
   

 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม 

 

ส่วนที่ ๑  บทสรุปผู้บริหาร 

 ด้วยมีประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ ๑๒ เม.ย.๖๒ จนถึง ๓๐ ก.ย.๘๐ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่  
๑๑ เม.ย.๖๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๑ ก าหนดให้เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้  เ พ่ือให้ส่วนราชการภายในกระทรวงกลาโหมมีกรอบการพัฒนาที่ทันสมัย มีแนวทาง 

การด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามแผนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับ
กระทรวง ตลอดจนสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
(คณะท างานภายใต้คณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม) จึงได้
ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม เพ่ือปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหมฉบับนี้ โดยเป็นแผนรองรับแผนระดับที่ ๓ และ
เป็นกรอบการพัฒนาด้านดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบัน พบว่ามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology), การ
เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT), เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุก
ที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing),  การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งในสนามรบ (Internet of Battle Things 

: IoBT) ตลอดจนระบบประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยขนาดที่เล็กลง ซ่ึงเป็นแรงขับส าคัญ
ให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อม และ
ภัยคุกคามสมัยใหม่ ทั้งในด้านนโยบาย การบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการประชาชน ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการ/พัฒนา จ านวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย  
 ๑. การพัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๒. การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๓. การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ๔. การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๕. การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  

ส่วนที่ ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดับท่ี ๑) 
  ๒.๑.๑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
    ๒.๑.๑.๑ เป้าหมาย  
     - บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
     - กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงประชาคมระหว่างประเทศ  
    ๒.๑.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
      - การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ตามหัวข้อ  
“การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน” และ “การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่” 

      - การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้มีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของขาติ ตามหัวข้อ “การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ” 
และ “การพัฒนาและการผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับ”  
      - การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
รวมถึงองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ ตามหัวข้อ “การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ” 

    ๒.๑.๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้ มี 

ความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติในทุกรูปแบบ” โดยก าหนดให้มีการพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุม
บังคับบัญชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ระบบ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถก าลังพล โดยสนับสนุนการบูรณาการใช้งาน
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : 
AI), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology), การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (Internet 
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of Things : IoT), เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable 

Computing), การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งในสนามรบ (Internet of Battle Things : IoBT) เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม มีเป้าหมายส าคัญเ พ่ือให้หน่วยงานภายใน
กระทรวงกลาโหมพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เสริมสร้าง  

ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ  
  ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    ๒.๑.๒.๑ เป้าหมาย 

      - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

    ๒.๑.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

      - การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คือ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อม
โลก ตามหัวข้อ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่” 

    ๒.๑.๒.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มีพ้ืนฐานแนวคิดส าคัญ ๓ ประการ  ได้แก่  
“ต่อยอดอดีต”, “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ก าลังพลและยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง ตลอดจนมีการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นร่วมกันบนพ้ืนฐานของความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้ต่อยอด 

การพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศ ลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
ต่อไป 

  ๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ๒.๑.๓.๑ เป้าหมาย 
      - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ๒.๑.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตามหัวข้อ “ช่วงวัยแรงงาน” 
    ๒.๑.๓.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้  
“คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร” โดยก าหนดให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมให้กับก าลังพลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมทั่งในระดับบริหารและผู้ปฏิบั ติงานทั่วไปให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบ
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คอมพิวเตอร์ และไม่กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถก าลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม , ระบบงาน
สารสนเทศ ฐานข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, การบ ารุงดูแลรักษา
ระบบดิจิทัล ให้เป็นผู้มีความรู้ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๒.๑.๔.๑ เป้าหมาย 
     - ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 
    ๒.๑.๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
     - ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ ตามหัวข้อ “ให้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” 

     - ภาครัฐมีความทันสมัย ตามหัวข้อ “องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสม
กับบริบทการพัฒนาประเทศ” และ “พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย” 
    ๒.๑.๔.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีการถือปฏิบัติตามหลักการ
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยก าหนดให้มีกระทรวงกลาโหมปรับตัวให้ทัน
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย  
การบริหารจัดการ ตลอดจนปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสอดคล้องตามบริบท
ของสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 
 
 ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ 

  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๔ ประเด็น 

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๒๓ ฉบับ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามแผน 

ปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม จ านวน ๔  ประเด็น ดังนี้ 
    ๒.๒.๑.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง  
       ๒.๒.๑.๑ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

         ๒.๒.๑.๑ (๑.๑) เป้าหมายที่ ๒ “บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ” 

         ๒.๒.๑.๑ (๑.๒) เป้าหมายที่ ๓ “กองทัพ หน่วยงานด้านความ
มั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง” 
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         ๒.๒.๑.๑ (๑.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและต่อยอดการพัฒนา เพ่ือใช้
ในระบบควบคุมและบังคับบัญชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป การบริการราชการทั่วไป  
การให้บริการประชาชน ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหม ในการรักษาความมั่นคง 
และความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

      ๒.๒.๑.๑ (๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพ 

ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        ๒.๒.๑.๑ (๒.๑) แนว ทา งก า ร พัฒนา  พัฒนาศั ก ยภาพ 

ของประเทศด้านความมั่นคง ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้วยการบูรณาการขีดความสามารถ
จากทุกภาคส่วน 

        ๒.๒.๑.๑ (๒.๒) เป้าหมายของแผนย่อย  เ พ่ือให้กองทัพ 

และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ  

ความรุนแรง ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

        ๒.๒.๑.๑ (๒.๓) การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่ อยของ 
แผนแม่บทฯ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและต่อยอด
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในระบบควบคุมและบังคับบัญชา และการบริการราชการทั่วไป ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรง 

ต่อการเตรียมความพร้อมของกระทรวงกลาโหมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

    ๒.๒.๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  
       ๒.๒.๑.๒ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

         ๒.๒.๑.๒ (๑.๑) เป้าหมาย “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ  
ท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” 

         ๒.๒.๑.๒ (๑.๒) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนา
และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประเทศ ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถก าลังพล 

และยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิต
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประเทศ ต่อไป 

      ๒.๒.๑.๒ (๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพ 

ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        ๒.๒.๑.๒ (๒.๑) แนวทางการพัฒนา ด าเนินการเชิงรุกในด้าน
การเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค เพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของไทยในอนาคต และใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง  ๆ  
ของต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
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        ๒.๒.๑.๒ (๒.๒) เป้ าหมายของแผนย่ อย  ประ เทศไทย 

มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเซีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

        ๒.๒.๑.๒ (๒.๓) การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่ อยของ 

แผนแม่บทฯ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อ
ความท้าทายและด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคง 

ของโครงสร้างพ้ืนฐานและมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการ เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามภายนอกแล้ว ยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกในด้าน 

การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ 
   ๒.๒.๑.๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
      ๒.๒.๑.๓ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

        ๒.๒.๑.๓ (๑.๑) เป้าหมายที่ ๒ “ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น” 

        ๒.๒.๑.๓ (๑.๒) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนา 
ด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบงาน
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ให้มีความพร้อมใช้งาน ครอบคลุม และเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการด าเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการฝึก ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถตอบสนองภารกิจในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบ
การให้บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

      ๒.๒.๑.๓ (๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพ 

ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        ๒.๒.๑.๓ (๒.๑) แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้
พื้นฐานและเทคโนโลยี ด้านสังคม และความเป็นมนุษย์ ความเป็นเลิศทาง วิชาการ โดยการส่งเสริม 

การวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา 
        ๒.๒.๑.๓ (๒.๒) เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย อันดับ ๑ ใน ๒๐  
ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเซีย 

        ๒.๒.๑.๓ (๒.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ สร้างองค์ความรู้ พ้ืนฐาน การสะสมองค์ความรู้  การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้   
การต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้
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ประโยชน์โดยตรง โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐาน 

และเทคโนโลยีฐาน การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์   
สร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา  เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

    ๒.๒.๑.๔ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

        ๒.๒.๑.๔ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

          ๒.๒.๑.๔ (๑.๑)  เป้าหมายที่ ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

          ๒.๒.๑.๔ (๑.๒)  เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
          ๒.๒.๑.๔ (๑.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ประยุกต ์

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณ 

       ๒.๒.๑.๔ (๒)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

          ๒.๒.๑.๔ (๒.๑) แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการ
ภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก 

มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ  ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ 

ของผู้รับบริการ รวมทัง้อ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการภาครัฐ
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 

อย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ 
ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลปรับวิธีการท างานจาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด”  
เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการ
ภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด
เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว  มีการพัฒนาบริการ
เดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการ  

ของประชาชนภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
สะดวกทันสถานการณ ์

          ๒.๒.๑.๔ (๒.๒) เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐ 

ที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐๐ 
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          ๒.๒.๑.๔ (๒.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  
และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างาน 

ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 

       ๒.๒.๑.๔ (๓)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 

          ๒.๒.๑.๔ (๓.๑) แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและ 

ทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  ก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร 

และการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้  และปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่  ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ  
และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว 

          ๒.๒.๑.๔ (๓.๒) เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ 
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
ระดับ ๒ และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

          ๒.๒.๑.๔ (๓.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ พัฒนาภาครัฐให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ท าให้
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น  
แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ สอดรับตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ 

       ๒.๒.๑.๔ (๔)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 

          ๒.๒.๑.๔ (๔.๑) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกลไกในการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ  

และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน 
การสรรหาการคัดเลือก การแต่งตั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้ เป็นไป 

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
          ๒.๒.๑.๔ (๔.๒) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐ 

ยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็น
มืออาชีพ 

          ๒.๒.๑.๔ (๔.๓) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ บุคลากรภาครัฐต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและให้อ านาจไว้เพ่ือการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจน
ออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น
คนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ 

  ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ มีส่วนเกี่ยวกับตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
    ๒.๒.๒.๑ เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
     ๒.๒.๒.๑ (๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

     ๒.๒.๒.๑ (๒) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  

    ๒.๒.๒.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     ๒.๒.๒.๒ (๑) ประเด็นการปฏิรูปที่  ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว  
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

      -  กลยุทธ์ที่  ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษา 

จากหน่วยงานของรัฐ จ านวน  ๑ แผนงาน คือ  ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน ที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการ 

ให้ค าปรึกษาทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ และด้านเทคโนโลยี 
      - กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการ 

ที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) จ านวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานที่ ๑ ปรับปรุง
กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยปรับปรุงกระบวนการและ
ลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึง
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พอใจ แก่ผู้รับบริการ และด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตในภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการให้บริการ ที่กระทบต่อชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้ และ ๒) 
แผนงานที่ ๒ จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วม โดยจัดให้มีศูนย์บริการ
ร่วมในระดับกระทรวง และจังหวัด ที่รองรับการขอรับบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว และยกระดับศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งสนับสนุนให้
เกิดการใช้งาน เช่น การประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ (Incentives) ให้ประชาชนขอรับบริการภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการให้ประชาชนเพ่ือให้เ กิดความเชื่อมั่น 
เป็นต้น  

     ๒.๒.๒.๒ (๒) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
      - กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ 

การบริหารราชการ จ านวน ๑ แผนงาน คือ การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
โดยพัฒนา หรือน าระบบดิจิทัลเพื่อรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานและพัฒนา หรือน าระบบดิจิทัล
เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล 
เป็นต้น  
      - กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ 

การบริหารราชการแผ่นดิน จ านวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม  
และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบ 

ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือภารกิจของหน่วยงาน และ (๒) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงานสนับสนุน 
เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล
ส าคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ และ  

การบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๒) แผนงานที่ ๓ สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยก าหนดให้มี “กลุ่มงาน
สารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ 
ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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     ๒.๒.๒.๒ (๓) โครงการ 

      - โครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์ และการ
ออกใบอนุญาต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window  
ส่วนเพิ่มเติม 

      - โครงการพัฒนาระบบบัญชีเงินราชการของกรมการเงิน
กลาโหม และส านักงานการเงิน หน่วยขึ้นตรงส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

      -  โ ค ร งการ พัฒนา โ ปรแกรมประยุ กต์  ( Application)  
ด้านกิจการก าลังพลส ารอง เพ่ือให้บริการประชาชน 

      -  โ ค ร งก า ร พัฒนาทั กษะกา รปฏิ บั ติ ง า นต า ม ห น้ า ที่ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

      -  โครงการประสานงานข่าวกรองด้านการก่อการร้ าย 

และอาชญากรรมข้ามชาติกับมิตรประเทศ 

      - โครงการติดตามความคืบหน้าการจัดท าระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลข่าวกรองกระทรวงกลาโหม 

      - โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบสารสนเทศ 

      - โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) กองทัพไทย 

      - โครงการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการก าลังพลกองทัพไทย 

      -  โครงการพัฒนาระบบงานตามแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบก (ด้านก าลังพล) 
      - โครงการพัฒนาระบบก าลังส ารอง การสารสนเทศสนับสนุน
กิจการก าลังส ารอง 
      ๒.๒.๒.๒ (๔) เป้าหมายโครงการ  
         ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง
โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์ ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว เพ่ือให้ประชาชนสามารถจดจ า เลขหมายโทรศัพท์  
และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพ่ือขอความช่วยเหลือได้โดยสะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ได้ทันสถานการณ์ตามมาตรฐานสากล การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบบูรณาการ 

การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสามารถบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่าง
โรงพยาบาลต่าง ๆ กรณี ที่มีเหตุฉุกเฉินต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  
เป็นต้น ประชาชนได้รับข้อมูล /ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน 
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เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัดหมายเพ่ือขอพบ เจ้าหน้าที่  
ในวันและเวลาที่ก าหนด การให้ข้อมูลและค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ด้วยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการประชาชนและ
ผู้ประกอบการ ในการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (faster, easier and cheaper) โดยลด
การขอข้อมูลและเอกสารซ้ าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ สามารถด าเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ผ่านช่องทางดิจิทัล ศูนย์บริการร่วมหรือช่องทางอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าได้ 
  ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

   ๒.๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ที่ ๕ “เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา” 

   ๒.๒.๓.๒ เป้าหมายรวม 

    ๒.๒.๓.๒ (๑) เป้าหมายรวมที่ ๕ “มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย  
    ๒.๒.๓.๒ (๒) เป้ าหมายรวมที่  ๖  “ระบบบริหารจัดการภาครั ฐที่ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน” 

   ๒.๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน     

     - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือ 

ภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

     - แนวทางการพัฒนา จ านวน ๔ แนวทาง ได้แก่  ๑) พัฒนาระบบงาน 

ด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม 

ภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อม โยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 

และต่างประเทศอย่างเป็นระบบให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล เพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ  ๒) พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้าย 

ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่ เหมาะสม 

ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ๓) พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศ  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ๔) พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา
ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้  
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริม
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ  



- ๑๓ - 
  

 
 

   ๒.๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

     - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

     - แนวทางการพัฒนา  จ านวน ๒ แนวทาง ได้แก่ ๑) ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด  

ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 
ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลงและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ   
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชนและ 

ภาคธุรกิจ    

   ๒.๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

     - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคผลิตและบริการ  

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     - แนวทางการพัฒนา เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน 

สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี   
และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
   ๒.๒.๔.๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่  ๑๔ “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

การป้องกันประเทศ” (รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๗ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการ
เผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ ๓.๔.๘ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึก
ก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ) 
   ๒.๒.๔.๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “การพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ” รองรับนโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

   ๒.๒.๔.๓ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม 

ทางทหาร” 

   ๒.๒.๔.๔ ตัวชี้วัด “ความส าเร็จในการเตรียมกองทัพรองรับภัยคุกคามทางทหาร 

ตามแผนของกองทัพที่ก าหนด” 

   ๒.๒.๔.๕ กลยุทธ์ “พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ราชการทั่วไป ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคง” 
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 ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓.๑ แผนของกระทรวงกลาโหม 

   ๒.๓.๑.๑ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง  
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม 

   ๒.๓.๑.๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงกลาโหม 

   ๒.๓.๑.๓ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงกลาโหม 

   ๒.๓.๑.๔ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
ในภาพรวมระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองบัญชาการกองทัพไทย 

   ๒.๓.๑.๕ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม 

  ๒.๓.๒ แผนของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๓.๒.๑ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   ๒.๓.๒.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
จัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

   ๒.๓.๒.๓ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดท าโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 

ส่วนที่ ๓  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม 

 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็น 

  ๓.๑.๑ หลักการและเหตุผล 

   ๓.๑.๑.๑ อ านาจหน้าทีด่้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม  
    ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้อก าหนด
ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรา ๘ “กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าที่  ศึกษา วิจัย พัฒนา  
และด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ และกิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ”, มาตรา ๓๑ “ให้ กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบ 

การวางแผน พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ” และ มาตรา ๓๒ “ให้ กระทรวงกลาโหม วางแผน พัฒนา  
และด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป  ให้สามารถ
ติดต่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ”  
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   ๓.๑.๑.๒ การด าเนินงานที่ผ่านมา  
    กระทรวงกลาโหม ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานในภาพรวม จ านวน ๕ ฉบับ มีกรอบเวลาและรายละเอียด 

การด าเนินงานสอดคล้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  ซึ่งมีการจัดท า
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) ดังนี้ 
    ๓.๑.๑.๒ (๑) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม 
ฉบับที ่๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ 
    ๓.๑.๑.๒ (๒) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม 
ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  
    ๓.๑.๑.๒ (๓) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม 
ฉบับที ่๒ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖  
    ๓.๑.๑.๒ (๔) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  
    ๓.๑.๑.๒ (๕) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
กระทรวงกลาโหม 

   ๓.๑.๑.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
กระทรวงกลาโหม 
    เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อก าหนดตามมาตราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรา ๕ “เพ่ือให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน ์
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติการประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการประกาศใช้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว” และ มาตรา ๒๑ “เมื่อประกาศใช้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามความในมาตรา  ๕  
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว และให้ส านักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น” 
    ปัจจุบันได้มีการประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ ๑๒ เม.ย.๖๒ จนถึง ๓๐ ก.ย.๘๐ ตามราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๑ ก าหนดให้เมื่อมี
การประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
 
 



- ๑๖ - 
  

 
 

    ดังนั้นเพ่ือให้ส่วนราชการภายในกระทรวงกลาโหมมีกรอบการพัฒนาที่ทันสมัย 
มีแนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามแผนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับ
กระทรวงตลอดจนสภาวะแวดล้อมและแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง คณะท างานขับเคลื่อนนโยบาย  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (คณะท างานภายใต้คณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิ ทัลเพ่ือสนับสนุน 
“ไทยแลนด์ ๔.๐” ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม) จึงได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ และปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม  
เพ่ือปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหมฉบับนี้ โดยใช้
เป็นกรอบการพัฒนางานด้านดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ต่อไป  
  ๓.๑.๒ การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

   ในส่วนนี้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกระทรวงกลาโหม โดยใช้การวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)        

ก าหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรด้วย 4M (Management, Machine, Money และ 
Man) และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสและอุปสรรคด้วย PEST (Policy, Economic, Social 

และ Technology) ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกน าไปก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการทบทวน
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ดังนี้ 
   ๓.๑.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของกระทรวง 
กลาโหม โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก ๔M Analysis สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน สรุปได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การบริหารจัดการ (Management) 

 มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับการ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 มีโครงสร้างการจัดหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนในทุกส่วนราชการ 

 มีคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน
ระดบักระทรวงกลาโหม 

 โครงสร้างการจัดมีความซับซ้อน มีสายการบังคับ
บัญชายาว ท าให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 

 ขาดกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน  
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 ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และอ านวยการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมแต่ละ
ระดับท่ีชัดเจน 

อุปกรณ์และระบบ (Machine) 

 มีระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
ที่ครอบคลุมเครือข่ ายข้อมูลทั้ งหมดภายใน
กระทรวงกลาโหม 

 Data Center ของ สป. ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 27001  

 อนาคตจะมีการพัฒนา Mod Cloud เพ่ือรองรับ
ก า ร ใ ช้ ง า น ที่ มี ค ว าม มั่ น ค งปล อด ภั ย แ ล ะ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 การติดตั้งใช้งานโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งของส่วนราชการ 

 ระบบงานที่ พัฒนาขึ้นเองบางโปรแกรม ไม่ได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ 

 ขาดการบูรณาข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้งการยืนยันความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน 

งบประมาณ (Money) 

 มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ประจ าทุกปี 

 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

บุคลากร (Man) 

 มีบุคลากรด้านช่างเทคนิคที่มีความรู้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย อาทิเช่น ด้านการ
เขียนโปรแกรม ด้านการพัฒนาระบบ ด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น  

 ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส่วนใหญ่ยังขาด
ความตระหนักรูภ้ัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ที่บรรจุ
ตามหน่วยงาน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

    

 

 

 

 

 

 

   ๓.๑.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของกระทรวง 
กลาโหม โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเป็นโอกาสและ
อุปสรรค สรุปได้ดังนี ้
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โอกาส อุปสรรค 

นโยบาย กฏระเบียบ (Policy) 

 นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการ 

ปรับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 ปัญหาในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ และการ 

จัดซื้อ จัดจ้างที่ล่าช้า 
 ระเบียบราชการไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานใน

การจัดอุปกรณ ์IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน 

 การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายส่งผลต่อการ 

ด าเนินงานตามาแผนงาน โครงการ ต้องปรับปรุง
บ่อยครั้งขาดความต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจ (Economic) 

 แนวทางทิศทางเศรษฐกิจรองรับการเติบโต
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

 การระบาดของโควิด – ๑๙ ส่งผลกระทบกับการ
เติมโตทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม (Social) 

 การใช้สื่อ Digital ที่เพ่ิมมากข้ึนในยุคปัจจุบัน  ความไม่เข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความ
ซับซ้อน รวมถึงภัยคุกคามที่คาดไม่ถึง  

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 

 ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ต่อการน ามาใช้ในหน่วยงาน 

 มีการน า เทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานของ
กระทรวงได้หลากหลายมากข้ึน 

 การเข้ามาของเครือข่าย Government Cloud 

และ Big Data ท าให้มีนวรรตกรรมและช่องทาง
ใช้งานเพิ่มข้ึน 

 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วท า ให้
ปรับตัวไม่ทัน 

 ข้อมูลถูกบิดเบือนในเครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Media) ที่สร้างความสับสน ขัดแย้ง และ
ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาพรวมระดับนานาชาติ 
ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

 เหตุการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ ความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง เหตุการณ์ตามแนว
ชายแดน สงครามการแย่งชิงทรัพยากร 

 

  จากการวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภานในและปัจจัยภายนอกที่ได้รับข าเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix  

ตามข้ันตอนเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
กลยุทธ์เชิงรับ มีรายละเอียดดังนี้ 
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กลยุทธ์ การปฏิบัติ 

กลยุทธ์เชิงรุก 

(Strength/Opportunities) 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ  
ให้สามารถสนับสนุนภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม
หน่วยงานในสังกัดให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความหลายหลายและ
ครอบคลุมภารกิจยิ่งขึ้น 

 มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้าน
ดิจิทัล เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขีดความสามารถการพ่ึงพา
ตนเอง สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงกลาโหม
แบบก้าวกระโดด 

กลยุทธ์เชิงรับ 

(Weakness/Threat) 

 จัดล าดับความส าคัญ ภารกิจ/แผนงาน/ โครงการ/งาน ให้มีความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น ความส าคัญของภารกิจ ความพร้อมของ
ก าลังพล โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี และสถานภาพด้านงบประมาณ 

 บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล แบบบูรณาการ ให้สามารถ
ใช้งานทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ
ซ้ าซ้อนในการลงทุน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

(Weakness/Opportunities) 

 พัฒนาการบริหารจัดการงานด้านดิจิทัลภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 
ให้มีความเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายและแผนระยะยาวที่ชัดเจน เป็น
แนวทางการปฏิบัติให้หน่วยในสังกัด มีแนวทางพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 พัฒนาการบริหารจัดการก าลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ท า งานด้านดิจิทัล  และเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนการบูรณาการใช้งานก าลังพลระหว่าง
หน่วยงาน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนา
ขีดความสามารถของก าลังพลร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้และ
ประสบการณ ์

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

(Strength/Threat) 

 สร้างบทบาทน าและมีส่วนร่วมในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามสมัยใหม่ เสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจ ระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
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ให้มีความพร้อมรักษาอธิปไตยและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่าง
เหมาะสม 

 ด ารงสภาพการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความ 

พร้อมใช้งาน สนับสนุนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสูงสุด 

ด้านงบประมาณ 

 

 ๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กระทรวงกลาโหม 

  ๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ 
   ๓.๒.๑.๑ เพ่ือให้กระทรวงกลาโหมมีกรอบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน 
มีความสอดคล้องตามแผนระดับประเทศ นโยบายและแผนระดับกระทรวงกลาโหมที่เก่ียวข้อง 
   ๓.๒.๑.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงกลาโหมได้ทราบเป้าหมายและ 

แนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 

   ๓.๒.๑.๓ เพ่ือให้หน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหมมีแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลที่ชัดเจน เกิดการบูรณาการมีการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    

  ๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม   

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดรวม 

๑. ก าลั งพลของกระทรวงกลา โหม มีความรู้  
 ความสามารถ ประสบการณ์  คุณลักษณะ  
 และสมรรถนะ ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถ 

 ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ระดั บคว ามส า เ ร็ จของการ พัฒนาก า ลั งพล 

 ด้านดิจิทัลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและ
 สมรรรถนะที่เหมาะสม ตามแผนที่ก าหนด สามารถ
 ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๗๕) 

๒. โครงสร้างการจัดหน่วย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ของกระทรวงกลาโหม มีความสอดคล้องและ 

 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง โครงสร้าง 
 การจัดหน่วย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวง 
 กลาโหม ที่ มี ความสอดคล้ องและสนั บสนุน 

 การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผน 

 ที่ก าหนด สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๗๕) 

๓. โ คร งสร้ า ง พ้ืนฐ านด้ าน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 

 ของกระทรวงกลาโหม มีความพร้อมใช้งาน  
 สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและด ารงสภาพ 

 โครงสร้ าง พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
 กระทรวงกลาโหมให้มีความพร้อมใช้งาน มีการ 

 บูรณาการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสม ตามแผน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดรวม 

 และมีการบูรณาการใช้งานร่วมกันระหว่าง 
 หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

 ที่ก าหนด สนับสนุนการปฏิบัติ งานได้อย่ า งมี
 ประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๘๐) 

๔. การวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
กระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.  ระดับความส าเร็จของการวิจัย พัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม ตามแผนที่
ก าหนด สนับสนุน กา รปฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๗๐) 

๕. กระทรวงกลาโหมมีความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภายนอกเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

๕. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความร่วมมือ 

 กับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาศักยภาพ 

 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนที่ก าหนด (ร้อยละ ๗๕) 
 

 

 

 

  ๓.๒.๓ แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
   ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินการ/พัฒนา จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาก าลังพล
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, (๒) การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, 
(๓) การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, (๔) การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ (๕) การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓.๒.๓.๑ การพัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

      เพ่ือให้ก าลังพลของกระทรวงกลาโหมมีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ 
คุณลักษณะและสมรรถนะ ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถ ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของก าลังพลในภาพรวมของ
กระทรวงกลาโหม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม 
สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสอดคล้องตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ 
ของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ส่วนราชการภายในกระทรวงกลาโหมมีเครื่องมือที่เพียงพอและ
เหมาะสม ส าหรับใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล รวมทั้งหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าด้านดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถของก าลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

๑) ก าหนดกลุ่มการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของ กห. แบ่งออกเป็น 
๖ กลุ่ม ประกอบด้วย 

    - ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
    - ผู้อ านวยการ (Management) 

    - ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

    - ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
    - ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) 
    - ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (User) 

๒) จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของ กห. ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่ม 

๓) จัดท าแผนการพฒันาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ของ กห. ทั้งระบบ ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนกัน 

๔) จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งเครื่องมือส าหรับการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับเชี่ยวชาญ ต่อไป 

๕) จัดท าระบบการทดสอบและการประเมินศักยภาพทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับก าลังพลภายใน กห. 
๖) จัดท ากรอบมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาทักษะ และจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมความรู้ด้านดิจิทัล ให้มีความเหมาะสม 

๗) พัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลภาครัฐร่วมกับหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก กห. 

 

ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
ระบบ เครื่องมือ และหลักสูตร 

สนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะ

ดิจิทัลของ กห. 
 

ร้อยละ ๗๕ 

 

 

 

   ๓.๒.๓.๒ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

      เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดของหน่วย และกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุน
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็ว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

๑) ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดหน่วย อ านาจหน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒) พิจารณาบรรจุก าลังพลข้าราชการพลเรือนกลาโหมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความจ าเป็นในต าแหน่งที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้  ความ
ช านาญ และประสบการณ์ รวมทั้งมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

๓) ก าหนดแนวทางการรับราชการ (Career Path) ของก าลังพลที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าที่
ชัดเจน ในกรณีที่เป็นสายงานเฉพาะที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ 

๔) ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นของกระทรวง 
กลาโหมให้มีความเหมาะสม มีความทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ปรับปรุงพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ค าสั่ง ให้มีความ
สอดคล้องและรองรับการท างานที่มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจน
มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจ า (รปจ.) ของแต่ละระบบงานให้มี
ความทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง 

ความส าเร็จของการปรับปรุง
โครงสร้างการจัด หน่วย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวง 
กลาโหม ที่มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนการด าเนินการ 
ด้านดิจิทัลได้เปน็อย่างดี 

 

ร้อยละ ๗๕ 

 

       

   ๓.๒.๓.๓ การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

      เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบงานสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ให้มีความพร้อมใช้งาน มีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้
งานตามภารกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน มุ่งเน้นความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อน และความปลอดภัยในการใช้งาน 

 

การด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่จ าเป็นให้มีความพร้อมใช้งาน 
ครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอต่อการใช้งาน 

๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของ กห. รวมถึงโปรแกรม
ประยุกต์ และข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ให้ได้การรองรับมาตรฐาน ISO 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 
  

 
 

27001 และมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสามารถใช้งานไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

๓) บูรณาการการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วน
ราชการบนพ้ืนฐานของการให้ความเห็นชอบร่วมกันและมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน โดยให้เป็นไปตามแนวทางการบูรณาการของหน่วย
รับผิดชอบหลัก เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายและความ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

๔) บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการบ ารุงรักษาด้วยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วย และ/หรือจ้างบ ารุงรักษา ให้หน่วยรับผิดชอบหลักด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของแต่ละส่วนราชการรับผิดชอบเป็นส่วนรวมในแต่ละส่วน
ราชการ ประกอบด้วย 

     ๔.๑) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
     ๔.๒) การซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ ์(Corrective Maintenance) 

 

ความส าเร็จของการพัฒนาและ
ด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงกลาโหม ให้มีความ

พร้อมใช้งาน มีการบูรณาการใช้
งานร่วมกันอย่างเหมาะสม และ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ร้อยละ ๘๐ 

 

   ๓.๒.๓.๔ การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

      เป้าหมาย เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินงานด้านระบบควบคุม
บังคับบัญชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการฝึก 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองภารกิจในภาพรวมของกระทรวง 
กลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 

การด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

๑) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของระบบควบคุมบังคับบัญชาให้สามารถ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร วางแผน ตกลงใจ การสั่งการและควบคุมได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

๒) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารราชการทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระบบงาน
สารสนเทศและฐานข้อมูลของแต่ละระบบงานให้สามารถใช้งานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), ข้อมูล
ขนาดใหญ ่(Big Data), เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 

ความส าเร็จของการวิจัย พัฒนา 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจต่าง ๆ ของ
กระทรวงกลาโหม ตามแผนที่

ก าหนด สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ ๗๐ 
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๔) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือรองรับความก้าวหน้า และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายใน กห.  

   ๓.๒.๓.๕ การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

      เป้าหมาย เพ่ือให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถก าลังพลและยกระดับการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลระดับสูง ตลอดจนมีการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นร่วมกันบนพื้นฐาน
ของความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
ต่อไป 

 

การด าเนินการ ตัวช้ีวัด 

๑) พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภายในประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถก าลัง
พล ยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง ตลอดจนบูรณาการ
การใช้งานทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันบนพ้ืนฐานของ
ความปลอดภัยในการใช้งาน 

๒) พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น 
กระทรวงกลาโหมของมิตรประเทศ บริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ ในการพัฒนาขีดความสามารถก าลังพล 
ยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง ตลอดจนประสานความ
ร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ 

ความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนที่ก าหนด 

 

ร้อยละ ๗๕ 

      

       

  

 ๓.๓  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปด าเนินการ  

  ๓.๓.๑ การบริหารจัดการ 

   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม  ซึ่ ง มี
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการฯ เป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย มีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่ส าคัญภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม จ านวน  
๒ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป  
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ซี่งมี รอง ปล.กห./ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Officer : CIO) กระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ซึ่งมี เสธ.ทหาร เป็นประธาน
กรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๑ “ให้ กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบการวางแผน 
พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ” และ มาตรา ๓๒ “ให้ กระทรวงกลาโหม วางแผน พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ” นั้น 

   คณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม ดังนี้ 
     ๓.๓.๑.๑(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และความรับผิดชอบ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม 

     ๓.๓.๑.๑(๒) จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงกลาโหม 

     ๓.๓.๑.๑(๓) บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกระทรวงกลาโหม ทั้งระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมให้มีการบูรณาการ สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล  
และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๓.๓.๑.๑(๔) บูรณาการ และให้ความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม 

   ๓.๓.๑.๒ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารราชการทั่วไปกระทรวงกลาโหม ดังนี้ 
     ๓.๓.๑.๒(๑) ก าหนดนโยบาย อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปกระทรวงกลาโหมในภาพรวม  
เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ๓.๓.๑.๒(๒) บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร
ราชการทั่วไปกระทรวงกลาโหมในภาพรวม พร้อมทั้งแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปกระทรวงกลาโหมให้กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
     ๓.๓.๑.๒(๓) ก าหนดมาตรการการพัฒนาและการด าเนินการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปกระทรวงกลาโหม 

     ๓.๓.๑.๒(๔) ก าหนดมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารราชการทั่วไปกระทรวงกลาโหม  
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   ๓.๓.๑.๓ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ดังนี้ 
     ๓.๓.๑.๓(๑) ก าหนดนโยบาย อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การพัฒนา
ระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทยในภาพรวม เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ๓.๓.๑.๓(๒) บริหารระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทยในภาพรวม พร้อมทั้ง
แบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาให้กับเหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
     ๓.๓.๑.๓(๓) ก าหนดมาตรการการพัฒนาและการด าเนินการระบบควบคุม
บังคับบัญชากองทัพไทย 

     ๓.๓.๑.๓(๔) ก าหนดมาตรฐานระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย  
 

  ๓.๓.๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม 

   ๓.๓.๒.๑ ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ 
     มีการให้ความหมาย “ระบบคอมพิวเตอร์” ซึ่งต้องมีการพิจารณาประกอบกัน 
หลายความหมาย ดังนี้ 
     คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ก าหนดว่า “โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ หรือโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ครอบคลุมถึง  
“การจัดซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการเช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารตลอดจน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง 
(กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ก าหนด” 

     ค าสั่ ง กห. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงกลาโหม ก าหนดว่า “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง “ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน 
ไม่รวมถึงที่เป็นส่วนประกอบของยุทธภัณฑ์ และที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เฉพาะ ซึ่งไม่
สามารถแยกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นไปใช้งานอ่ืนได้ แต่หากสามารถน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปใช้งานอ่ืนได้  
ให้ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์” (ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่กระทรวงกลาโหมได้ เคยมีหนังสือหารือกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันปรับเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  

และสังคม)) และให้ความหมาย “ยุทธภัณฑ์”หมายความว่า “ยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้แก่ อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือ เครื่องใช้  ที่อาจ
น าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ทั้งนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

     อท.ศอพท. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์  
ของกระทรวงกลาโหม มีข้อพิจารณาว่า “เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใช้เชิงพาณิชย์ 
หรือทางพลเรือนทั่วไป หากหน่วยทหารน ามาใช้ จะไม่ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์” 

   ๓.๓.๒.๒ แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 



- ๒๘ - 
  

 
 

     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้องด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๓ มี.ค.๔๗ เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยในส่วนของการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม ที่มีมูลค่าเกินกว่า 
๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป ให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๘ เรื่อง การปรับปรุงเพ่ิมเติมองค์ประกอบและแก้ไข
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ และต้องด าเนินการตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ค าสั่ง กห. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม, หนังสือ สงป.กห. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห ๐๒๐๘/๑๒๓๔๗ ลง ๒๘ ธ.ค.๖๑ 
เรื่อง การเสนอของบประมาณโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ในภาพรวม
ของ กห. ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด   

 

  ๓.๓ แผนงาน/โครงการ/งาน ด้านดจิิทัลของกระทรวงกลาโหม 

 

ส่วนราชการ จ านวน แผนงาน/โครงการ/งาน ความต้องการงบประมาณ 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   

กองบัญชาการกองทัพไทย   

กองทัพบก   

กองทัพเรือ   

กองทัพอากาศ   

ยอดรวม   

 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องด้านดิจิทัล ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขอให้มีการปฎิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด “แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม” 

 แผนงาน/โครงการ/งาน ของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้  
 ๓.๓.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

แผนงาน/โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความต้องการ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

      

      

      

 



- ๒๙ - 
  

 
 

 

 

 ๓.๓.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย 

แผนงาน/โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความต้องการ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

      

      

      

  

 ๓.๓.๓ กองทัพบก 

แผนงาน/โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความต้องการ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

      

      

      

 

 ๓.๓.๔ กองทัพเรือ 

แผนงาน/โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความต้องการ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

      

      

      

 

 ๓.๓.๕ กองทัพอากาศ 

แผนงาน/โครงการ/งาน วัตถุประสงค์ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ความต้องการ
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

      

      

      



- ๓๐ - 
  

 
 

 

 



   

 

 

 


