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บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ในการศึกษา ค้นคว้า และ
ด าเนินการวิจัยโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ท าการวิจัยและ
พัฒนาจากระดับที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วไปยังระดับที่มีความซับซ้อนขึ้น  พร้อมทั้งเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย สทป.ได้ร่วมกับหน่วยงานวิจัยกระทรวงกลาโหม หน่วย
งานวิจัยต่าง ๆ สถาบันการศึกษาภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมตลอดจนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
บริษัทผู้ผลิตท าการพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์และแบบอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของเหล่าทัพและน าไปสู่การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ฉบับนี้จัดท าขึ้นมาเพ่ือใช้ในการก าหนด 
ทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลขององค์กร โดยมีเป้าหมายในการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ และเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย 
ข้อมูล บุคลากร และการให้บริการอันน าไปสู่การยกระดับพัฒนาการด้านดิจิทัลขององค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “สทป. เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการ
ของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน ด้วยการท างานแบบดิจิทัล” แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ สทป. ประกอบด้วย 3 แผนปฏิบัติการ ดังนี้  

 

 
 

เป้าประสงค์ 

สทป. มีระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน 
2. ร้อยละของเวลาที่ระบบมีความพร้อมใช้งาน (Availability) 
3. ร้อยละของเวลาที่เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน (Availability) 
4. ผลการประเมินความปลอดภัยของเว็บไซต์ของ สทป. 

แผนปฏิบัติการท่ี 1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับ

การท างานแบบดิจิทัล 
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5. ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีความพึงพอใจเว็บไซต์ 
6. ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้กู้คืนระบบ 
7. ร้อยละของโครงการตามแผนแม่บทดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
8. ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตประสบความส าเร็จตามแนวทางการ

เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
9. ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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โครงการ 
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ภาพที่ 1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 1 

 
 

เป้าประสงค์ 

สทป. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจในการใช้งาน 
2. ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) 
3. ร้อยละของความส าเร็จในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 
4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
5. ร้อยละของจ านวนช่องโหว่หรือการโจมตีที่ระบบสามารถป้องกันได้ส าเร็จ 
6. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาที่มีความพึงพอใจที่ได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 
7. ร้อยละของข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่ สทป. ด าเนินการได ้
 

  

แผนปฏิบัติการท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
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โครงการ 
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ภาพที่ 2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 2 

 
 

เป้าประสงค์ 

บุคลากรทุกระดับของ สทป. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของโครงการตามแผนแม่บทดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

  

แผนปฏิบัติการท่ี 3: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ 

 
ภาพที่ 3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 3 

 

Digital Road Map 

 
จุดมุ่งหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 – 2564 คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์กร

ดิจิทัล โดยในปี พ.ศ. 2562 สทป. ด าเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สารสนเทศให้รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สทป. เช่น ระบบห้อง Data Center การปรับปรุง
ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) และระบบส าหรับไซต์ส ารอง (DR Site)  

ปี พ.ศ. 2563 สทป. ให้ความส าคัญกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยเป็นส าคัญ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เช่น ระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก นอกจากนี้ยังได้จัดท าแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล เพ่ือรองรับการ
ท างานร่วมกับระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้นในอนาคต 

และในปี พ.ศ. 2564 สทป. จะเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยการพัฒนาระบบบริหาร
ส านักงานอัตโนมัติ (ERP) โดยด าเนินการตามกรอบแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลที่ได้จากการศึกษา
วิเคราะห์ในปี พ.ศ. 2563 รวมไปถึงการจัดท ากรอบแนวทางการก าหนดคุณสมบัติ Website การพัฒนาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Analytic and Network Monitoring 
System) และยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001 
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ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปี สทป. ยังส่งเสริมและผลักดันการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
ให้กับบุคลากรทุกระดับของสถาบันฯ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าทันและยกระดับทักษะที่
ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 Digital Road Map 
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แนวทางการด าเนินการของแผนงานหรอืโครงการ และ

การติดตามประเมินผล 

ในการขับเคลื่อน “แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ2562-2564)” สทป. ได้ก าหนด
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย สนับสนุน สั่งการ ด าเนินการ ใช้งาน และติดตามควบคุม
ให้การด าเนินการตามกรอบแนวทางที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้เพ่ือให้ สทป. สามารถขับเคลื่อนแผนฯ 
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในภาพที่ 5 ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมการบริหาร สทป. 
2) คณะผู้บริหารของ สทป. 
3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) หน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
5) หน่วยงานเจ้าของโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
6) หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
7) หน่วยงานผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
การจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้ ได้ 

“คณะกรรมการบริหาร สทป.” จะต้องก าหนดนโยบายขององค์กรที่ชัดเจนและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความคิดเห็น และช่วยตัดสินใจในกรณีที่ติดปัญหา โดยหาก  
คณะกรรมการบริหาร สทป. ให้ความส าคัญกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลมากเท่าไร ความส าเร็จของแผนก็จะมาก
ขึ้นเท่านั้น 

“คณะผู้บริหารของ สทป.” มีหน้าที่ก าหนดกรอบการพัฒนางานด้านดิจิทัล โดย “ผู้อ านวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” มีหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนางานด้านดิจิทัลในแต่ละด้าน ส่วน
ผู้บริหารของ สทป. มีหน้าที่ช่วยก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมี “ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง” ท าหน้าที่บูรณาการกรอบการพัฒนาในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล และผลักดันให้เกิดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร โดยมีหน่วยงานหลักท่ีคอยสนับสนุนการด าเนินงานคือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

“หน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล” คือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ 2 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และวัดประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 
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“หน่วยงานเจ้าของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ” คือหน่วยงานภายใน สทป. ที่เป็นผู้ใช้งานหลักของ
ระบบ หรือใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่
โดยตรงในการระบุความต้องการ ให้ข้อมูล และตรวจรับสิ่งส่งมอบของโครงการ 

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล” คือหน่วยงานภายในของ สทป. ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่ร่วมกับ “หน่วยงานเจ้าของโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล” ในการระบุความ
ต้องการ และ/หรือ ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการจัดท าโครงการ  

“หน่วยงานผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล” คือหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
สทป. หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะเป็นผู้ใช้งานระบบหรือผลลัพธ์ หรือได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 

 
ภาพที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2563 - 2565 

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล คือ การมีธรรมาภิบาลที่ดี 

(Good Goverance) การร่วมมือกันท างานและด าเนินโครงการ (Dedicated Teamwork) ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Strong Collaborations) 
งบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการตามแผน (Sufficient IT Budget) และปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ
ทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Right Mindset)  
  

 


