

 
 

๒.๙  พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        มาตรา ๓๑ บัญญัติไว้ว่า “ให้กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบ
ความรับผิดชอบในการด าเนินการให้กับกองทัพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง” 
 มาตรา ๓๒ บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงกลาโหมวางแผน พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ” 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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บทท่ี ๓ 
                   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย 
 
๓.๑  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย 
 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
           บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองทัพไทย เพ่ือรวมเป็นหนึ่ง และ
เป็นกองทัพชั้นน าในด้านความม่ันคงของรัฐและอาเซียน 
        ๓.๑.๒  พันธกิจ 

 ๓.๑.๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถเชื่อมโยง และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างส่วนราชการในกองทัพไทย กับ กระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ 

 ๓.๑.๒.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ก้าวทันและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๒.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (Network Centric Warfare) 

 ๓.๑.๒.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการภายใน
หน่วย การอ านวยการ และสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา 

 ๓.๑.๒.๕ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

 ๓.๑.๒.๖ เพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพ่ือลดและป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบของ  “สงครามไซเบอร์” (Cyber Warfare) 

 ๓.๑.๒.๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล และมุ่งไปสู่การเป็นกองทัพชั้น
น าในอาเซียน 

 
๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอ านวยการ การใช้ก าลัง
กองทัพและการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลเพ่ือมุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 
 
 



๑๖ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 
 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง (Board band) ที่
พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) และพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัย เพื่อให้
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ พร้อมกับพัฒนาระบบส ารอง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
๑.๑ ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารความเร็วสูง (Broadband) ที่เหมาะสม คุ้มค่า เพ่ือให้เชื่อมโยงไปยัง
ส่วนราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

  กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๑.๒ จัดตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันและ

รับมือกับภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๑.๓ ปรับปรุง/พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจาก
ภัยพิบัติ รวมทั้งการป้องกันและจัดการภัยคุกคามจากการโจมตีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๑.๔ สนับสนุนการบูรณาการระบบศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
๑.๕ ปรับปรุง พฒันา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
  กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ Board band ทีม่ีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน 
 ๒. ปริมาณความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ กองทัพไทย มีจ านวนน้อยลง  
 ๓. ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ 
กองทัพไทย  
 



๑๗ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า เพ่ือสนับสนุนการบูรณา
การข้อมูลร่วมกันระหว่าง กองทัพไทย กับ กระทรวงกลาโหม และการให้บริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
หรือ TH e-GIF” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 

๒.๑ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง กองทัพไทย กับ เหล่าทัพ และ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ หรือ TH e-GIF เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติร่วม  

  กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 

 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง กองทัพไทยกับเหล่าทัพ 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๒. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติร่วม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอ านวยการ การใช้ก าลังกองทัพ

และการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
“พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีขีดความสามารถสนับสนุน กองทัพไทย ในการอ านวยการ

ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันประเทศ และการใช้ก าลังกองทัพเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
๓.๑ พัฒนาระบบควบคุมและอ านวยการยุทธร่วม   กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 
 
 
 



๑๘ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ตัวช้ีวัด 
 ระบบควบคุมและอ านวยการยุทธร่วมสามารถให้การสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือการอ านวยการการ
ปฏิบัติการร่วม และการใช้ก าลังกองทัพเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาติ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  
                 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 
“พัฒนาก าลังพล ให้มีองค์ความรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 

๔.๑ พัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้ก าลังพลมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ และหรือ พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เกิดจากการจ้างพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการพึงพาตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 

๔.๒ จัดท าความสื่อรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Content) แปลงเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) เพ่ือให้ก าลังพล
เข้าถึงและเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และหรือเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองและหน่วยให้
สามารถท าการปรนนิบัติบ ารุง ดูแล รักษา ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ/เครื่องใช้  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด้วยตนเองในอนาคต  

  กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทัพบก 
กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ 

 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนก าลังพลที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Certificate) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 ๒. จ านวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) ที่เผยแพร่บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

๓.๓  การก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล 
 ๓.๓.๑ ให้ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดท า งาน/แผนงาน/
โครงการ ทั้งท่ีใช้งบประมาณและไม่ใช่งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ/มาตรการ ที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ  
        ๓.๓.๒ การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๓.๓.๑ สามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่ กระทรวงกลาโหม ก าหนด 
        ๓.๓.๓ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/
ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยให้เป็นไปตามแผนฯ กองทัพไทย 



๑๙ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

        ๓.๓.๔ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานด้านเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี น าเรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, คณะกรรม 
การเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นตามที่ 
กระทรวงกลาโหม ก าหนด 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

บทท่ี ๔  
      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
๔.๑  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งไปสู่การใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(Network Centric Warfare) ในการอ านวยการการปฏิบัติการร่วม 
        ๔.๑.๒  พันธกิจ 

           ๔.๑.๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถเชื่อมโยง และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างส่วนราชการในกองทัพไทย กับ กระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ 
           ๔.๑.๒.๒  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ก้าวทันและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๔.๑.๒.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (Network Centric Warfare) 
           ๔.๑.๒.๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการภายใน
หน่วย การอ านวยการปฏิบัติการร่วม และสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา 
           ๔.๑.๒.๕  บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
            ๔.๑.๒.๖  เพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพ่ือลดและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบของ  “สงครามไซเบอร์” (Cyber Warfare) 
            ๔.๑.๒.๗  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล และมุ่งไปสู่การเป็นกองทัพ
ชั้นน าในอาเซียน      
 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอ านวยการ การใช้ก าลัง
กองทัพและการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลเพ่ือมุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 
 
 



๒๑ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 
 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง (Broadband) ที่
พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการ   
กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัย เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ พร้อม
กับพัฒนาระบบส ารอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 
๑.๑ ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารความเร็วสูง (Broadband) ที่เหมาะสม คุ้มค่า เพ่ือให้เชื่อมโยงไปยัง
ส่วนราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

กรมการสื่อสารทหาร 

๑.๒ จัดตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันและ
รับมือกับภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรมยุทธการทหาร
กรมการสื่อสารทหาร 

๑.๓ ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider : ISP) ในประเทศ ในการเข้าถึงและการ
ได้มาซึ่งข้อมูลการโจมตีทาง Cyber เพ่ือการระงับ ยับยั้ง ระวัง และป้องกัน 
จากการโจมตีดังกล่าว และเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 

 กรมการสื่อสารทหาร 

๑.๔ ปรับปรุง/พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร ในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิด
จากภัยพิบัติ รวมทั้งการป้องกันและจัดการภัยคุกคามจากการโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กอง 
บัญชาการกองทัพไทย 

กรมยุทธการทหาร 
กรมการสื่อสารทหาร 

๑.๕ สนับสนุนการบูรณาการระบบศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กรมยุทธการทหาร 
กรมกิจการพลเรือนทหาร 

กรมการสื่อสารทหาร 
๑.๖ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT 

ระดับสากลที่เหมาะสมมาใช้ภายใน   กองบัญชาการกองทัพไทย 
 กรมการสื่อสารทหาร 

๑.๗ ปรับปรุง พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

ทุกส่วนราชการ 

๑.๘ สนับสนุนการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์   กรมแผนที่ทหาร 
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ Broadband ทีม่ีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน 



๒๒ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 ๒. ปริมาณความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย มีจ านวนน้อยลง  
 ๓. ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองบญัชาการกองทัพไทย ที่มีความพอเพียง (Sufficient) และ
คุ้มค่า เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กับ กระทรวงกลาโหม 
และเหล่าทัพ การให้บริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตาม
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 

๒.๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบส านักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) เพ่ือการ
บันทึก ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล จัดท ารายงาน หนังสือ เพ่ือน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร  
และประยุกต์การท างานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ที่จัดเก็บใน
รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่เชื่อมต่อและ
ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร  ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืน ๆ ของผู้รับปลายทาง แทน
การส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษ  

ทุกส่วนราชการ 

๒.๒ ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุน
ระบบส านักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)  

ทุกส่วนราชการ 

๒.๓ พัฒนา/ปรับปรุงช่องทางการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความม่ันคง
ปลอดภัย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร  ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่/พกพา(Mobile Device) และหรือ 
เครือข่ายสังคม (Social Media/ Network) ตามความเหมาะสม   

กรมการสื่อสารทหาร 

๒.๔ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง   กองบัญชาการกองทัพไทยกับ
เหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติร่วม  

กรมเสนาธิการร่วม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. ความต้องการงบประมาณค่าวัสดุส านักงานมีจ านวนลดลง 
 ๒. จ านวนระบบสารสนเทศที่ให้บริการบนอุปกรณ ์เคลื่อนที่/พกพา (Mobile Device)  



๒๓ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 ๓. จ านวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติร่วม  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอ านวยการ การใช้ก าลังกองทัพ
และการยุทธร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีขีดความสามารถสนับสนุน ส่วนราชการใน กองบัญชาการ
กองทัพไทย ฝ่ายเสนาธิการร่วม ผู้บังคับบัญชา ในการอ านวยการ ประสานงาน สั่งการ การปฏิบัติการร่วมใน
การป้องกันประเทศ และการใช้ก าลังกองทัพเพื่อแก้ไขปัญาหาของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันเวลา” 
 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 

๓.๑ พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา กรมยุทธการทหาร 
 กรมการสื่อสารทหาร 

 
ตัวช้ีวัด 
 ระบบควบคุมและอ านวยการยุทธร่วมสามารถให้การสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือการอ านวยการการ
ปฏิบัติการร่วม และการใช้ก าลังกองทัพเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาติ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  
           
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 

 
 “พัฒนาก าลังพลให้มอีงค์ความรูเ้พ่ือให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต” 

 

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 

๔.๑ พัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้ก าลังพลมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ และหรือ พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เกิดจากการจ้างพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการพึงพาตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



๒๔ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ กลยุทธ/มาตรการ หน่วยที่รับผิดชอบ 

๔.๒ จัดท าสื่อความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Content) แปลงเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) เพ่ือให้ก าลังพล
เข้าถึงและเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และหรือเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองและหน่วยให้
สามารถท าการปรนนิบัติบ ารุง ดูแล รักษา ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ/เครื่องใช้  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด้วยตนเองในอนาคต  

ทุกส่วนราชการ 

 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนก าลังพลทีไ่ด้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Certificate) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่เป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
 ๒. จ านวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อดิจิตอลคอนเทนต์ (Digital Content) ที่เผยแพร่บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
 
๔.๓  การก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล 
 ๔.๓.๑ ให้สว่นราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย จัดท า งาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้งบประมาณ 
และไม่ใช่งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ/มาตรการ ที่ก าหนดไว้ 
        ๔.๓.๒ การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๔.๓.๑ สามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่ กระทรวงกลาโหม 
ก าหนด 
        ๔.๓.๓ การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯ กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย จะด าเนินการ
ทุกๆ ๒ ปี และหรือ เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๔.๓.๔ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของ ส่วนราชการใน  
กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่อ านวยการ ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยให้เป็นไปตามแผนฯ  
 ๔.๓.๕ หวัหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี น าเรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยผ่าน กรมการสื่อสารทหาร  
 ๔.๓.๖ กรมการสื่อสารทหาร รวบรวมรายงาน และจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจ าปี ของ กองบัญชาการกองทัพไทย น าเรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คณะกรรมการ
เพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นตามที่ 
กระทรวงกลาโหม ก าหนด 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 



๒๕ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

บทท่ี ๕  
งาน/แผนงาน/โครงการ 

 
 งาน/แผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เสนอเพ่ือปฏิบัติตาม 
กลยุทธ/มาตรการที่หน่วยรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ กองบัญชาการกองทัพไทย บรรลุวิสัยทัศน์ ตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมี้ความม่ันคง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑ โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถการบริการทาง
การแพทย์ 
ตัวชี้วัด 
ส านักงานแพทย์มีคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ์ และระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ 
สามารถรองรับระบบการ
บริการทางการแพทย์ที่
สมบูรณ ์

๖,๐๖๑,๐๐๐     ยบ.ทหาร 

๒ โครงการปรับปรุงระบบการ
น าเสนอห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ กพ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
กพ.ทหาร มีอุปกรณ์ส าหรับ
การประชุมทั้งในและนอก
สถานท่ีอย่างเพียงพอ 

 ๗๐๐,๐๐๐    กพ.ทหาร 

๓ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านก าลังพล และ
ธุรการ กพ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
กพ.ทหาร มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบเพื่อรองรับการปฏิบตัิ
ภารกิจอย่างเพียงพอ 

  ๑,๘๗๖,๐๐๐   กพ.ทหาร 

๔ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บรหิาร 
กพ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ผู้บริหาร กพ.ทหาร มเีครื่อง
คอมพิวเตอร ์ Notebook 
เพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการ 

   ๗๒๒,๐๐๐  กพ.ทหาร 

๕ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมลูอัจฉริยะ 
บก.ทท. 
 

 ๙,๙๘๕,๐๐๐    กพ.ทหาร 
สส.ทหาร 



๒๗ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด 
บก.ทท. มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
งานก าลังพลที่ทันสมัย 
 

๖ งานจัดท าฐานข้อมูลและ
สืบค้นข้อมูลเอกสารสารบรรณ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัด 
เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น
เอกสาร/สืบค้นเอกสารได้
อย่างรวดเร็ว 
 

 ๓๐๐,๐๐๐    ผท.ทหาร 

๗ งานจัดท าฐานข้อมูลวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ทางประวตัิศาสตร์
กรมแผนที่ทหารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 
๘๐/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมลูทาง
ประวัติศาสตร์ฯ อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว 

 ๓๐๐,๐๐๐    ผท.ทหาร 

๘ งานจัดท าระบบบริหารจัดการ
และสบืค้นสารสนเทศ
ห้องสมุดกรมแผนท่ีทหารด้วย
ระบบคอมพิวเตอร ์
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 
๘๐/เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการห้องสมุด 

 ๓๐๐,๐๐๐    ผท.ทหาร 

๙ ปรับโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
สปท. 

 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐    สปท. 

๑๐ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนของเดิมที่หมดอายุ
การใช้งาน 
ตัวชี้วัด 
สามารถปฏิบัตริาชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ สจร.ทหาร 



๒๘ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑๑ ระบบตรวจการปฏิบัตริาชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตัวชี้วัด 
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ
ราชการ 

 ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  สจร.ทหาร 

๑๒ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของความสมบรูณ์ของ
ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ
ภายใน 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐    สตน.ทหาร 

๑๓ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้
กับระบบงานฯ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐    สตน.ทหาร 

๑๔ แผนงานพัฒนาระบบ 
งานสถานพยาบาล 
ตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  ๔,๑๓๔,๒๐๐   ยบ.ทหาร 

๑๕ แผนงานการพัฒนาระบบงาน
การใหบ้ริการทางทนัตกรรม 
ตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ๑,๕๖๘,๔๐๐    ยบ.ทหาร 

๑๖ พัฒนาประสิทธิภาพการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวทัน
กับเทคโนโลยีในปัจจุบันท้ัง
ข้อมูล MIS ข้อมูลอ านวยการ
ยุทธ์และข้อมลูภูมสิารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของหน่วยงานมรีะบบ
เครือข่ายรบัส่งข้อมูลที่ทันสมัย 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๑๗ สนับสนุนใหส้่วนราชการใน 
ยก.ทหาร มีระบบงานใช้จนถึง
ระดับแผนก 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของหน่วยงานมี
ระบบงานเพื่อการบริหาร
จัดการ 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 



๒๙ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑๘ งานจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ

ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 
ตัวชี้วัด 
ยบ.ทหาร มีอุปกรณ์
สารสนเทศท่ีรองรับโปรแกรม
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

 ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐   ยบ.ทหาร 

๑๙ งานจัดหาระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศของ  
ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ยบ.ทหาร มีอุปกรณร์ักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ 

 ๓๐๐,๐๐๐    ยบ.ทหาร 

๒๐ งานปรับปรุงระบบเครือข่าย 
อาคาร ยบ.ทหาร และเช่ือมโยง 
ระบบเครือข่ายกับอาคาร
บริวารของ ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ระบบเครือข่ายของ  
ยบ.ทหาร เชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายของสารสนเทศและ
เชื่อมโยงกับอาคารบริการ 

๒,๖๔๘,๑๐๐     ยบ.ทหาร 

๒๑ งานจัดหาระบบบริหาร
เครือข่ายและระบบจัดเก็บ
ข้อมูลกลาง 
ตัวชี้วัด 
ยบ.ทหาร มรีะบบบริหาร
เครือข่ายและระบบจัดเก็บ
ข้อมูลกลาง 

  ๑,๔๕๕,๐๐๐   ยบ.ทหาร 

๒๒ งานจัดหาวัสดุและอะไหล่
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์
สารสนเทศ ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ยบ.ทหาร มีวสัดุและอะไหล่
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์
สารสนเทศ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ยบ.ทหาร 

๒๓ โครงการพัฒนาการติดต่อ 
สื่อสารงานถวายความปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 
สามารถปฏิบัตภิารกจิถวาย
ความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธภิาพสูงสดุ 

 ๖๒,๕๒๔,๔๐๐ ๕๑,๕๘๔,๕๐๐   ศรภ. 



๓๐ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๒๔ โครงการพัฒนาขีดความ 

สามารถชุดปฏิบัติการข่าว 
ตัวชี้วัด 
สามารถรายงานข่าวสารและ
ด าเนินกรรมวิธีและผลิตเป็น
ข่าวกรองและต่อตา้นการข่าว
กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๘๕,๒๗๐,๐๐๐ ๔๙,๐๓๖,๘๐๐ ๒๑,๙๕๔,๖๐๐  ศรภ. 

๒๕ โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานข่าวกรอง
ทางการสื่อสารและการเก็บ
รักษาความปลอดภัยทางการ
สื่อสาร 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติการข่าวกรอง
ทางการสื่อสารและการรักษา
ความปลอดภัยทางการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐  ศรภ. 

๒๖ โครงการเสรมิสร้างขีด
ความสามารถในการถวาย
ความปลอดภัยและอารักขา 
บุคคลส าคัญ  
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัตภิารกจิด้านการ
รักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

 ๑๒๔,๒๘๑,๖๐๐ ๑๒๔,๘๖๔,๘๐๐ ๑๒๖,๔๗๘,๕๐๐ ๑๒๓,๗๔๘,๓๐๐ ศรภ. 

๒๗ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสื่อโทรทัศน์ด้วยระบบ
ดิจิตอล 

  ๑๐,๑๓๔,๐๐๐   นทพ. 

๒๘ โครงการพัฒนาระบบงาน
งบประมาณ 

 ๑๖,๗๔๔,๗๘๐ ๖,๐๓๐,๘๑๐ ๔,๒๗๓,๔๘๐  นทพ. 

๒๙ งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพิ่มตาม อสอ. 

๑,๗๓๔,๐๐๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐   นทพ. 

๓๐ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของ นทพ. 

 ๕,๕๗๕,๐๐๐ ๑๖,๐๑๘,๒๗๘   นทพ. 

๓๑ โครงการจดัหาระบบสื่อสาร
เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ๒๒,๓๗๑,๕๐๐    นทพ. 



๓๑ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๓๒ โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 

อิเล็กทรอนิกส์ของ สลก.บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ  
สลก.บก.ทท. สามารถ
สนองตอบการปฏิบตัิงานของ 
สลก.บก.ทท. /เป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๘,๔๐๐,๐๐๐     สลก.บก.ทท. 

๓๓ โครงการปรับปรุงสารสนเทศ
ห้องประชุม บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการด าเนินงาน
ปรับปรุงงานสารสนเทศ
ภายในห้องประชุม บก.ทท./
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 

๖,๐๐๐,๐๐๐     สลก.บก.ทท. 

๓๔ จัดท าระบบส านักงานอัตโนมัติ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
(Digital Headquarters) 
ตัวชี้วัด 
เพื่อจัดหาโปรแกรมระบบ
ส านักงานอัตโนมตั ิโดยมุ่งเน้น
ให้ทุกส่วนราชการใน บก.ทท. 
ใช้งานระบบส านักงานไร้กระดาษ 

 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    กองบัญชาการ 
กองทัพไทย 

๓๕ จัดท าระบบคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) และระบบ
เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
ตัวชี้วัด 
เพื่อพัฒนาและจัดหา ระบบ
การจัดการฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ เพื่อจัดท าระบบ
คลังข้อมูล และระบบเหมือง
ข้อมูล 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐   กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๖ จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและจัดการด้าน
งบประมาณและการเงิน 
ตัวชี้วัด 
เพื่อพัฒนาและจัดหา
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณและการเงิน 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   กองบัญชาการ
กองทัพไทย 



๓๒ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๓๗ จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและจัดการของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
ตัวชี้วัด 
เพื่อพัฒนาและจัดหา
โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

    ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๓๘ โครงการด ารงขีด
ความสามารถสถานี
โทรคมนาคมทหารและสถานี
ดาวเทียมภาคพื้นดินปี ๕๗-๖๒ 
ตัวชี้วัด 
สถานีโทรคมนาคมทหารและสถานี
ดาวเทียมภาคพื้นในระบบ
โทรคมนาคมทหารของ บก.ทท.  
มีความพร้อมต่อการสนับสนุน
ระบบการโทรคมนาคมและระบบ
สารสนเทศแก่หน่วยต่างๆ  ของ 
บก.ทท. และเหล่าทัพ ได้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 

๔๐,๒๗๕,๐๐๐ ๕๒,๖๕๓,๐๐๐ ๕๔,๔๕๑,๐๐๐ ๕๘,๕๒๐,๐๐๐ ๔๙,๑๘๙,๐๐๐ ศทท.สส.ทหาร 

๓๙ โครงการพัฒนาระบบ
โทรคมนาคมทหาร 

 ๘๐,๗๓๐,๐๐๐ ๑๗๒,๐๗๐,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔๑,๒๐๐,๐๐๐ ศทท. 
สส.ทหาร 

๔๐ โครงการขยายขีด
ความสามารถระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ 
และศูนย์คอมพิวเตอร ์บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ/ระดับ ๕ 

 ๒๓,๘๐๓,๒๐๐ ๔๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐  ศทส.สส.ทหาร 

๔๑ ขยายขีดความสามารถระบบ
เครือข่ายและศูนย์ข้อมลูกลาง 
บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ/ระดับ ๕ 

  ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ศทส.สส.ทหาร 

๔๒ งานบ ารุงรักษาและซ่อมระบบ
ดูแลรักษาความรักษาความ
ปลอดภัยเครื่อง บก.ทท. 
ตัวช้ีวัด 

๒,๑๓๐,๔๗๗ ๒,๑๓๐,๔๗๗ ๒,๑๓๐,๔๗๗ ๒,๑๓๐,๔๗๗ ๒,๑๓๐,๔๗๗ ศทส.สส.ทหาร 



๓๓ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ร้อยละในการแก้ปัญหา 
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย บก.ทท. ภายในเวลา 
๘ ชม. หรือ ๑ วันท าการ 
 

๔๓ งานบ ารุงรักษาและซ่อม
อุปกรณ์ในระบบดูแลรักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย  
บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละในการแก้ปัญหา
อุปกรณ์ในระบบดูแลรักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย
สารสนเทศ บก.ทท. ภายในเวลา 
๘ ชม. หรือ ๑ วันท าการ   
 

๑,๙๕๐,๑๗๘ ๑,๙๕๐,๑๗๘ ๑,๙๕๐,๑๗๘ ๑,๙๕๐,๑๗๘ ๑,๙๕๐,๑๗๘ ศทส.สส.ทหาร 

๔๔ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รักษาความมั่นคง ปลอดภัย
สารสนเทศ บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. 
 

 ๒๓,๐๐๐,๐๐๐    ศทส.สส.ทหาร 

๔๕ แผนงานการปรับปรุงห้อง
อบรมคอมพิวเตอร์และจัดหา
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐   ๓,๓๑๖,๒๑๔  ศฝทส. 
สส.ทหาร 

๔๖ งานการปรับปรุงห้องสมุด 
ศฝทส.ฯ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

๕๙,๐๐๐,๐๐๐  ๖๐๗,๒๒๕,๐๐๐   ศฝทส. 
สส.ทหาร 

๔๗ โครงการจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบของส่วนราชการใน 
บก.ทท. 

 ๑๘,๑๔๐,๙๐๐ ๓๑,๐๑๑,๐๐๐ ๓๓,๘๘๘,๘๐๐  ศทส.สส.ทหาร 



๓๔ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด 
- ส่วนราชการใน บก.ทท.มี
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของอัตรา 
สิ่งอุปกรณ ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบมีมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถรองรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่
- เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของหน่วย และ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ก าลังพล
ด้าน ICT 
 

๔๘ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์เพื่อสนับสนุนงาน
ของกองพยาบาล  
กรมแผนที่ทหาร 
ตัวชี้วัด 
การหาข้อมูลและการบริการ
เร็วข้ึน 
 

 ๑๕๐,๐๐๐    ผท.ทหาร 

๔๙ การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ใน สปช.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
มีครุภณัฑส์ายสื่อสาร 
(คอมพิวเตอร์) ครบตามอัตรา
สิ่งอุปกรณไ์ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ สปช.ทหาร 

๕๐ โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ สยย.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
สามารถให้หน่วยปฏิบตัิภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมายได ้
 

๕๕๙,๖๐๐ ๑,๔๔๙,๒๐๐ ๑,๔๔๙,๒๐๐ ๑,๔๔๙,๒๐๐ ๑,๔๔๙,๒๐๐ สยย.ทหาร 

๕๑ โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ทดแทนตาม
อายุการใช้งานและเพิ่มเติม
ตามโครงสรา้งการจัด 
หน่วยใหม ่
 

๔๔๗,๐๐๐ ๘๒๖,๓๒๕ ๘๒๖,๓๒๕ ๑,๖๕๒,๖๕๐  สน.บก. 
บก.ทท 

 



๓๕ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน
และเป็นไปตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร บก.ทท. 

๕๒ งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้
กับระบบงานสวสัดิการ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๗๗๙,๕๐๐ ๒๕๔,๔๐๐ ๒๔๙,๒๐๐   สสก.ทหาร 

๕๓ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ให้กับอาคารสวัสดิการ บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยบ้านพักอาคาร
สวัสดิการ บก.ทท. แต่ละพื้นท่ี 

๕,๙๙๙,๓๐๐ ๓,๕๙๖,๕๐๐ ๔,๘๐๔,๗๐๐ ๔,๔๕๙,๔๐๐ ๖,๐๘๕,๖๐๐ สสก.ทหาร 

๕๔ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทดแทน 

๑,๓๗๖,๐๒๐     นทพ. 

๕๕ โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึกบรรเทา
ภัยพิบัติ กองทัพไทย 

 ๙๙,๗๔๐,๗๖๑ ๙๓,๙๔๓,๘๔๙ ๘๓,๗๑๖,๐๔๒  นทพ. 

๕๖ พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
ศูนย์สันตภิาพ จอมทัพไทย 
๖๐ ปี 

๑๐,๘๔๓,๒๔๐      

๕๗ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บก.ทท. 

๒๒,๘๓๑,๗๔๙     ศทส.สส.ทหาร 

๕๘ โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึก  
บรรเทาภัยพิบัติ กองทัพไทย  

 ๙๙,๗๔๐,๗๖๑ ๙๓,๙๔๓,๘๔๙ ๘๓,๗๑๖,๐๔๒  นทพ. 

๕๙ การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์
สารสนเทศตามโครงการ
พัฒนาระบบงานปลดับัญชี 
บก.ทท.และของ สปช.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
อุปกรณ์สารสนเทศมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สปช.ทหาร 

 



๓๖ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑ โครงการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผล 
ตัวชี้วัด 
สามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผล 
เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชาได้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และทันเวลา 
 

 ๘,๐๐๐,๐๐๐    สปช.ทหาร 

๒ การพัฒนาการตรวจปฏิบตัิ
ราชการแบบเคลื่อนที่ เพื่อ
ทดแทนโครงการเดิม 
ตัวชี้วัด 
ประสิทธิภาพการตรวจการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๔๒๖,๐๐๐     สจร.ทหาร 

๓ โครงการระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูล 
ตัวชี้วัด 
น าข้อมูลด้านการตรวจสอบ
ภายในแต่ละสายงานมาใช้เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและ
วางแผนร่วมกัน เพื่อลด
จ านวนเวลาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีและเพิม่
ประสิทธิภาพในงานการ
ตรวจสอบครบทุกสายงาน 
 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   สตน.ทหาร 

๔ โครงการการจัดท าโครงสร้าง
ฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ
ภายใน 
ตัวชี้วัด 
น าข้อมูลด้านการตรวจสอบ
ภายในแต่ละสายงานมาใช้ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจและ
วางแผนร่วมกัน เพื่อลด
จ านวนเวลาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีและเพิม่
ประสิทธิภาพในงานการ
ตรวจสอบครบทุกสายงาน 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐   สตน.ทหาร 



๓๗ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๕ แผนงานพัฒนาและปรับปรุง

สารสนเทศด้านวิทยา
การแพทย์และสื่อการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของการให้บริการ
สายวิทยาการแพทย์ บก.ทท. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    ยบ.ทหาร 

๖ แผนการพัฒนาระบบการ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร/
ข่าวกรอง ส าหรับหน่วยงานใน
ประชาคมข่าวกรอง Secure 
Line Network 
ตัวชี้วัด 
ได้รับระบบการแลกเปลีย่น
ข้อมูล ข่าวสารและข่าวกรอง
ตามที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๙๐  
เป้าหมาย 
หน่วยในประชาคมข่าวกรอง 
มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมลู
ข่าวสารและข่าวกรองที่มี
ความปลอดภัยสูงสุด 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขว.ทหาร 

๗ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ข่าว เพื่อสนับสนุนงาน
ประชาคมข่าวกรอง กห. 
ตัวชี้วัด 
ได้รับระบบการแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวตามที่ก าหนดไม ่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ 
เป้าหมาย 
ประชาคมข่าวกรอง กห.  
มีระบบฐานข้อมลูข่าวที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบ
ในการผลติและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐     ขว.ทหาร 

๘ งานวิจัยสภาพปญัหาและ
อุปสรรคในการพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองเพื่อรองรับ
ระบบ Network Centric 
Warfare โดยจะเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ขว.ทหาร 

 

 



๓๘ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๖๖๐ ๒๖๖๑ 
๙ งานวิจัยแนวทางในการพัฒนา

ระบบงานการข่าวกรองเพื่อ
รองรับ Network Centric 
Warfare โดยจะวิจัยในเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Action 
Research) PAR. 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐     ขว.ทหาร 

๑๐ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานข่าวกรองป้องกันประเทศ 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐   ขว.ทหาร 

๑๑ พัฒนาระบบงานบริหารการ
จัดการข้อมลูเพื่อการฝึกร่วม 
ตัวชี้วัด 
จ านวนหน่วยการฝึกมีการใช้
โฮมเพจเพื่อการรับส่งข้อมลู
เพิ่มมากข้ึน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 
 

๑๒ พัฒนาระบบข้อมูลและการ
เช่ือมโยงของส่วนราชการใน  
ยก.ทหาร เพื่อใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานสนับสนุนการ
ตัดสินใจและให้เกิดนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการข้อมูลบนโฮมเพจของตนเอง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 
 
 

๑๓ ระบบสารสนเทศของ ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ระเบียบค าสั่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ยบ.ทหาร สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ๕๐,๐๐๐    ยบ.ทหาร 

๑๔ จัดท าคู่มือส าหรับปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศของ ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ยบ.ทหาร มีคู่มือปฏิบตัิงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ใช้
อุปกรณ์สารสนเทศปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒๐,๐๐๐    ยบ.ทหาร 

๑๕ จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการด้านก าลังพล 
ตัวชี้วัด 
เพื่อพัฒนาและจัดหาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศด้านก าลังพล 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐     กองบัญชาการ
กองทัพไทย 



๓๙ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๖๖๐ ๒๖๖๑ 
๑๖ จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและจัดการด้านส่งก าลัง
บ ารุง 
ตัวชี้วัด 
เพื่อพัฒนาและจัดหาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลัง
บ ารุง 

   ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 

  

กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๑๗ จัดท าหรือทบทวนนโยบาย/
ระเบียบ ค าสั่งในการรักษา
ความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการทบทวน/จัดท า
ระเบียบ นโยบาย ค าสั่ง  
ในการรักษาความปลอดภยั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   

  

สส.ทหาร 

๑๘ ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมของหน่วยผ่านทาง
ระบบงานท่ีก าหนดขึ้นใหไ้ด้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของข้อมูล
ประชาสมัพันธ์ไดร้ับเผยแพร ่

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 
 

๑๙ จัดหาระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารของ ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ยบ.ทหาร มีระบบสารสนเทศ
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านต่างๆของ ยบ.ทหาร 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐   ยบ.ทหาร 

๒๐ แผนงานพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศกระบวนการ
รักษาพยาบาล 
ตัวช้ีวัด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๖๐๐,๐๐๐     สนพ. 
ยบ.ทหาร 

๒๑ งานจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ 
เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

๔๒๕,๐๐๐     สปช.ทหาร 

 

 

 



๔๐ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการอ านวยการ การใช้ก าลังกองทัพและการ
ยุทธร่วม อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

จอสัมผสั พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ส าหรับการช้ีแจง
แถลงป้องกันงบประมาณฯ 
ตัวชี้วัด 
บก.ทท. มีระบบในการ
สนับสนุนข้อมลูให้กับ  
ผบ.ทสส. หรือผู้แทนในการ
ช้ีแจงแถลงป้องกัน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
จอสัมผสั จ านวน ๑ ระบบ 

๔๒๑,๐๐๐     สปช.ทหาร 

๒ แผนงานปรนนิบัติบ ารุงและ
พัฒนาระบบการบริหาร
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ด้านปลดับัญชีและการพัฒนา
ระบบราชการของ บก.ทท.  
(๓ ปี) 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของจ านวนระบบย่อย 
(โมดูล) ของระบบการบรหิาร
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
ด้านปลดับัญชีและการพัฒนา
ระบบราชการของ บก.ทท.  
ที่สามารถท างานได้ต่อเนื่อง
และถูกต้อง 
 

 ๒,๔๐๐,๐๐๐    สปช.ทหาร 

๓ พัฒนาระบบเช่ือมต่อ
แลกเปลีย่นข้อมูลอตัโนมตัิ 
JTLS เพื่อการฝึก 
ตัวชี้วัด 
มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อัตโนมัต ิ
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

 

 



๔๑ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๔ พัฒนาระบบบริหารจดัการ

ล าดับเหตุการณ์หลักเพื่อการฝึก 
ตัวชี้วัด 
มีการใช้ระบบการบริหารเพื่อ
จัดการ ผา่นระบบเครือข่าย
เพิ่มมากข้ึน 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๕ พัฒนาระบบฐานข้อมลูการ
ปฏิบัตกิารเพื่อสันติภาพ 
ตัวชี้วัด 
มีโครงสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การปฏิบัติการสันติภาพของ
กองทัพไทย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๖ ให้มีระบบงานบริหารจดัการ
การรับส่งข้อมูลแบบ MTF 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของข่าวสารที่รับส่งใน
ระบบ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๗ สนับสนุนให้มรีะบบงาน
ส าหรับการวางแผนการรบ 
ตัวชี้วัด 
มีระบบการวางแผนการรบบน
ระบบเครือข่ายส าหรับฝ่าย
อ านวยการด้านยุทธการ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๘ มีระบบคลังข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการและ
มองภาพสนามรบ 
ตัวชี้วัด 
มีระบบคลังข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการรบ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๙ พัฒนาระบบฐานข้อมลูก าลัง
พลพร้อมเรียก (On Call List) 
ตัวชี้วัด 
มีฐานข้อมูลก าลังพลพร้อมเรียก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

 

 

 



๔๒ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑๐ จัดท าศูนย์ฝึกอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการควบคุมและ
อ านวยการยุทธ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของก าลังพลที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุม
และอ านวยการยุทธ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๑๑ โครงการพัฒนาระบบควบคมุ
บังคับบัญชา C4I กองทัพไทย 
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละความส าเรจ็ตาม
แผนงานท่ีวางไว้ ระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา C4I 
กองทัพไทย มีขีด
ความสามารถรองรับการ
ควบคุมและอ านวยการยุทธได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๖,๔๔๗,๖๐๐ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ สส.ทหาร 

๑๒ งานจัดหาระบบเครือข่าย
ข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓๒,๔๐๐,๐๐๐     ศรภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑ แผนงานปรับปรุงหลักสตูร 

สปช.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร สปช.ทหาร สามารถ
ตอบสนองการปฏิบตัิงานของ 
สปช.ทหาร 

 ๓๕๐,๐๐๐    สปช.ทหาร 

๒ แผนพัฒนาความรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ก าลังพลของหน่วยในระดบั
เบื้องต้นและระดับสูง 
ตัวชี้วัด 
จ านวนก าลังพลที่ได้จากการ
อบรมความรู้ฯ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สตน.ทหาร 

๓ งานพัฒนาและปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศรอบบ้านของก าลังพล 
ขว.ทหาร ให้มีความพร้อม
ส าหรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
ตัวชี้วัด  
ได้รับตัวเทคโนโลยฯีตาม
ก าหนดร้อยละ ๑๐๐  
เป้าหมาย  
ขว.ทหาร มีหอ้งปฏบิัติการ แก่
ก าลังพล ขว.ทหาร ในการเพิ่ม
ทักษะภาษา อังกฤษและภาษา
ประเทศรอบบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐    ขว.ทหาร 

 

 

 

 



๔๔ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๔ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 

Cognos ในการจัดระบบการ
น าเสนองานข่าวกรองป้องกัน
ประเทศ 
ตัวชี้วัด  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
จัดท าระบบ สนับสนุนในการ
ตัดสินใจตามก าหนดได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  
เป้าหมาย  
กขย.สนข.ฯ มีก าลังพลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ ที่สามารถใช้
โปรแกรม Cognos 
 

 ๓๐๐,๐๐๐    ขว.ทหาร 

๕ ฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานให้มี
ความรู้ในการใช้ระบบงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของก าลังพลที่
รับผิดชอบดูแลระบบงานได้รับ
การฝึกอบรม / ร้อยละของ
ก าลังพลระดับผู้ใช้ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๖ อบรมเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ใน
การใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ
และปรนนิบตัิบ ารุงอุปกรณ์
สารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
ก าลังพลของ ยบ.ทหาร ใช้
อุปกรณ์สารสนทศและ
ปรนนิบัติบ ารุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

     ยบ.ทหาร 

 

 



๔๕ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองทัพไทย และ  กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  

ดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๗ แผนพัฒนาระบบสนับสนุน 

เพื่อจัดการของสปช.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการพัฒนาระบบ
สนับสนุน เพื่อการจัดการของ 
สปช.ทหาร สามารถ
ตอบสนองการปฏิบตัิของ 
สปช.ทหาร 

 ๙,๖๐๐,๐๐๐    สปช.ทหาร 

๘ แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคนิค 
ตัวชี้วัด 
จ านวนก าลังพลที่ได้จากการ
อบรมความรู้ฯ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สตน.ทหาร 

๙ ถ่ายทอดความรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ก าลังพลและผู้บังคับบญัชา
ระดับสูง 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของก าลังพลที่เข้ารับ
การอบรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๑๐ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการ
สัมมนาและการอบรมจาก
ภาคเอกชน 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของก าลังพลที่เข้ารับ
การอบรมจากภาคเอกชน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ยก.ทหาร 

๑๑ อบรมเจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายชั้นสูงของ ยบ.ทหาร 
ตัวชี้วัด 
เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศมีขีด
ความสามารถดูแลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ  
ยบ.ทหาร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ยบ.ทหาร 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๖๖๐ ๒๕๖๑ 
๑๒ ระบบ ASEAN Learning 

Center 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศและก าลังพลระดับ
ผู้ใช้เข้ามาเรียนรูภ้าษา
อาเซียนด้วยตนเอง 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๑๓ การอบรมและสัมมนาการ
รักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ของ บก.ทท. 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละความส าเรจ็การอบรม
สัมมนาการรักษาความ
ปลอดภัยของ  บก.ทท. 

๕๕,๐๕๐ ๕๕,๐๕๐ ๕๕,๐๕๐ ๕๕,๐๕๐ ๕๕,๐๕๐ ศทส.สส.ทหาร 

๑๔ การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เข้ารับการศึกษาได้
ครบตามจ านวนหลักสูตรที่
ได้รับอนมุัต ิ

๒๔๙,๗๒๐ ๒๔๙,๗๒๐ ๒๔๙,๗๒๐ ๒๔๙,๗๒๐ ๒๔๙,๗๒๐ ศทส.สส.ทหาร 

๑๕ งานพัฒนาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของก าลังพลที่เข้ารับ
การอบรมหลักสตูรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศทส.สส.ทหาร 

๑๖ โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ศฝทส.ฯ 
ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายเฉลี่ยในการ
พัฒนาก าลังพลตามผลการ
วิเคราะห์การจดัการความรู ้

  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ศฝทส.ฯ 

๑๗ งานจัดหาครภุัณฑ์สายสื่อสาร ๙๗๗,๓๐๐     สสก.ทหาร 
๑๘ งานจัดหาครภุัณฑ์สายสื่อสาร 

เพื่อน ามาใช้ในงานตรวจสอบ
ภายใน 

     สตน.ทหาร 

๑๙ งานจัดหาครภุัณฑ์สายสื่อสาร       สส.ทหาร 



๔๗ 
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ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๖๖๐ ๒๕๖๑ 
๒๐ โครงการจดัหาครุภณัฑ์/     

สิ่งอุปกรณส์ายสื่อสาร 
๓,๐๖๘,๐๐๐     ศรภ. 

๒๑ โครงการจดัหาสื่อการเรียน
การสอนของ นตท. 

     รร.ตท.สปท. 
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ผนวก ก 
 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ  
  กองบัญชาการกองทัพไทย 

 
๑. การวิเคราะห์ปัจจัย 
 ๑.๑ ปัจจัยด้านบุคลากร 

บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการใน  กองบัญชาการกองทัพไทย 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานเป็นอย่างดี สามารถบริหารจัดการงาน
ด้านสารสนเทศได้ และส่วนใหญ่จะมีขีดความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง คือ  สามารถ ติดตาม/เฝ้าดู และ
แก้ไขปัญหาของระบบที่ได้ก าหนดวิธีการแก้ไขไว้ได้ และมีเพียงส่วนน้อยที่มีความรอบรู้ในเชิงลึกสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้ รวมถึงสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ได้ ประกอบกับโครงสร้าง
อัตราก าลังของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง ในส่วนผู้พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
ภายในหน่วยงานบางส่วน มิใช่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จึงไม่ได้มีพ้ืนฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง แต่เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ท างานและการฝึกอบรมเพ่ิมเติมทั้งสถาน
บันการศึกษา ใน กระทรวงกลาโหม และ นอก กระทรวงกลาโหม ท าให้จ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความช านาญพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หน่วยงานของ  กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งระบบสารสนเทศในปัจจุบันและระบบที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ ซึ่งจะจ าเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถในเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรทั่วไปของส่วนราชการใน  กองบัญชาการกองทัพไทย มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานราชการของหน่วยอยู่ในระดับปานกลาง
เป็นส่วนใหญ่ คือ สามารถติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีแค่ส่วนน้อยที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยัง
ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทั่วไปเท่านั้น ยังควรต้องการได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศ
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น  
  กองบัญชาการกองทัพไทย จ าเป็นต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการ
แก้ปัญหา โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการบริหารและการให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไปของ  กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๑.๒ ปัจจัยด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร 
  ปัจจุบัน  กองบัญชาการกองทัพไทย มีเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักที่รับผิดชอบ
ด าเนินการโดย กรมการสื่อสารทหาร อยู่ ๒ เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่าย C4I และเครือข่าย MIS 

๑.๒.๑ เครือข่ายสารสนเทศส าหรับระบบงาน MIS 
  เป็นเครือข่ายภายในของ  กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้ส าหรับงานสารสนเทศทั่วไปที่ไม่

เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมบังคับบัญชา มีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่
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พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้แทนระบบงานเอกสาร ช่วยให้หน่วยที่อยู่นอกพ้ืนที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่าน
ฐานข้อมูลกลาง  

  สถานภาพเครือข่าย ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของ ส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยในพื้นท่ีแจ้งวัฒนะและพ้ืนที่อ่ืนใน กทม. มีการเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายใยแก้วน าแสง ส าหรับพ้ืนที่
ต่างจังหวัดซึ่งมีช่องทางสื่อสารขนาดใหญ่ของเครือข่ายโทรคมนาคมทหารรองรับจะใช้การวางเครือข่ายภายใน
เชื่อมโยงเพ่ือการสื่อสารข้อมูล ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่มีเครือข่ายโทรคมนาคมทหารรองรับจะใช้การเชื่อมต่อ
เข้าสู่ส่วนกลางด้วย Internet 

๑.๒.๒   เครือข่ายควบคุมบังคับบัญชา C4I  
                     เป็นเครือข่ายปิดส าหรับระบบควบคุมบังคับบัญชาเป็นการเฉพาะ บางส่วนใช้เครือข่ายของ
ระบบโทรคมนาคมทหาร มีการใช้งานใน ศูนย์บัญชาการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานด้านความม่ันคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบควบคุมบังคับบัญชา 

 สถานภาพปัจจุบัน เครือข่ายมีการวางสายใยแก้วน าแสงและระบบวิทยุเชื่อมโยงครอบคลุม
เฉพาะหน่วยในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล แต่อยู่ในระหว่างการขยายเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังหน่วยนอก กทม. 
โดยใช้ระบบโทรคมนาคมทหารเป็นเส้นหลัก ติดตั้งสายใยแก้วน าแสงจาก สถานทีโทรคมนาคมทหารประจ า
พ้ืนที่ต่างๆ ไปยังหน่วยตามสายงานป้องกันชายแดน โดยในปี ๕๗ จะมีเครือข่ายไปยังจุดต่างๆ ดังนี้  

 หน่วยใน  กองบัญชาการกองทัพไทย เครือข่ายครอบคลุม พ้ืนที่แจ้งวัฒนะ (ศูนย์
บัญชาการทหาร กรมเสนาธิการร่วม และ กรมกิจการชายแดนทหาร) ศนูย์รักษาความ
ปลอดภัย กรมแผนที่ทหาร ศตก. นทพ. สปท. 

 หน่วยใน ทบ. เครือข่ายจะเชื่อมต่อไปยัง ศปก.ทบ. กบ.ทบ.  ศปก.ทภ.(๔ แห่ง)  นสศ.  
กกล.ป้องกันชายแดน (๗ กกล.) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
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 หน่วยนอก  กองทัพไทย เครือข่ายปัจจุบันเชื่อมต่อไปยัง ศปก.กระทรวงกลาโหม ศปก.

ตชด. สลน. สมช. สขช. กอ.รมน. ส าหรับ ศปก.ตร. ไม่มีการวางสายไยแก้วน าแสง แต่
สามารถติดต่อกันได้ทาง Modem 

๑.๒.๓  ระบบการรักษาความปลอดภัยด้าน 
  การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย MIS มีการใช้อุปกรณ์ Firewall มีการตั้ง De-
Militarized Zone (DMZ) แยกจากเครือข่ายภายใน เพื่อใช้เป็นเส้นทางส าหรับการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่ต้อง
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น Web Server, Mail Server เป็นต้น อย่างไรก็ดีเนื่องจากกระบวนการบริหาร
ระบบที่ไม่ชัดเจน ประกอบกับเครื่องลูกข่ายมีจ านวนมากกว่า 2,000 เครื่อง และช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่
เพียงพอ จึงไม่มีการบังคับใช้ Policy ผ่าน Active Directory เพ่ือควบคุมการใช้เครือข่าย นอกจากนี้บาง
หน่วยงานก็ได้จัดหาช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเองโดยไม่ผ่านการก ากับดูแลของ กรมการสื่อสารทหาร ท าให้
ก ากับดูแลล าบาก ส าหรับระบบป้องกันไวรัสมีการบริหารจัดการแบบรวมการ ในเรื่องการเข้าถึงเครือข่าย มี
การสร้างระบบการเข้าถึงเครือข่ายเพ่ือใช้ระบบงานด้วย VPN ผ่านเครือข่าย Internet เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างานปกติ (ฝกึ/อบรม/สัมมนา) ในพ้ืนที่ซึ่งครือข่ายทหารเข้าไม่
ถึง และเพ่ือส ารองกรณีเครือข่ายปกติขัดข้อง 
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 เครือข่าย C4I เป็นเครือข่ายปิด มีอุปกรณ์เข้ารหัส จึงมีภัยคุกคามจากภายนอกต่ า การดักรับ
ข้อมูลระหว่างทางทางกายภาพกระท าได้ยาก การรั่วไหลข้อมูลจึงเกิดขึ้นภายในกองทัพเป็นหลัก อย่างไรก็ดี 
หลังจากท่ีมีการขยายเครือข่าย C4I ไปถึงหน่วยในสายงานป้องกันชายแดนแล้ว อาจจะเปิดโอกาสให้มีความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคามมากขึ้นกว่าเดิมได้ในอนาคต 
 
 ๑.๓ ปัจจัยด้านระบบงานสารสนเทศ 
           ปัจจุบัน  กองบัญชาการกองทัพไทย มีระบบสารสนเทศที่ใช้เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนภารกิจหลักหลายระบบ ซึ่งหากพิจารณาลงในรายละเอียดของแต่ระบบจะพบว่า แต่ละระบบมีความ
แตกต่างกันในบางด้าน เช่น ระบบจัดการฐานของมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา
(Framework) โดยลักษณะนี้จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลบ ารุงรักษาระบบโดยรวม รวมทั้งการพัฒนาต่อ
ยอดและส่งผลให้กองทัพไทย จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่มีความ
เชี่ยวชาญหลายด้านในการท างานด้านบริการและพัฒนาระบบงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับหน่วยงานราชการ  
 
 ๑.๔ ปัจจัยด้านฐานข้อมูล 
           กองบัญชาการกองทัพไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างาน เนื่องจากจะช่วยให้การท างานของก าลังพลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการซ้ าซ้อน รวมถึ งช่วยให้
ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และแม่นย า ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจ ดังนั้นการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของส่วนราชการใน  
กองบัญชาการกองทัพไทย จึงควรเป็นการบริหารจัดการในภาพรวมเพ่ือสนับสนุนทุกระบบงาน และระบบ
ฐานข้อมูลทุกชนิดที่ใช้ใน  กองบัญชาการกองทัพไทย 
         ปัจจุบัน   กองบัญชาการกองทัพไทย มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และมีการส ารอง
ข้อมูลที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ  โดย กรมการสื่อสารทหาร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล แต่จะมีข้อมูล
บางส่วนที่มีการใช้งานและจัดเก็บอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดูแลเอง รวมถึงการส ารอง
ข้อมูลของบุคลากรนั้นยังให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอยู่  ดังนั้นจึงเห็นควรก าหนดมาตรการหรือ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือสร้างมาตรฐานกลางของฐานข้อมูลระบบและก าหนดมาตรฐาน
ข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด เพ่ือให้สามารถรองรับการบูรณาการระหว่างระบบงานต่างๆ ภายใน
หน่วยงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการด าเนินการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้วย 
 
  ๑.๕  ปัจจัยด้านงบประมาณ 
     งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กองบัญชาการกองทัพไทยได้รับ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ   กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ก าหนด 
ดังนั้นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องหาแนวทางหรือวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่
เหมาะสมส าหรับการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและรองรับภารกิจต่างๆ ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและท าให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๑.๖ ปัจจัยด้านสถานที่ 
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการใน   กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งอยู่ที่ อาคาร ๗ ชั้น ๔ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งง่ายต่อการประสานงานและขอรับบริการจากหน่วยงาน
ภายนอก มีการแบ่งพ้ืนที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์  กองบัญชาการกองทัพไทย ออกเป็น ๒ ส่วน ตามประเภทของ
งาน ดังนี้ 

- Network Farm เป็นส่วนที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และเครือข่ายภายนอก (Internet) รวมถึง
การเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย  กองบัญชาการกองทัพไทยกับเหล่าทัพ  และส่วนราชการอ่ืนนอก 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

- Server Farm เป็นส่วนที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ 
ระบบฐานข้อมูล และระบบงานต่างๆ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย 

ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน มีพ้ืนที่เพียงพอสามารถให้บริการและขยายเพ่ิมเติมตามความต้องการได้ในอนาคต 
นอกจากนี้บริเวณภายนอกอาคารของ   กองบัญชาการกองทัพไทย ยังเป็นพื้นที่โล่งกว้าง รถขนาดใหญ่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายท าให้การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ท าได้ค่อนข้าง
สะดวก  

 
๒. การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านระบบความม่ันคงความปลอดภัย 

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม ระเบียบ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๑๗  ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติว่าด้วยการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕ พ.ร.บ. ว่าด้วย การ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน ภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมกับจัดท านโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ   กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือให้ส่วนราชการภายในกองทัพไทย ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ  รวมทั้ งด าเนินการทบทวน/ปรับปรุง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ   
กองบัญชาการกองทัพไทย ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว 
      การจัดท านโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของส่วนราชการ   กองบัญชาการกองทัพ
ไทย  ยังจัดท าไม่ครบทุกหน่วย ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอ กองทัพไทยและ  
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรจัดให้มีอบรมก าลังพลให้ตระหนักรู้และมีจิตส านึก รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่เพียงพอและเหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ผนวก ข 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองทัพไทย (SWOT Analysis) 
---------------------------------------- 

๑. ทบทวนสภาวะแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) 
 ๑.๑ การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
     ๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths) 
   - กองทัพไทย มีการจัดส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ชัดเจน 

   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองทัพไทย สามารถสนับสนุนภารกิจทาง
ทหารทีน่อกเหนือจากสงครามได้ 
     - มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม, คณะกรรมการ
ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) กองทัพไทย และคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารราชการทัว่ไป (MIS) กระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ ของ กองทัพไทย 
   - ก าลังพลของ กองทัพไทย ได้เข้ารับการศึกษาและอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

   - ก าลังพลของ กองทัพไทย มีการฝึกเพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญในทุกระดับตามวงรอบการ
ฝึกประจ าปี เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง 

   - การปกครองบังคับบัญชาและการก าหนดสายการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับชั้น 

   - มีการแบ่งมอบอ านาจในการควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยรองอย่างเป็น
เอกภาพ 

  ๑.๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses) 
   - การยอมรับระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 

   - ระบบโทรคมนาคมทหารของ กองทัพไทย ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของประเทศ
และยังมีจุดอ่อนด้านการรักษาความปลอดภัย 
   - ระบบอ านวยการร่วมยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

   - โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของกองทัพไทย ยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และยังมีจุดอ่อนด้านการรักษาความปลอดภัย 
   - การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

   - ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการขาดความชัดเจนในแนวทางการรับ
ราชการ และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาตนเอง 

   - บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็น โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา ขาดความ
เชี่ยวชาญ ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   - การจัดท าแผนงาน/โครงการ ยังไมส่อดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท าให้ไม่สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ เป็นรูปธรรม 
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ท าให้ขาดทิศทางในการพัฒนาและการของบประมาณที่จ าเป็นไปในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 

 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  ๑.๒.๑ โอกาส (Opportunities) 
    - ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อทหาร ในเรื่องของความมีวินัย ความเป็นเอกภาพ ความเสียสละใน
การปฏิบัติงานที่ยากล าบาก 

   - ประชาชนยังคงเห็นทหารเป็นที่พ่ึงเมื่อได้รับความเดือดร้อน 

   - นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐ 

   - การมีส่วนร่วมในประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

         - กระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สนับสนุน
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ หากการวิจัยฯ ประสบผลส าเร็จจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเทคโนโลยีฯ เพื่อป้องกันประเทศของกองทัพ 
         ๑.๒.๒ อุปสรรค (Threat) 
   - อาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการป้องกันประเทศมีราคาสูง ท าให้ประชาชนบางส่วนเกิดความรู้สึก
ว่ากองทัพใช้งบประมาณมากเกินความจ าเป็น และสร้างภาระด้านงบประมาณของประเทศขึ้น 

   - การใช้เครือข่ายสังคม (Social Media/Network) ในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร อันเป็น
เท็จ สร้างความเสียหายแก่กองทัพ รวมทั้งล่วงละเมิดสถาบันเพิ่มมากข้ึน 

   - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
ไม่สามารถท่ีจะก้าวตามได้ทัน ท าได้เพียงติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่มีอยู่ให้สามารถ
ที่จะท างานร่วมกันเทคโนโลยีสมัยใหม่      
   - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แตกต่างกัน ท าให้การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกระท าไม่ได้ในทันที จะต้องจัดหาพัฒนา/ปรับปรุงระบบหรือจัดหาเครื่องมือเพ่ิมเติม เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 
   - เครื่องมือเครื่องใช้และยุทโธปกรณ์มีอายุการใช้งานอาจจะท าให้ไม่รองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ผนวก ค 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองบัญชาการกองทัพไทย (SWOT Analysis) 
---------------------------------------- 

๑. ทบทวนสภาวะแวดล้อมภายใน (SWOT Analysis) 
 ๑.๑ การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
  ๑.๑.๑ จุดแข็ง (Strengths) 
   - จัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นกรอบและ
แนวทางปฏิบัติ ที่ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการให้กับหน่วย 
   - มีการก าหนดให้ส่วนราชการ แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพ่ือ 
ควบคุม ก ากับดูแล และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย 
   - มีเครือข่ายการสื่อสารเป็นของตนเอง (ระบบโทรคมนาคมทหาร) 
   - มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา บ ารุงรักษา ระบบสารสนเทศ ของตนเอง 
   - กองบญัชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหาร ท าให้เป็นองค์กรที่มีแบบอย่างอันเดียวกัน 
   - มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการท างานที่รับผิดชอบ 
   - มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม, คณะกรรมการ
ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) กองทัพไทย และคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารราชการทั่วไป (MIS)  กระทรวงกลาโหม เพ่ือช่วยอ านวยการ ส่งเสริม ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในด้านต่างๆ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล โดยสนับสนุนงบประมาณ
ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากสถานศึกษาภายใน   กองบัญชาการกองทัพ
ไทย และสถานศึกษาภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน         
   - มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ ในการสั่งการและท าการแทนอย่างชัดเจน 
   - ก าลังพลมีความรักและผูกพันในองค์กร มีความเสียสละในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
  ๑.๑.๒  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   - การพัฒนาระบบสารสนเทศมีการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการดูแล 
บ ารุงรักษาในอนาคต   
   - เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลในส่วนภูมิภาค ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยกองก าลังตามแนวชายแดน ท าให้ต้องพึงพาเครือข่ายของภาคพลเรือน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ด้านเครือข่ายยังคงมีความเสี่ยงต่อการดักรับข้อมูล หรือการก่อกวน 
   - ก าลังพลขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
หน่วยและความม่ันคงของประเทศ 
   - ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมหรือคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบงานการพัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับของ กองบัญชาการกองทัพไทย ทุกสายงานเช่นเดียวกับ ระดับ
กระทรวงกลาโหม 
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   - การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเชี่ยวชาญจะต้องใช้
เวลานานและใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 

 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
  ๑.๒.๑ โอกาส (Opportunities) 
    - ผู้รับบริการ เช่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ ยังมีทัศนคติและให้ความเชื่อมั่นต่อ
ทหาร ในการด าเนินงานของ  กองบัญชาการกองทัพไทย ในการพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกัน  
    - รัฐบาลยังคงให้ความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ  กองบัญชาการ
กองทัพไทย ในภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
    - มิตรประเทศยังคงให้ความส าคัญกับ  กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเจรจาและให้ความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมทั้ง
การบูรณาการเครือข่ายการสื่อสารระหว่างฝ่ายทหาร และพลเรือน เข้าด้วยกัน 
      ๑.๒.๒  อุปสรรค (Threat) 
     - รัฐบาลให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการให้บริการประชาชน (ระบบเปิด) โดยต้องการให้ทุกส่วนราชการหันมา
ใช้บริการกลางของ สรอ. เพ่ือลดงบประมาณของประเทศ  
     - สถานการณ์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผู้บริหาร และนโยบายบ่อยครั้ง ท าให้
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความไม่แน่นอน 
     - การจัดสรรงบประมาณรัฐบาลยังคงให้ความส าคัญกับงานด้านเศรษฐกิจสังคมมากกว่าด้าน
ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 
     - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แตกต่างกัน ท าให้การแลกเปลี่ยน
ข้อมลูกระท าไม่ได้ในทันที จะต้องจัดหาพัฒนา/ปรับปรุงระบบหรือจัดหาเครื่องมือเพ่ิมเติม เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 
     - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
ไม่สามารถท่ีจะก้าวตามได้ทัน ท าได้เพียงติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่มีอยู่ให้สามารถ
ที่จะท างานร่วมกันเทคโนโลยีสมัยใหม่    
     - เครื่องมือเครื่องใช้และยุทโธปกรณ์มีอายุการใช้งานอาจจะท าให้ไม่รองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่   
    

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ผนวก ง 
ตารางประสานสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ กองทัพไทย และ  กองบญัชาการกองทัพไทย 

กองทัพไทย และ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

ICT ๒๐๒๐ ASEAN ICT Master Plan e-Government 
ร่างแผนแม่บท ICT 

ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

แผนยุทธศาสตร์ 
กองทัพไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้มีความมั่นคง ปลอดภยั 
และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ICT 
ที่เป็นอินเตอร์เนต็ ความเร็วสูง
หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่
เป็น Broadband ให้มีความ
ทันสมัย มีการกระจายอย่าง
ทัว่ถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนได ้
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure 
development) เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกชุมชนในอาเซียน รวมทั้ง
การบริหารจัดการและบูรณา
การข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
และระบบเตือนภัย ให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นการพัฒนา
โครงข่ายสื่อสารข้อมลูภาครัฐ 
โดยการต่อยอดและยกระดบั
เครือ ข่าย GIN ให้เป็น
เครือข่ายข้อมลูความเร็วสูงที่
เชื่อมโยงภาครัฐสู่ประชาชน
ทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่คุ้มค่าและ
พอเพียง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบูรณาการข้อมลูร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม
การบริการของภาครัฐแบบ
บูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การสนับสนุนการบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นข้อมูลภาครัฐ ให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ด าเนินการเช่ือมโยงแลกเปลีย่น
ข้อมูลในภารกจิของหน่วยงาน 
ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาระบบบริการของ
ภาครัฐอย่างชาญฉลาด 
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กองทัพไทย และ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

ICT ๒๐๒๐ ASEAN ICT Master Plan e-Government 
ร่างแผนแม่บท ICT 

ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

แผนยุทธศาสตร์ 
กองทัพไทย 

รัฐบาลอิเล็กทรอนกิสห์รือ  
TH e-GIF 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการอ านวยการ การใช้
ก าลังและการอ านวยการยุทธร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อ านวยการร่วม 
การผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาของชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาและส่งเสรมิการเรียนรู้ของ
ก าลังพลเพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมี
ความสามารถในการพัฒนา
และใช้สารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ
และรูเ้ท่าทัน รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human 
capital development)  
เป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้มีทักษะและ
ความสามารถดา้น ICT เพื่อ
สนับสนุนการเจริญ เติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ICT  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้
เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนา ICT ของประเทศ 
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ผนวก จ 
บทบาท และหน้าที่ของ ผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Chief Information 

Officer) 
 

บทบาท 
๑. เป็นตัวแทนของกรมในการก ากับดูแลงานและประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

กระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒. ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
๓. ประสานงานเพื่อจัดท าแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกับ

กระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๔. ก ากับดูแลการด าเนินงานวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมให้สัมพันธ์กับระบบข้อมูลของ

กระทรวง และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
๕. ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบข้อมูลข่าวสารของกรม 

 
หน้าที ่

๑. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม การจัดท าแผนแม่บท และปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ 

๒. ก ากับดูแลการด าเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

๓. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
๔. เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและ

การบริการของส่วนราชการ 
๕. ก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และการ

พัฒนาการใช้ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง และกรมต่างๆ 

ในการจัดท าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน 
๗. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล 
๘. เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. ก ากับดูแลและประสานงานในการด าเนินงาน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

๒๕๔๐ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ที่มา หนังสือส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๕/ว ๑๐๒ ลง ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๑
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ผนวก ฉ  
ส าเนา ค าสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๔๔/๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม  
ลง ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

 

 

 

ค าสั่งกระทรวงกลาโหม 
(เฉพาะ)  

ที่   /๕๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม 

      
 
               เพ่ือให้การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ทั้งใน
ด้านการควบคุมบังคับบัญชาและด้านการบริหารราชการทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การบูรณา
การบังเกิดเอกภาพ มีมาตรฐาน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ซ้ าซ้อน และประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ยกเลิกค าสั่งดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑/๔๔ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๔๔ เรื่อง 
แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพไทย และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๒ ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๗๕/๕๐ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๐ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามมาตรา 
๓๒ แห่ง พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงกลาโหม จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงกลาโหม คณะกรรมการระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย และ คณะกรรมการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป กระทรวงกลาโหม 
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/๔. คณะกรรมการ... 
- ๒ - 

 
 ๔. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ปลัดกระทรวงกลาโหม    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  รองปลัดกระทรวงกลาโหม   รองประธานกรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงกลาโหม) 
  ๔.๓ เสนาธิการทหาร    รองประธานกรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กองบัญชาการกองทัพไทย) 
  ๔.๔ รองสมุหราชองครักษ์    กรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมราชองครักษ์) 
  ๔.๕ เสนาธิการทหารบก    กรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กองทัพบก) 
  ๔.๖ เสนาธิการทหารเรือ    กรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กองทัพเรือ) 
  ๔.๗ เสนาธิการทหารอากาศ   กรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กองทัพอากาศ) 
  ๔.๘ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม กรรมการ 
  ๔.๙ เจ้ากรมเสมียนตรา    กรรมการ 
  ๔.๑๐ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม  กรรมการ 
  ๔.๑๑ เจ้ากรมพระธรรมนูญ    กรรมการ 
  ๔.๑๒ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๓ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
                                   และอวกาศกลาโหม 
  ๔.๑๔ ผู้อ านวยการกองแผนและวิศวกรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 ๕. คณะกรรมการระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ประกอบด้วย 
  ๕.๑ เสนาธิการทหาร    ประธานกรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กองบัญชาการกองทัพไทย) 
  ๕.๒ รองเสนาธิการทหาร    รองประธานกรรมการ 
   (สายงาน ยุทธการ การข่าว และกิจการพลเรือน) 
 
 
 

/๕.๓ รองเสนาธิการทหารบก... 
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  ๕.๓  รองเสนาธิการทหารบก   กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา)  
  ๕.๔ รองรองเสนาธิการทหารเรือ   กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา) 
  ๕.๕ รองเสนาธิการทหารอากาศ   กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา) 
  ๕.๖ เจ้ากรมก าลังพลทหาร    กรรมการ 
  ๕.๗ เจ้ากรมข่าวทหาร    กรรมการ 
  ๕.๘ เจ้ากรมยุทธการทหาร    กรรมการ 
  ๕.๙ เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร   กรรมการ 
  ๕.๑๐ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร   กรรมการ 
  ๕.๑๑ ปลัดบัญชีทหาร    กรรมการ 
  ๕.๑๒ เจ้ากรมแผนที่ทหาร    กรรมการ 
  ๕.๑๓ รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม กรรมการ 
  ๕.๑๔ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
   และอวกาศกลาโหม 
  ๕.๑๕ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑๖ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                           ๕.๑๗ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                   
                                   กรมการสื่อสารทหาร 
 ๖. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการ
ทั่วไป กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย 
  ๖.๑ รองปลัดกระทรวงกลาโหม   ประธานกรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงกลาโหม) 
  ๖.๒ เสนาธิการกรมราชองครักษ์   รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ รองเสนาธิการทหาร    กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เพ่ือการบริหาราชการทั่วไป) 
 

 
/๖.๔ รองเสนาธิการทหารบก... 
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  ๖.๔ รองเสนาธิการทหารบก   กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เพ่ือการบริหาราชการทั่วไป) 
  ๖.๕ รองเสนาธิการทหารเรือ   กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เพ่ือการบริหาราชการทั่วไป) 
  ๖.๖ รองเสนาธิการทหารอากาศ   กรรมการ 
   (ท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เพ่ือการบริหาราชการทั่วไป) 
  ๖.๗ รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม กรรมการ 
  ๖.๘ รองเจ้ากรมเสมียนตรา    กรรมการ 
  ๖.๙ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณกลาโหม กรรมการ 
  ๖.๑๐ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ   กรรมการ 
  ๖.๑๑ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กรรมการ 
   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ส านักงานรัฐมนตรี 
                                   กระทรวงกลาโหม) 
  ๖.๑๒ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร   กรรมการ 
  ๖.๑๓ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๑๔ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการและ 
                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖.๑๕ ผู้อ านวยการกองแผนและวิศวกรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
 ๗. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
  ๗.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และความรับผิดชอบ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงกลาโหม 
  ๗.๒ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงกลาโหม  
 
 
 

/๗.๓ บริหารจัดการ... 
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  ๗.๓  บริหารจั ดการด้ าน เทคโน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อส ารของ
กระทรวงกลาโหม ทั้งระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหม ให้มีการบูรณาการ สามารถเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๔  บูรณาการ และให้ความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ สามารถมอบอ านาจช่วงการให้
ความเห็นชอบการลงนามรับรองได้ ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
  ๗.๕  ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับกระทรวง 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และตามนโยบาลของรัฐบาล 
  ๗.๖  เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
ขอรับข้อมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาได้รับความจ าเป็น 
  ๗.๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างาน  ได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
  ๗.๘  รายงานผลการด าเนินงาน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามห้วง
เวลาที่เหมาะสม 
 ๘.  คณะกรรมการระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  ๘.๑  ก าหนดนโยบาย อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การพัฒนาระบบควบคุม
บังคับบัญชากองทัพไทยในภาพรวม เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘.๒  การบริหารระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทยในภาพรวม พร้อมทั้งแบ่ง
มอบความรับผิดชอบพร้อมแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา
ให้กับเหล่าทัพ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
             ๘.๓  ก าหนดมาตรการการพัฒนาและการด าเนินการระบบควบคุมบังคับบัญชา          
กองทัพไทย 
             ๘.๔  ก าหนดมาตรฐานระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย 
             ๘.๕  เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
ขอรับข้อมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 
             ๘.๖  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างานได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
          ๘.๗   รายงานผลการด าเนินงาน ต่อปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 

/๙. คณะกรรมการ... 
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       ๙.  คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการ
ทั่วไปกระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
            ๙.๑  ก าหนดนโยบาย อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ของกระทรวงกลาโหม ในภาพรวม 
เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๙.๒  บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการ
ทั่วไปกระทรวงกลาโหม ในภาพรวม พร้อมทั้งแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
            ๙.๓ ก าหนดมาตรการการพัฒนาและการด าเนินการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ของกระทรวงกลาโหม 
           ๙.๔  ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหม 
            ๙.๕  เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
ขอรับข้อมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 
  ๙.๖  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างานได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
             ๙.๗  รายงานผลการด าเนินงาน ต่อปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
 ๑๐. ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนการด าเนินการของ 
คณะกรรมการ ฯ  คณะอนุกรรมการ ฯ และคณะท างาน ฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ  
 ๑๑. ค าสั่งกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ขัดหรือ
แย้งกับค าสั่งนี้ ให้ยึดถือค าสั่งนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                            
    สั่ง       ณ     วันที่          สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
                                                       พล.อ. 
       (ประจิตร  วงษ์สุวรรณ) 
                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    
 




